
ISSN 0867-261X

Warszawa 2022

38. posiedzenie  
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

Sprawozdanie  
Stenograficzne

X kadencja

X

38

 Senat R
zeczypospolitej Polskiej  |  Spraw

ozdanie Stenograficzne



Sprawozdanie  
Stenograficzne

X kadencja

Warszawa 2022

38. posiedzenie  
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.



Porządek obrad
38. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

1. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy.

2. Drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego. 

3. Drugie czytanie projektu uchwały w  sprawie uczczenia setnej rocznicy 
urodzin Józefa Szajny.

4. Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami 
i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a tak-
że dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz usta-
wy o Agencji Mienia Wojskowego. 

5. Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europej-
skich w 2023 roku*. 

6. Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych 
innych ustaw. 

7. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. 

8. Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 
innych ustaw. 

9. Ustawa o zmianie ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnic-
twa oraz niektórych innych ustaw. 

10. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a  Rządem Republiki Finlandii o  skutkach prawnych wygaśnięcia 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a  Rządem Republiki 
Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach 
dnia 25 listopada 1996 r. 

11. Ustawa o ratyfikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Pol-
skiej a  Rządem Królestwa Szwecji o  skutkach prawnych wygaśnięcia 
Umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a  Rządem 
Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony inwestycji, 
sporządzonej w Warszawie dnia 13 października 1989 r. 

12. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne. 

13. Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży 
firmy Lotos. 

14. Drugie czytanie projektu uchwały z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski 
w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 

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



15. Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej. 

16. Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa. 

17. Ustawa o obronie Ojczyzny. 

 
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

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  – poseł Adam Suski

Urząd do Spraw Cudzoziemców  – szef Jarosław Szajner 

Główny Inspektorat Farmaceutyczny  – główny inspektor Ewa Krajewska

Ministerstwo Aktywów Państwowych  – sekretarz stanu Jan Kanthak 
  – podsekretarz stanu Andrzej Śliwka 

Ministerstwo Edukacji i Nauki  – sekretarz stanu Dariusz Piontkowski

Ministerstwo Infrastruktury  – sekretarz stanu Rafał Weber

Ministerstwo Obrony Narodowej  – sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz

Ministerstwo Rodziny  
i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Stanisław Szwed 

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi  – sekretarz stanu Ryszard Bartosik 
  – sekretarz stanu Anna Gembicka

Ministerstwo Rozwoju i Technologii  – podsekretarz stanu Michał Wiśniewski 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Maciej Wąsik 
  – podsekretarz stanu Błażej Poboży 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  – sekretarz stanu Piotr Wawrzyk 

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

Jerzy Maciej Fedorowicz  – zastępca dyrektora Teatru Ludowego 
      w Krakowie
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na adres przesłany państwu uprzednio przez 
Kancelarię Senatu.

Do państwa dyspozycji pozostaje także specjal-
ny numer telefonu. Pod tym numerem możecie 
państwo dokonywać konsultacji treści wniosków 
o charakterze legislacyjnym czy zgłoszeń proble-
mów 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.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
Przypominam senatorom korzystającym 

z aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu, że 
rozpoczęcie głosowania, tzw. ankietowanie w sys-
temie Webex, spowoduje pojawienie się komu-
nikatu. Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy 
„OK”. Przypominam o konieczności wciśnięcia 2 
przycisków „Przekaż” w trakcie oddawania głosu: 
w oknie głosowania oraz w odpowiedzi na pytanie 
o potwierdzenie.

Informuję, że Sejm na czterdziestym dziewią-
tym posiedzeniu w dniu 24 lutego 2022 r. przyjął 
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 06)

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

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc.
Otwieram trzydzieste ósme posiedzenie Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marsza- 

łkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-

natora Rafała Ambrozika, pana senatora Wiktora 
Durlaka, panią senator Agnieszkę Gorgoń-Komor 
oraz panią senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską.

Listę mówców prowadzić będą na zmianę 
pan senator Rafał Ambrozik oraz pani senator 
Agnieszka Gorgoń-Komor.

Szanowni Państwo Senatorowie, w związku ze 
stanem epidemii, po zasięgnięciu opinii Konwentu 
Seniorów, podjąłem decyzję o nadaniu temu posie-
dzeniu specjalnej formuły, czyli będziemy obrado-
wać tradycyjnie i online. Zasady udziału senatorów 
w posiedzeniach Senatu w sposób zdalny zostały 
określone 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, prze-
mówienia w dyskusji oraz oświadczenia prosimy 
przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej 
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ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finan-
sowanych ze środków publicznych oraz niektórych 
innych ustaw, a także część poprawek Senatu: do 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych, ustawy o rehabilitacji zawodo-
wej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełno-
sprawnych oraz ustawy o podatku od wydobycia 
niektórych kopalin; do ustawy o wsparciu gospo-
darstw domowych w ponoszeniu kosztów związa-
nych ze zmianą standardu nadawania naziemnej 
telewizji cyfrowej.

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

Informuję, że protokół trzydziestego szóste-
go posiedzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem 
Senatu, jest przygotowany do udostępnienia pań-
stwu senatorom. Jeżeli nikt z państwa senatorów 
nie zgłosi do niego zastrzeżeń, to zostanie on przy-
jęty na kolejnym posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktów czwartego, 
piątego oraz szóstego projektu porządku obrad, 
pomimo że sprawozdania komisji w sprawie tych 
punktów zostało dostarczone w terminie później-
szym niż określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu 
Senatu. Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że 
Wysoka Izba przyjęła przedstawioną propozycję.

(Głos z sali: Pan senator Piecha.)
Pan senator Piecha?

SenatoR 
Wojciech Piecha 

Ja mam taką propozycję, żeby do porządku 
obrad wprowadzić także ustawę o zmianie usta-
wy – Prawo energetyczne. My ją procedowaliśmy 
wczoraj na posiedzeniu komisji gospodarki i nie 
wywoływała ona żadnych kontrowersji, wszyscy 
byli za, tak że…

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki  

Panie Senatorze, za chwilę będą uzupełnienia. 
Na spotkaniu Konwentu Seniorów…

(Senator Wojciech Piecha: Będą, tak?)
…była o tym rozmowa.
(Senator Wojciech Piecha: Dobrze, dziękuję.)

Pismo od pana ministra Naimskiego wpły-
nęło w ostatniej chwili, ale… Zaraz do tego etapu 
przejdziemy.

Proponuję uzupełnienie porządku obrad 
o  punkty: drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy – i roz-
patrzenie go jako punktu pierwszego; drugie czy-
tanie projektu uchwały w 200. rocznicę śmierci 
Józefa Wybickiego – i rozpatrzenie go jako punk-
tu drugiego, ustawa o zmianie ustawy o obrocie 
z zagranicą towarami, technologiami i usługami 
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 
państwa, a także dla utrzymania międzynarodowe-
go pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji 
Mienia Wojskowego – i rozpatrzenie go jako punk-
tu czwartego; ustawa o zmianie ustawy o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako 
punktu dziewiątego.

I jest też wniosek pana senatora o rozpatrze-
nie ustawy dotyczącej prawa energetycznego. 
Rozumiem, że pan taki wniosek zgłasza.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, to uznam, że 
Wysoka Izba tę propozycję również przyjęła i wpi-
szemy ten punkt do porządku obrad.

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie jeszcze 

zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku 
obrad? Nie.

Aczkolwiek uprzedzam, że porządek obrad 
może być jeszcze uzupełniany w związku z kon-
tynuacją prac Sejmu i  deklaracją, że wszyst-
kie kwestie dotyczące wojny i  bezpieczeństwa 
Rzeczypospolitej będą miały priorytet.

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

Ale uprzedzam, że po przygotowaniu spra-
wozdań w sprawie projektu ustawy o niekaraniu 
ochotników broniących wolności i niepodległości 
Ukrainy oraz w sprawie projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o wykonywaniu działalności gospodar-
czej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami 
wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami 
i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub po-
licyjnym porządek obrad może zostać rozszerzony 
o punkty dotyczące rozpatrywania tych projektów.

Po uchwaleniu przez Sejm ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy i ich rodzinom w związku 
z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa 
i przygotowaniu przez komisje senackie sprawoz-
dań w tej sprawie porządek obrad może zostać 
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy

uzupełniony o punkt dotyczący rozpatrywania tej 
ustawy.

Informuję, że głosowania w sprawie punktów 
pierwszego, drugiego oraz trzeciego, czyli uchwał 
okolicznościowych, zostaną przeprowadzone bez-
pośrednio po rozpatrzeniu każdego z tych punk-
tów. Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Ponadto dziś o godzinie 12.00 zostanie ogłoszo-
na półgodzinna przerwa w obradach na otwarcie 
wystawy „Felix Cassubia. Òd Gduńska tu, jaż do 
Roztoczi bróm!”.

Z kolei jutro przerwa zostanie ogłoszona od go-
dziny 11.30 do godziny 14.00.

Przypominam również, że wspólnie z panią 
marszałek Witek zapraszamy na uroczyste zgro-
madzenie posłów i senatorów z okazji rocznicy 
wstąpienia do NATO, planowane na piątek na go-
dzinę 16.00. I gorąco zachęcam panie i panów se-
natorów do udziału w tym uroczystym wydarzeniu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu pierwszego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu uchwały w sprawie europejskich aspira-
cji Ukrainy.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 651.

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 marszałka Michała Kamińskiego, 
o przedstawienie projektu uchwały.

SenatoR 
michał kamiński 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dzisiaj w nocy nad ukraińskimi miastami zno-

wu zawyły syreny, znowu na ukraińskie miasta 
i miasteczka spadły rosyjskie bomby, znowu zginęli 
niewinni cywile. Jedyny powód, dla którego w tak 
bestialski sposób traktowani są dzisiaj obywatele 
sąsiadującej z nami bratniej Ukrainy, to aspiracje 
europejskie tego kraju. Jedyny powód, dla które-
go imperializm rosyjski tak brutalnie sięga dzisiaj 
po Ukrainę, to wola Ukraińców życia tak, jak sami 
chcą, a nie tak, jak dyktuje im Moskwa.

I ta solidarność, którą dzisiaj, mam nadzie-
ję, dostrzegają i nasi rodacy, i nasze siostry oraz 

nasi bracia Ukraińcy, ta solidarność, którą widzi-
my dzisiaj w naszej Izbie i którą widzimy w całej 
Polsce, tak przyjaźnie i z miłością przyjmującej 
dzisiaj, jak kraj długi i szeroki, uchodźców wojen-
nych z Ukrainy, ta nasza solidarność jest głęboko 
zakorzeniona nie tylko we wspólnych wartościach 
chrześcijańskich, w miłości bliźniego, która naka-
zuje nam, Polakom, robić to, co robimy, lecz także 
w naszej historii. Bo przecież pamiętamy, że led-
wie 100 lat temu Józef Piłsudski i Polska zatrzyma-
li bolszewicką nawałę pod Warszawą, dokładnie 
tak, jak dzisiaj Ukraińcy zatrzymują putinowską 
nawałę pod Kijowem. I kiedy dzisiaj widzimy, 
jak różni Ukraińcy giną na frontach, jak różni 
Ukraińcy giną pod bombami, to przypominamy 
sobie Katyń, gdzie bardzo różni Polacy, różnych 
wyznań, różnych poglądów politycznych zosta-
li przez rosyjskiego okupanta strzałem w głowę 
położeni do grobu tylko dlatego, że byli lojalnymi 
obywatelami Najjaśniejszej Rzeczypospolitej. I tak 
jak Stalin nie mógł znieść naszej polskiej wolno-
ści, tak dzisiaj Putin nie może znieść ukraińskiej 
wolności.

I dlatego dzisiaj nie ma na tej sali i nie ma w ca-
łej Polsce zwolenników takiej czy innej partii poli-
tycznej, takiej czy innej ideologii. Dzisiaj wszyscy, 
jako obywatele Rzeczypospolitej, mówimy naszym 
ukraińskim braciom i siostrom: jesteśmy z wami, 
wspieramy wasze europejskie ambicje, bo sami je-
steśmy w Europie i dzięki temu jesteśmy bogat-
si i bezpieczniejsi. I dzisiaj nie patrzymy ani na 
polskiego prezydenta, ani na polskiego premiera, 
ani na polskiego marszałka Sejmu, ani na polskie-
go marszałka Senatu, ani na naszych byłych pre-
mierów czy byłych prezydentów, ani na naszych 
prezydentów miast jako na reprezentantów tej czy 
innej partii politycznej, bo oni wszyscy mówią to 
samo, apelują o to samo – o solidarność Zachodu 
z Ukrainą.

I o tę solidarność Zachodu z Ukrainą apeluje 
dzisiaj także Senat Rzeczypospolitej. Pamiętajmy, 
że ta instytucja ma prawo wypowiadać się o sto-
sunkach polsko-ukraińskich, dlatego że to Senat 
opiekuje się Polakami na całym świecie. A Polaków 
na Ukrainie jest niemało, myślimy o nich dzi-
siaj szczególnie ciepło. Pozdrawiamy parafian 
z Charkowa, którzy już kolejny dzień muszą być 
w schronie, muszą chronić się przed rosyjskimi 
bombami. Pozdrawiamy Polaków w Odessie, na 
całej Ukrainie.

A jako Senat Rzeczypospolitej mamy prawo 
wypowiadać się o stosunkach polsko-ukraińskich 
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Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy
Drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego

także dlatego, że jesteśmy instytucją, której historia 
sięga czasów, gdy stanowiliśmy z naszymi ukraiń-
skimi braćmi jedną Rzeczpospolitą. To w Senacie 
zasiadał wybitny ukraiński polityk i polski działacz 
państwowy, wojewoda kijowski Kisiel, pogromca 
Moskali. I dzisiaj pomni tej tradycji, pomni tego, że 
miejsce Polski i Ukrainy jest w Europie, apelujemy 
do państw Zachodu, by odpowiedziały one na wolę 
narodu ukraińskiego, która po raz drugi w ciągu 
10 lat została okupiona krwią Ukraińców, na ich 
wolę bycia w Europie.

Na kinec’ choczu pozdorowyty naszych dru-
ziw z Ukrajiny z dwisti szostoju ricznyceju wid 
dnia narodżennia ukrajinskoho poeta Tarasa 
Hryhorowycza Szewczenka. I cytata:

„Boritesia – poborete
Wam Boh pomahaje
Za was prawda, za was sława 
I wola swiataja”.
Sława Ukrajini! Sława Polszczi! Niech żyje 

Polska! Niech żyje Ukraina! (Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców. Czy ktoś z pań-
stwa senatorów pragnie zadać takie pytanie? Nie 
widzę chętnych.

Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że do protokołu swój głos w dyskusji 

złożył pan senator Aleksander Szwed*.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

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

Senat podjął uchwałę w sprawie europejskich aspi-
racji Ukrainy.

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

Informuję państwa, że przekażemy ten doku-
ment ambasadorowi Ukrainy, panu Deszczycy. 
Zrobimy to jak najszybciej, być może dzisiejszego 
dnia, chociaż, jak wszyscy wiemy, dzieje się bardzo 
dużo i każdy ma liczne obowiązki.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
drugiego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w  200. rocznicę śmierci Józefa 
Wybickiego.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku nr 647.

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 Pawła Arndta, o przed-
stawienie projektu uchwały.

SenatoR 
PaWeł arndT 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym podziękować za decyzję o włączeniu 

tego punktu do porządku obrad oraz podziękować 
panu marszałkowi, podziękować paniom i panom 
senatorom, podziękować też przedstawicielom 
wszystkich klubów za to, że ich nazwiska rów-
nież znalazły się pod projektem uchwały Senatu 
Rzeczypospolitej.

Pozwolą państwo, że odczytam treść projektu 
uchwały.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego.

10 marca 2022 r. przypada 200. rocznica śmier-
ci Józefa Rufina Wybickiego herbu Rogala – pisa-
rza, polityka, nade wszystko wielkiego patrioty 
oraz męża stanu, urodzonego 29 września 1747 r. 
w Będominie na Kaszubach.

Niewątpliwie był dzieckiem swoich czasów – 
epoki oświecenia, przełomowego okresu w dziejach 
ludzkości, w którym przyszło mu żyć.

Wszechstronnie wykształcony (studiował pra-
wo, nauki przyrodnicze i filozofię na Uniwersytecie 
w Lejdzie), swoją przyszłość związał z polityką. 
Podczas konfederacji barskiej, której udzielił popar-
cia i z którą się związał, jako emisariusz konfedera-
cji przebywał na dworach berlińskim i wiedeńskim. 
W 1794 r. wziął czynny udział w insurekcji kościusz-
kowskiej, po klęsce której udał się do Paryża, gdzie 
podejmował działania na rzecz utworzenia polskiego 
wojska u boku Francji. W lipcu 1797 r. w Reggio Emilia 
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38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 9 marca 2022 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego

we Włoszech napisał „Pieśń Legionów Polskich we 
Włoszech” – utwór, który przyniósł mu nieśmier-
telną sławę, stając się z czasem polskim hymnem 
narodowym. W okresie Księstwa Warszawskiego 
Józef Wybicki sprawował urząd senatora-wojewody, 
tworzył także zręby nowej administracji Księstwa, 
a później, w Królestwie Polskim, pełnił funkcję pre-
zesa Sądu Najwyższego oraz członka tzw. Deputacji 
Prawodawczej, której zadaniem było opracowanie 
nowego prawa karnego i cywilnego.

Będąc człowiekiem przepełnionym myślą oraz 
filozofią oświeceniową, Józef Wybicki zasłynął jako 
wszechstronny twórca. Zajmował się publicysty-
ką, poruszając tematy polityczne, społeczne, a na-
wet moralne. W swojej twórczości stał się jednym 
z gorliwych krytyków fałszywego pojęcia wolno-
ści szlacheckiej w Rzeczypospolitej, podejmował 
również tematy związane z wyzwoleniem chłopów 
– zniesieniem pańszczyzny, która miała zostać za-
stąpiona czynszami – oraz nadaniem większych 
praw stanowi mieszczańskiemu. Nieobca mu była 
aktywność na niwie poetyckiej, dramatycznej i pa-
miętnikarskiej. Pozostawił po sobie liczne dzieła, 
spośród których spora część, w tym utwory dra-
matyczne, doczekała się publikacji dopiero w XX w.

Józef Wybicki swoje dorosłe życie związał 
z Wielkopolską. Po śmierci pierwszej żony za-
mieszkał w Poznaniu, a następnie osiadł w majątku 
Manieczki, gdzie poza aktywnością literacką roz-
wijał aktywność gospodarską. Wielkopolska stała 
się Jego domem, a Manieczki ostoją i przystanią.

Mając na uwadze doniosłe zasługi Józefa 
Wybickiego dla Rzeczypospolitej, Jego pa-
triotyzm oraz troskę o  dobro Ojczyzny, Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje uchwałę 
w 200. rocznicę Jego śmierci.

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

Tyle uchwała.
Chciałbym jeszcze powiedzieć, że jutro, do-

kładnie w dwusetną rocznicę śmierci, właśnie 
w Manieczkach odbędą się uroczystości. Jak są-
dzę, odczytanie uchwały Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej będzie ważnym elementem tej uroczysto-
ści. Bardzo dziękuję.

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? Nie.

Otwieram dyskusję.
O głos poprosiła pani senator Halina Bieda.

SenatoR 
halina Bieda 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja tylko w uzupełnieniu, już bez kolejnej uchwa-

ły… 26 lutego minęła kolejna, dziewięćdziesiąta 
piąta rocznica ogłoszenia Mazurka Dąbrowskiego 
hymnem narodowym Rzeczypospolitej Polskiej. 
Stało się to 115 lat po śmierci Wybickiego, którego 
okrągłą rocznicę urodzin w tym roku obchodzimy 
– dwieście siedemdziesiątą piątą. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 2)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w  200.  rocznicę śmierci 
Józefa Wybickiego.

(Rozmowy na sali)
Ogłaszam 5 minut przerwy technicznej.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 32  
do godziny 11 minut 34)

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 9 marca 2022 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trze-

ciego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy uro-
dzin Józefa Szajny.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu pana 
Jerzego Macieja Fedorowicza, zastępcę dyrektora 
Teatru Ludowego w Krakowie. Witamy pana ser-
decznie. (Oklaski)

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Kultury i Środków Przekazu i za-
warty jest w druku nr 579, a sprawozdanie – w dru-
ku nr 579 S.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jerzego 
Fedorowicza, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji o projekcie uchwały.

SenatoR SPRaWozDaWca 
jerzy FedoroWicz 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z inicjatywy Teatru Ludowego w Krakowie, któ-

rego dyrektorem był pan prof. Józef Szajna, z ini-
cjatywy pani dyrektor Małgorzaty Bogajewskiej 
i pana dyrektora Fedorowicza nasza komisja przy-
gotowała projekt uchwały w sprawie uczczenia 
setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny – wybitne-
go artysty, malarza, scenografa, człowieka, który 
zasłużył się dla polskiej sztuki i kultury w sposób 
niezwykły. Chcę powiedzieć, że na posiedzeniu 
naszej komisji w dniu 10 lutego rozpatrzyliśmy 
w pierwszym czytaniu przedstawiony przez wnio-
skodawców projekt uchwały, zostały wprowadzone 
drobne poprawki i komisja wnosi o przyjęcie przez 
Senat jednolitego, załączonego projektu uchwały. 
W komisji oczywiście projekt uchwały przeszedł 
jednogłośnie.

Przeczytam teraz projekt uchwały, który jest 
również życiorysem tego wybitnego artysty.

„W dniu 13 marca 2022 roku mija setna rocz-
nica urodzin Józefa Szajny – malarza, scenogra-
fa, reżysera, twórcy nowatorskich przedstawień 
teatralnych, głównego reprezentanta nurtu zwa-
nego teatrem narracji plastycznej. Na dzieła 
tego wybitnego artysty, który przez niemal czte-
ry lata był więźniem obozów koncentracyjnych 
Auschwitz i Buchenwald, silny wpływ wywarły 
przeżycia obozowe. Motyw ten był obecny w Jego 

rysunkach i spektaklach. Józef Szajna krytycznie 
oceniał współczesną cywilizację. Na sztukę nałożył 
obowiązek sprostania doświadczeniom XX wieku. 
W Jego twórczości świat to gigantyczne śmietnisko, 
a człowiek to karykatura boskiego stworzenia, po-
zbawiona indywidualności postać z tłumu, kieru-
jąca się prymitywnymi odruchami i pierwotnym 
instynktem. Dzieła Józefa Szajny świadczą o poczu-
ciu nietrwałości życia i wartości, zwłaszcza pięk-
na, odsłaniają procesy rozpadu cywilizacji. Artysta 
poddawał weryfikacji tworzone przez ludzi utopie, 
iluzje i idee.

Główny akcent kładł na ekspresję wizualną. 
W swoim teatrze najważniejszą rolę przyznawał 
znakowi plastycznemu: rozbudowanej scenografii 
i, często groteskowo powiększonemu, rekwizytowi. 
Ta idea teatru narracji plastycznej, której realizację 
rozpoczął w Teatrze Ludowym w Nowej Hucie jako 
scenograf i dyrektor, została w pełni rozwinięta 
w Teatrze Studio, którym kierował w latach 1971–
1982. W autorskich spektaklach łączył on nasycony 
osobistymi refleksjami literacki tekst z wizjoner-
ską organizacją przestrzeni scenicznej i niesztam-
pową, intensywną, ekspresyjną grą aktorów.

Twórczość Józefa Szajny została doceniona 
w Polsce i na świecie, o czym świadczą liczne na-
grody i wyróżnienia. Otrzymał Światową Nagrodę 
Kulturalną Centro Studi e Ricerche delle Nazioni 
w  Salsomaggiore, nagrodę Oscar d’Italia 1985 
Accademii d’Europa w Calvatone oraz nagrodę 
Koryfeusz Scenografii Polskiej.

Jego prace znajdują się w zbiorach najwięk-
szych polskich muzeów, a także w Muzeum Miasta 
Bochum, Muzeum Historii Niemiec w  Bonn, 
Muzeum Buchenwald, Narodowym Muzeum 
Sztuki w  Osace, Muzeum Sztuk Pięknych im. 
A.S. Puszkina w Moskwie, Muzeum Yad Vashem 
w Jerozolimie, Accademii Italia delle Arti e del 
Lavoro w Salsomaggiore, Galerii d’Arte Cortina 
w Mediolanie oraz w zbiorach prywatnych.

W setną rocznicę urodzin Józefa Szajny Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej przypomina Jego nie-
zwykłą twórczość oraz czci pamięć tego wybitne-
go artysty”.

Pozwolę sobie jeszcze, jeżeli pan marszałek 
wyrazi zgodę, na dwa słowa komentarza. Proszę 
państwa, twórczość… Rozmawialiśmy o tym na po-
siedzeniu naszej komisji. On rzeczywiście poka-
zywał upadek świata. To było spowodowane jego 
przejściami, potwornymi przejściami w obozach 
w Oświęcimiu, Auschwitz, i w Buchenwaldzie. 
Oczywiście miałem zaszczyt pracować z panem 
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38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 9 marca 2022 r.

Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy urodzin Józefa Szajny

prof. Józefem Szajną. Chcę jednak pokazać, w jaki 
sposób twórca może wpływać na osoby. Kiedyś 
prowadziłem w Weimarze warsztaty dla studen-
tów dotyczące problemu nacjonalizmu, tego, że 
konstytucja weimarska potrafiła doprowadzić 
Hitlera do władzy. Miałem problem z komunikacją 
ze studentami z różnych krajów. Zawiozłem ich do 
Buchenwaldu. I tam, w Buchenwaldzie, w którym 
przebywał Józef Szajna, jest instalacja, 2 instalacje. 
Te instalacje składają się portretów w postaci zdjęć 
legitymacyjnych artystów, którzy zostali zamordo-
wani przez hitlerowców. Ten moment spojrzenia 
tych ludzi na te instalacje jak gdyby odmienił ich 
punkt widzenia na to, czym są stereotyp, tolerancja 
czy rasizm. W ten sposób chcę przypomnieć, że ar-
tyści dużego formatu i inni artyści też mają ogrom-
ny wpływ na wychowanie i na edukację pokoleń.

Dziękuję bardzo. Proszę o podjęcie uchwały. 
(Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. 
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji i zarazem do upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawców. 

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

Otwieram dyskusję.
Do głosu zapisała się pani senator Ewa Matecka.

SenatoR 
eWa maTecka 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Siła sztuki to znacznie więcej niż wyrazista este-

tyczna ekspresja. To przede wszystkim możliwość 
kształtowania i rekonstruowania rzeczywistości 
w sposób transgresyjny, w sposób niedostępny 
innym formom ludzkiej aktywności. To wreszcie 
możliwość wyrażania tych emocji i doświadczeń, 
którym konwencjonalne środki wyrazu zwyczajnie 
nie są w stanie podołać.

Upamiętniając setną rocznicę urodzin Józefa 
Szajny, oddajemy hołd artyście i człowiekowi, który nie 
tylko potrafił swoją sztuką oddać grozę przeżyć swojej 
generacji, lecz także zdołał uczynić coś nieporówna-
nie istotniejszego: potrafił przeciwstawić wizji totalnej 

zagłady ideę totalnej kreacji, której podstawę stanowią 
tak niezniszczalne wartości jak dobro i piękno.

Jak mawiał sam artysta: sztuka jest uzmysło-
wieniem tego, co w nas samych wymaga wyzwo-
lenia. Jest też samoobroną przed bezbronnym 
poddaniem się. W czasach, gdy zło w swej do-
słownej i najbardziej jednoznacznej postaci prze-
kraczało ludzkie wyobrażenia tragizmu, Szejna 
przekraczał granice wyobraźni, by odkryć te obsza-
ry, których wyzwolenie od zła jest możliwe i trwałe. 
Swych wojennych i obozowych doświadczeń nigdy 
nie traktował jako przeżyć jednostkowych, dzięki 
czemu przemieniał je w energię twórczą owocującą 
uniwersalnym przekazem. Obecność w sytuacjach 
granicznych i regularne stawanie twarzą w twarz 
z ostatecznością doprowadziło go do przekonania, 
że przeciwwagą dla takiego stanu rzeczy może być 
jedynie bezgraniczna sztuka, która pozostaje poza 
zasięgiem wszelkich zdarzeń ostatecznych.

Rozległość i znaczenie dorobku Józefa Szajny 
trudno dziś przecenić. Interdyscyplinarność dzieł ar-
tysty, uciekanie od zastanych form, przełamywanie 
ograniczeń i konwencji, gatunku, czasu i przestrzeni 
to ścieżka, po której od lat swobodnie kroczy dzisiaj 
współczesna sztuka. To równocześnie obszar, który 
za sprawą twórców takiego formatu jak Józef Szajna 
pozostaje nieskończony i  niezbadany. Zbigniew 
Herbert w jednym z głośnych wierszy ubolewał, iż 
uwierzyliśmy zbyt łatwo, że piękno nie ocala. Józef 
Szajna nigdy wiary tej nie podzielał. Dowiódł swym 
dorobkiem zarówno tego, że ocalenie możliwe jest 
właśnie poprzez piękno, jak i tego, że droga do etyki 
wiedzie poprzez estetykę. Dobro bowiem nie naro-
dzi się tam, gdzie nie odczuwa się potrzeby piękna.

Aby zrozumieć, jak bardzo przesłanie Józefa 
Szajny pozostaje dziś aktualne, należy uświadomić 
sobie dość oczywistą prawdę: każdy aspekt naszego 
życia, który pozbawiony jest elementu twórczego 
i estetycznych wartości, staje się obszarem odda-
nym we władanie barbarzyńcom, a wówczas po-
trzeba silnych przeżyć realizowana jest nie przez 
sztukę, lecz przez zbrodnię i okrucieństwo.

Zadaniem naszym jest więc dążenie do tego, by 
świadomość tych zależności nie została przyswojo-
na zbyt późno. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
O głos poprosił pan senator Fedorowicz.
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38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 9 marca 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami  
o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa…

SenatoR 
jerzy FedoroWicz 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym tylko jeszcze… Dziękując za jedno-

głośne poparcie tej uchwały, chciałbym tylko po-
wiedzieć, że będą uroczystości w Krakowie.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Jeszcze będzie 
głosowany.)

15 grudnia będzie wernisaż – przygotowaliśmy 
wystawę – a potem spotkamy się wszyscy w Nowej 
Hucie. Tak że oprócz uczczenia są jeszcze dodat-
kowe, że tak powiem, uroczystości na mieście. 
Dziękuję bardzo.

(Rozmowy na sali)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Mieczysław 

Golba oraz Aleksander Szwed złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie uczczenia setnej rocznicy uro-
dzin Józefa Szajny.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 90 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 3) (Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia setnej 
rocznicy urodzin Józefa Szajny.

Proszę pana dyrektora, jeżeli ma pan ochotę za-
brać głos, o jedno zdanie. Bardzo proszę.

Zabierze głos pan dyrektor Fedorowicz, młod-
sze pokolenie. Jak na gali Oscarów. 2 minuty.

zaStęPca DyRektoRa  
teatRU LUDoWego 
jerzy maciej FedoroWicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
To dla mnie szczególna chwila, dla naszego te-

atru, dla Nowej Huty i Krakowa. Serdecznie dzię-
kuję za uczczenie tej wybitnej postaci, związanej 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

z teatrem w Nowej Hucie prawie 10 lat, od począt-
ku jego istnienia – najpierw jako scenograf, współ-
pracownik Krystyny Skuszanki i Krasowskiego 
Jerzego, pierwszych dyrektorów Teatru Ludowego, 
a potem jako dyrektor naczelny, wybitny artysta. 
Tak się tworzy historia. Za to bardzo dziękuję.

I chciałbym panu marszałkowi wręczyć album 
teatru. Był on wprawdzie wydany na jubileusz 
w 2005 r., ale jest tu jeden z ostatnich wywiadów 
udzielonych przez Józefa Szajnę i wybitnych arty-
stów związanych z Teatrem Ludowym, w tym mo-
jego ojca Jerzego.

Dziękuję serdecznie, Panie Marszałku, wszyst-
kim paniom i panom senatorom. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Rozmowy na sali)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Tworzymy tę scenę jako dubelt.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o obrocie z zagranicą towarami, techno-
logiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz 
ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 646, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 646 A.

Informuję, że po wystąpieniu sprawozdawcy 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Obrony Narodowej, pana senatora 
Wojciecha Piechy, nastąpi przerwa.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozDaWca 
Wojciech Piecha 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście!

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę o sku- 

pienie.)
Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej oraz 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 3 marca 2022 r. 
ustawie o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą 
towarami, technologiami i usługami o znacze-
niu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 
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a także dla utrzymania międzynarodowego poko-
ju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia 
Wojskowego.

Po głosowaniu na swoim posiedzeniu komisja 
zaleca, ażeby przyjąć tę ustawę bez poprawek.

Celem przedłożonej Senatowi ustawy jest 
usprawnienie procedur dotyczących nieodpłat-
nego przekazania siłom zbrojnym państw obcych 
produktów podwójnego zastosowania oraz uzbro-
jenia w przypadku wystąpienia zagrożenia bez-
pieczeństwa i obronności państwa czy realizacji 
narodowych interesów Rzeczypospolitej Polskiej 
w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego. Obrót 
towarami o znaczeniu strategicznym jest reali-
zowany w Polsce na podstawie zezwoleń na obrót 
towarami o znaczeniu strategicznym i dokonywa-
ny jest na podstawie ustawy z dnia 29 listopada 
2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, techno-
logiami i usługami o znaczeniu strategicznym. 
Podmioty realizujące dostawy towarów, technolo-
gii i usług o znaczeniu strategicznym muszą uzy-
skać od ministra właściwego do spraw gospodarki 
odpowiednie zezwolenie. Na podstawie art. 9 ust. 6 
pkt 4 ustawy o obrocie do wniosku o udzielenie 
zezwolenia podmioty te zobowiązane są dołączyć 
certyfikat importowy lub oświadczenie końcowego 
użytkownika. Dokumenty te są powszechnie wyko-
rzystywane w procesach licencjonowania obrotu 
z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym, 
a więc uzbrojeniem i produktami podwójnego za-
stosowania. Certyfikat importowy i oświadczenie 
końcowe użytkownika są dokumentami o kluczo-
wym znaczeniu dla procesu analizy ryzyka trans-
akcji dokonywanych przez organ kontroli obrotu 
przed wydaniem zezwolenia.

Niniejsza nowelizacja ustawy o obrocie określa 
przypadki, w których z uwagi na niskie ryzyko pro-
liferacji przy realizacji obrotu między podmiotami 
o charakterze rządowym zasadne jest odstąpienie 
od wymogu składania certyfikatu importowego lub 
oświadczenia końcowego użytkownika. Nie będzie 
zatem obowiązku dołączenia certyfikatu impor-
towego i oświadczenia końcowego użytkownika 
w przypadku: nieodpłatnego przekazania przez 
ministra obrony narodowej, na podstawie uchwa-
ły Rady Ministrów, siłom zbrojnym państw obcych 
produktów podwójnego zastosowania oraz uzbro-
jenia na podstawie art. 92 ustawy z dnia 10 lipca 
2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego; udostępnia-
nia produktów podwójnego zastosowania i uzbroje-
nia przez prezesa Rady Ministrów. W art. 2 ustawy 
została wprowadzona zmiana doprecyzowująca 

art. 92 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji 
Mienia Wojskowego.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia z uwagi na obecną sytuację 
w Europie Wschodniej oraz uzasadniony, ważny 
interes państwa. Dlatego prosimy o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek i szybkie wprowadzenie jej 
do obrotu prawnego. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Pan senator Jackowski ma pytanie.
Jest jeszcze parę minut do przerwy.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy podczas posiedzenia ko-

misji była mowa o tym, jaka będzie wielkość takie-
go obrotu gospodarczego? Czy na ten temat była 
mowa? Czy padały jakieś wielkości, jeśli chodzi 
o wolumen, wartość, tego typu sprawy? Dziękuję.

SenatoR 
Wojciech Piecha 

W czasie obrad komisji nie było mowy o ilo-
ściach, jedynie wiemy, jakie to mniej więcej będą 
materiały. To są kamizelki kuloodporne, hełmy 
wojskowe, policyjne oraz ochraniacze twarzy, koń-
czyn i inne części takiego uzbrojenia defensywne-
go. Ale o kwotach i o tym, jakie to będą wielkości, 
nie rozmawiano.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Jeszcze dopytanie ze strony pana senatora.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Mam pytanie, czy ta ustawa będzie obejmowa-
ła też, nazwijmy to tak, sprzęt ofensywny, a więc 
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broń. Czy to jasno wynika z tej ustawy? Czy po pro-
stu nie ma takiej potrzeby? Jak ta sytuacja wyglą-
da? Dziękuję.

SenatoR 
Wojciech Piecha 

Ta ustawa będzie dotyczyła tylko elementów 
uzbrojenia takiego podwójnego zastosowania, 
czyli kamizelek, tego sprzętu defensywnego, a nie 
ofensywnego.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Ponieważ następnym punktem jest prezento-

wanie stanowiska rządu i oczekujemy na przyby-
cie pana ministra Uścińskiego, to zrobimy to już 
po przerwie.

Ogłaszam przerwę do godziny 12.30.
I zapraszam serdecznie na otwarcie wystawy 

„Felix Cassubia”.

(Przerwa w obradach od godzin 11 minut 56  
do godziny 12 minut 35)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu 

czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o obrocie z zagranicą towarami, techno-
logiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz 
ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Przed przerwą senator sprawozdawca przed-
stawił sprawozdanie komisji w tej sprawie i odpo-
wiadał na pytania senatorów.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
rozwoju i technologii.

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

Ponieważ nie ma przedstawiciela…
(Głos z sali: Jest, już jest.)
No, ja zadałem pytanie. Bardzo często w życiu 

w ogóle pomaga odpowiadanie na pytania, to uła-
twia życie. Ja zadałem pytanie, czy jest przedsta-
wiciel rządu…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii Michał Wiśniewski: Dopiero wsze-
dłem, Panie Marszałku, już jestem. Dzień dobry.)

Świetnie.
Rozumiem, że zechce pan zabrać głos w oma-

wianej sprawie.
W takim razie bardzo proszę o zabranie głosu.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RozWoJU i technoLogii 
michał WiśnieWski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Zmiana, która jest procedowana, ma charak-

ter kluczowy dla zapewnienia ciągłości zgodnego 
z prawem przekazywania naszym sojusznikom 
wsparcia w zakresie uzbrojenia i towarów podwój-
nego zastosowania, a więc dla realizacji żywot-
nych interesów bezpieczeństwa Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Obrót towarami w znaczeniu strategicznym, tj. 
uzbrojeniem i towarami podwójnego zastosowa-
nia, jest realizowany na podstawie zezwoleń wy-
dawanych przez ministra właściwego do spraw 
gospodarki. Podmioty realizujące dostawy wyżej 
wymienionych towarów mają obowiązek uzyskać 
od ministra właściwego do spraw gospodarki ze-
zwolenie na ich wywóz. Na podstawie obowiązują-
cych przepisów do wniosku o udzielenie zezwolenia 
podmioty te są obowiązane dołączyć certyfikat im-
portowy lub oświadczenie końcowego użytkownika 
wystawiane przez odbiorcę, docelowego użytkow-
nika tego towaru. Projektowane zmiany polegają na 
dokonaniu wyłączeń w przepisach ustawy o obro-
cie, polegających na umożliwieniu niedołączania do 
wniosku o wywóz oświadczenia końcowego użyt-
kownika oraz certyfikatu importowego w sytuacji, 
po pierwsze, nieodpłatnego przekazywania siłom 
zbrojnym państw obcych produktów podwójnego 
zastosowania i uzbrojenia przez ministra obrony 
narodowej – podstawą takiego przekazania jest 
uchwała Rady Ministrów – po drugie, udostępnia-
nia produktów podwójnego zastosowania i uzbroje-
nia z zasobu rezerw strategicznych przez Rządową 
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Agencje Rezerw Strategicznych w drodze decyzji 
prezesa Rady Ministrów.

Szanowni Państwo, zmiana ta może mieć za-
sadnicze znaczenie szczególnie w sytuacji, gdy 
końcowy użytkownik z powodów niezależnych od 
siebie nie będzie w stanie wystawić wymaganych 
obecnie prawem certyfikatów i oświadczeń końco-
wego użytkownika. Zwracam się do Wysokiej Izby 
o nadanie tej legislacji rygoru najwyższej pilności. 
Dziękuję, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękujemy 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?

Pan senator Czerwiński, bardzo proszę 
– 1 minuta.

SenatoR 
jerzy czerWiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Dwa krótkie pytania. O jakie uzbrojenie chodzi 

w tej nowelizacji – prosiłbym o wymienienie grup – 
czy tylko obronne, czy także ewentualnie, nie wiem, 
np. pojazdy bojowe, wozy piechoty itd.? A co z na-
szymi potrzebami, właściwie z naszymi rezerwami, 
jeśli my będziemy tę ustawę stosować w sposób, na-
zwałbym to, zbyt gwałtowny? Czy państwo macie 
tutaj jakiś ogląd sytuacji, jak w tej chwili wygląda 
sprawa naszych rezerw, szczególnie tych strategicz-
nych, w związku z zaprojektowaną ustawą?

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze, gdyby był 

pan łaskaw i udzielił odpowiedzi na pytanie pana 
senatora…

Ja przypomnę, że może pan udzielać odpowie-
dzi również na piśmie, to jest przyjęte, jeżeli nie 
dysponuje pan bieżącą wiedzą w tej sprawie.

Bardzo proszę.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RozWoJU i technoLogii 
michał WiśnieWski 

Jeżeli chodzi o  rezerwy, to to pytanie jest 
niestety nie do mnie, tylko do ministra obrony 
narodowej.

Natomiast jeśli chodzi o wszystkie inne produk-
ty, które można wysyłać na podstawie tej poprawki, 
to prześlę państwu senatorom odpowiedź w dro-
dze pisemnej.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o kolejne pytanie pana senatora 

Czerwińskiego.

SenatoR 
jerzy czerWiński 

Panie Marszałku, też poproszę o odpowiedź 
pisemną, bo nie chciałbym tutaj rozpoczynać 
większej dyskusji. Czy przy tego typu trybie… Bo 
tu chodzi o uproszczony tryb – to trzeba sobie 
wyraźnie powiedzieć – zakaz przedmiotowy się 
nie zmienia, tylko tryb. Czy wobec takiego try-
bu jest możliwe zagwarantowanie przynajmniej 
tego, nazwałbym to w sposób umowny, że sprzęt 
tak udostępniony nie będzie nigdy wykorzysta-
ny przeciwko Polsce, jeśli zdarzy się, że wpadnie 
w ręce wroga itd.? Czy będzie obowiązek niszcze-
nia takiego sprzętu? Czy jest takie zabezpiecze-
nie? Oczywiście proszę o odpowiedź na piśmie.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Władysław Komarnicki, bardzo 

proszę.

SenatoR 
WładysłaW komarnicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
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Panie Ministrze, chciałbym zadać jedno py-
tanie. Ta solidarność i ta pomoc będą oczywiście 
długofalowe. Tak to rozumiem. Mówimy tutaj 
o technologiach, a dziś na Ukrainie i w ukraiń-
skich szpitalach brakuje podstawowych materia-
łów medycznych, leków. Wiemy również skądinąd, 
że procedura przekazywania tych materiałów i le-
ków jest bardzo skomplikowana. Osobiście byłem 
w to wkręcony. Czy ten projekt ustawy przewiduje 
również uproszczenie tych procedur, tak żeby do 
tych bezbronnych, chorych, rannych ludzi trafiła 
pomoc?

WiceMaRSzałek 
michał kamiński  

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

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RozWoJU i technoLogii 
michał WiśnieWski 

Pozwolę sobie odpowiedzieć na pierwsze py-
tanie, które zadał pan senator Czerwiński. Jest to 
umowa tylko i wyłącznie między rządami bądź 
agencjami rządowymi. Ja nie wyobrażam sobie 
takiej sytuacji, że takie towary, które będziemy 
przekazywać innej stronie, będą użyte przeciwko 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Odpowiadając na drugie pytanie, pana sena-
tora Komarnickiego, chciałbym powiedzieć, że te 
zmiany ustawy dotyczą tylko i wyłącznie towarów 
i technologii, a także usług o znaczeniu strategicz-
nym dla bezpieczeństwa państwa oraz utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa. I do-
tyczą one w szczególności uzbrojenia oraz towarów 
podwójnego zastosowania.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Widzę, że nie ma więcej pytań.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez pana senatora Jerzego Czerwińskiego.

Otwieram dyskusję.

Informuję, że nikt nie zapisał się do głosu*.
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożył pan senator Martynowski.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionych wniosków?
Panie Ministrze, ponieważ pan senator 

Martynowski złożył wniosek o charakterze legisla-
cyjnym, ma pan teraz możliwość ustosunkowania 
się do tego wniosku.

(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 
Do protokołu jest złożony.)

On jest złożony do protokołu.
(Głos z sali: Nie w czasie dyskusji.)
(Senator Janina Sagatowska: Na posiedzeniu 

komisji najlepiej…)
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

Musi być zwołane posiedzenie komisji.)
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-

terze legislacyjnym, proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisję Obrony 
Narodowej o ustosunkowanie do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu, oczywiście po przedstawieniu 
sprawozdania przez komisję.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich 
w 2023 roku.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 642, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 642 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, senatora 
Zygmunta Frankiewicza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozDaWca 
zyGmunT FrankieWicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wymienione komisje dzisiaj zajęły się usta-

wą o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania 
III igrzysk olimpijskich w 2023 r. Senatorowie mie-
li problem z tą ustawą.

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu senator 
Aleksander Szwed. Przemówienie  – w załączeniu.
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Ja przypomnę, że ustawa dotycząca tych igrzysk 
niedawno była rozpatrywana w Senacie, uzyskała 
poparcie. Zmiana, która teraz jest wprowadzana 
do tej ustawy, dotyczy kwot, które są przeznaczane 
na organizację i sfinansowanie tych igrzysk. W po-
przedniej ustawie była zapisana kwota 160 milio-
nów zł i była ona przeznaczona wyłącznie na opłaty 
licencyjne. W tej chwili ta kwota została powięk-
szona do 960 milionów i ma objąć sfinansowanie 
przebudowy infrastruktury zarówno sportowej, jak 
i drogowej w mieście przyjmującym oraz w regio-
nie, czyli Małopolsce. I to ma dotyczyć 2 kolejnych 
lat. Te kwoty są w ustawie rozbite na poszczegól-
ne lata. A 2 ministerstwa, które będą dysponowa-
ły tymi kwotami, to Ministerstwo Infrastruktury 
oraz… no, zajmujące się kulturą fizyczną.

Te wspomniane wątpliwości senatorów doty-
czyły czasu, w którym te pieniądze mają być prze-
znaczane na igrzyska europejskie. Mianowicie 
podnoszone były wątpliwości, czy wobec kryzysów, 
które się skumulowały w Polsce, i kłopotów finan-
sowych, które są spodziewane, to jest optymalny 
sposób wydawania pieniędzy publicznych.

Został złożony wniosek o odrzucenie ustawy 
w całości, który był przegłosowany podczas wspól-
nego posiedzenia komisji. Za przyjęciem wnio-
sku było 8 osób, 6 było przeciw, 3 się wstrzymały. 
Wniosek ten został więc przyjęty. W związku z tym 
komisje wnoszą do Wysokiego Senatu o odrzucenie 
w całości tej ustawy. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Szejnfeld. Bardzo proszę.

SenatoR 
adam szejnFeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Sprawozdawco, co prawda dotknął już 

pan tematu, który chciałem poruszyć, ale jeżeli 
pan mógłby rozwinąć jednym zdaniem… Chodzi 
mi o opinie, o dyskusję na temat tych kosztów. Bo 

mówimy o igrzyskach, które w normalnych cza-
sach są wspaniałym świętem cudownej i – najczę-
ściej – szczerej rywalizacji, jednakże my od kilku 
lat mamy i w Polsce, i w Europie, zwłaszcza te-
raz, igrzyska śmierci. Wpierw śmierć szerzyła się 
i nadal się szerzy – bo ludzie nadal chorują i nadal 
umierają – z powodu pandemii. I ta pandemia wy-
ciągnęła już miliardy, dziesiątki miliardów złotych 
z polskiego budżetu, ze środków pozabudżetowych. 
Spłacać te koszty będą nasze dzieci i wnuki. A teraz 
rozgorzała i już drugi tydzień trwa wojna…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, czas na zadanie pytania to minuta. To 
nie jest wystąpienie…)

To już…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Po prostu to 

musi być pytanie.)
To już kropkę tu stawiam.
Trwa wojna na wschodzie i znowuż szerzy żni-

wo śmierci. To wszystko też będzie nas kosztowało. 
Czy to jest dobry czas na to, żeby kolejny miliard 
wydawać na coś, co jest wspaniałe, ale nie w ta-
kim czasie, w którym żyjemy, i nie w takim czasie, 
który jest przed nami? Będzie to trwało wiele lat…

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Panie Senatorze, przepraszam, no, minuta, na-
prawdę… Ja muszę tego przestrzegać, bo za chwilę 
każdy to będzie naruszał i w ten sposób donikąd 
nie dojdziemy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o odpowiedź 
na pytanie.

SenatoR 
zyGmunT FrankieWicz 

Takie właśnie wątpliwości zostały zgłoszone. 
Przy czym nawet wnoszący o odrzucenie ustawy se-
nator powiedział, że jednocześnie trzeba się starać 
żyć normalnie… Tak że mamy dylemat. Większość 
była za odrzuceniem, dlatego że może nam po pro-
stu brakować środków na ważniejsze sprawy.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Czerwińskiego.
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SenatoR 
jerzy czerWiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, wniosek o odrzucenie to jest 

broń atomowa – nie uwzględnia się innych możli-
wości, wynoszenia poprawek itd., a po prostu od-
rzuca się w całości ustawę. Dziwię się, że pan ten 
wniosek popiera – no, nie wiemy, czy osobiście, ale 
to pan go prezentuje – podczas gdy jest pan jedno-
cześnie szefem komisji samorządu terytorialnego. 
Przecież ta kasa idzie dla samorządu i głównie na 
infrastrukturę, któraż to infrastruktura zostanie 
w samorządzie i dla mieszkańców. No, przecież to… 
A, i co jeszcze ważniejsze, to rząd – w cudzysłowie 
oczywiście – daje tę kasę, to znaczy że pospinał bu-
dżet, jest w stanie to zrobić i zaopatrzyć. Skąd nagle 
te obawy? Zaczęliście się bać o budżet? Będziemy 
wam to wytykać przy każdej ustawie.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Panie Senatorze, czas…
(Senator Adam Szejnfeld: I tak wytykacie.)
Bardzo proszę, Panie Senatorze, o odpowiedź 

na pytanie.

SenatoR 
zyGmunT FrankieWicz 

No, skąd obawy, to było powiedziane. A dla-
czego ja jestem twarzą tego wniosku? Dlatego, że 
jestem sprawozdawcą. A sprawozdawcą tej usta-
wy jestem dlatego, że byłem sprawozdawcą usta-
wy, którą popierałem wtedy, kiedy decydowaliśmy 
o wsparciu Igrzysk Europejskich w Krakowie.

Oczywiście, wydatki infrastrukturalne w kwo-
cie 360 milionów zostaną w Krakowie, 100 milio-
nów zostanie w regionie, a na inwestycje sportowe, 
też w Krakowie, dodatkowo 150 milionów. To jest 
na pewno rzecz wartościowa.

Powiem, bo mnie pan senator pytał personal-
nie, że rzeczywiście mam z tym problem, ale my 
mamy w tej chwili ogromne wątpliwości i brak 
wiedzy, co nastąpi za tydzień, miesiąc, dwa, trzy. 
W tej chwili w Polsce jest ponad milion uchodź-
ców, w ciągu tygodnia ta liczba się zapewne po-
dwoi. Wyczerpaliśmy proste rezerwy i w tej chwili 
trzeba gwałtownie tworzyć ośrodki masowego 

pobytu dla uchodźców. To musi być robione 
w oparciu o samorząd. Zabiegam o jak najściślej-
szą współpracę rządu z samorządem. To się ma 
szansę udać, ale potrzebne są na to pieniądze. 
Szczególnie miasta są wydrenowane z pieniędzy 
i mogą po prostu nie mieć za co tworzyć i wyposa-
żać tych ośrodków, więc każdy pieniądz może być 
potrzebny. Za duże jest w tym momencie ryzyko, 
że zabraknie nam pieniędzy na tak ważne rzeczy. 
Mamy z tym dylemat i dlatego głosowanie było 
w miarę wyrównane.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pani senator Kopiczko.

SenatoR 
małGorzaTa koPiczko 

Panie Senatorze, proszę powiedzieć, jaka była 
opinia prezydenta Krakowa w sprawie organizacji 
igrzysk.

SenatoR 
zyGmunT FrankieWicz 

Rozmawiałem jeszcze dzisiaj z prezydentem 
Krakowa. Jest jednoznacznie za tym, żeby przyjąć 
tę ustawę i przekazać te pieniądze na infrastruk-
turę dla Krakowa i organizację imprezy.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
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. Pan minister Andrzej Śliwka, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych. Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
andrzej śliWka 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poprosiłbym Wysoką Izbę o  to, ażeby na tę 

ustawę spojrzeć dwuwymiarowo. Pierwszy ele-
ment to kontynuacja prac, które zostały zapowie-
dziane, z samorządem, z organizatorami igrzysk 
europejskich. Wyliczyliśmy te kwoty. One zosta-
ły w budżecie zapewnione. Rozmawialiśmy na ten 
temat z Ministerstwem Finansów. Te środki są 
zabezpieczone. Nie dostaliśmy też żadnych infor-
macji, jakoby te środki wymagane były w innym 
miejscu. W związku z tym ten element, który był 
tu poruszany w debacie, mam nadzieję, został już 
zagospodarowany.

Drugi element, który wymaga wyraźnego pod-
kreślenia, to jest to, Wysoka Izbo, że te środki – 
mowa o kwocie blisko 800 milionów, które teraz są 
zabezpieczone i mają być wprowadzone do limitu 
wydatków, bo ogólna suma to ma być 960 milio-
nów – to są środki, które zostaną przeznaczone 
na inwestycje. Te środki zostaną w infrastruktu-
rze zarówno drogowej, jak i sportowej. W związ-
ku z tym, ponieważ pojawiają się głosy mówiące 
o tym, że jest ryzyko spadku gospodarczego, ryzy-
ko problemów związanych z obecną sytuacją, z in-
wazją rosyjską na niepodległe państwo, Ukrainę, 
chciałbym powiedzieć, że przez działania związa-
ne z inwestycjami my doprowadzamy do sytuacji, 
w której dbamy o dynamikę naszego wzrostu go-
spodarczego. To po pierwsze. Po drugie, o czym 
też rozmawiałem zarówno z samorządem mia-
sta Krakowa, jak i z przedstawicielami innych sa-
morządów, nie ulegamy tej presji, która płynie ze 
Wschodu, prowadzącej do tego, że teraz nie będzie-
my nic robili, gdyż są takie, a nie inne wydarzenia 
na Wschodzie. Oczywiście, musimy wspierać na-
szych sąsiadów Ukraińców w walce o niepodległe 
państwo w związku ze zbrodniczą inwazją rosyj-
ską, ale nie możemy zapominać o tym, że mamy 
cele, które mamy zrealizować.

Igrzyska europejskie, które byłyby organizowa-
ne tak na terenie Krakowa, jak i na terenie całej 
Małopolski, a także na terenie województwa ślą-
skiego, są okazją rozwojową, którą my, jako Polska, 
powinniśmy wykorzystać. Dlatego naprawdę za-
chęcam Wysoką Izbę, ażeby te plany, które zo-
stały przez nas przygotowane, te działania, które 

zostały przez nas zaplanowane, ponadpolitycznie, 
bo to trzeba powiedzieć, ponadpolitycznie, z sa-
morządem miasta Krakowa, z samorządem wo-
jewództwa, też ze wsparciem posłów, senatorów 
z różnych partii politycznych, zostały zrealizowane. 
Nie dajmy się szantażować Władimirowi Putinowi, 
tylko róbmy swoje i dbajmy o to, żeby Polska była 
jak najlepszym krajem do mieszkania zarówno dla 
Polaków, jak i osób, które do tego kraju przyjeżdża-
ją, z różnych przyczyn. Dlatego zachęcam Wysoką 
Izbę do tego, ażeby działać ponadpolitycznie, nie 
wykorzystywać tej sytuacji, która jest teraz za 
wschodnią granicą, i realizować plan, który sobie 
założyliśmy, sukcesywnie go realizować. Dlatego 
zachęcam wszystkie panie i panów senatorów do 
tego, ażeby poprzeć przedmiotowy projekt ustawy. 
Dziękuję pięknie.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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?

Bardzo proszę, pan senator Czerwiński.
Panie Ministrze, pan może z miejsca odpowia-

dać, ale oczywiście doceniamy pana wolę.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
jerzy czerWiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja bym chciał, żeby pan to wyraźnie jeszcze raz 

powtórzył dla tych, którzy być może się wahają, że 
tak naprawdę próba odrzucenia tej ustawy, propo-
zycja jej odrzucenia to jest wpisywanie się w myśl 
putinowską. To jest przerwanie realizacji naszych 
zamierzeń, przerwanie naszej normalnej ścieżki 
rozwoju, bo to także jest element ścieżki rozwoju.

I druga kwestia, już bardziej specjalistyczna. 
Czy te obiekty, które powstaną, mogą być wykorzy-
stane później, np. przy następnych dużych przed-
sięwzięciach sportowych? Czy np. Kraków w tej 
sytuacji może mieć pewną specjalizację na terenie 
Polski? Pamiętajmy, że blisko są góry, więc może 
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to być np. olimpiada zimowa i można wykorzystać 
niektóre obiekty z tej infrastruktury.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
andrzej śliWka 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Chciałbym wyraźnie powiedzieć jedną rzecz: 
jeżeli coś jest zaplanowane, to poważne państwo 
powinno to realizować, powinno realizować pro-
jekty, które sobie zaplanowało. Gros tych środków, 
bo mowa o 250 milionach, zostanie przeznaczone 
na infrastrukturę sportową, która została ustalona 
z samorządem. Kwota 350 milionów została rów-
nież ustalona z samorządem, jeżeli chodzi o in-
westycje drogowe. Odpowiadam na pytanie pana 
senatora: tak, te inwestycje pozostaną, później będą 
mogły być wykorzystywane zarówno przez dzieci, 
młodzież, jeżeli chodzi o infrastrukturę sportową, 
czy w przyszłości na inne imprezy sportowe, które 
również mogłyby się odbywać.

Jeżeli chodzi o infrastrukturę drogową, to roz-
mawialiśmy z samorządami – nie tylko z samo-
rządem miasta Krakowa, ale także z samorządem 
województwa małopolskiego, również z samorzą-
dem Zakopanego, Krynicy-Zdroju, Tarnowa – i one 
z entuzjazmem przyjęły te propozycje. W związku 
z tym naprawdę… Ja chciałbym pokazać pewne po-
równanie: równie dobrze panie i panowie senato-
rowie mogliby podjąć decyzję, że wstrzymujemy 
inwestycje drogowe, tzn. nie budujemy teraz np. 
autostrady, ponieważ te środki powinny zostać 
przeznaczone na ten czy na inny cel. Zwracam się 
z prośbą o to, żebyśmy podejmowali działania lo-
gicznie i na chłodno. Te propozycje, które zosta-
ły tutaj przedłożone, są propozycjami ustalonymi 
z interesariuszami w tym procesie, a także w ra-
mach dyskusji – a wiele tych dyskusji się odbyło 
zarówno na posiedzeniach komisji senackich i sej-
mowych, jak i na posiedzeniu plenarnym – żeby 
osiągnąć co do tego konsensus polityczny. Zatem 

zachęcam do tego, ażeby tej sytuacji nie wykorzy-
stywać politycznie, bo sport powinien łączyć ludzi, 
a nie dzielić ludzi. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Bogdana Zdrojewskiego, zdalnie, jak rozumiem.

SenatoR 
BoGdan zdrojeWski 

Panie Ministrze, ja zadam pytanie zgodnie 
z apelem, aby podejmować działania logicznie i na 
chłodno. Powiedział pan, zaapelował, żebyśmy się 
nie poddawali, krótko mówiąc, szantażowi Putina. 
Ja nie czuję się szantażowany przez Putina w spra-
wie europejskich igrzysk olimpijskich. Mam pyta-
nie do pana: czy pan miał jakiś telefon od Putina? 
Czy Putin zwrócił się do nas, abyśmy tych igrzysk 
nie organizowali? W jakiej formie pan się czuje 
szantażowany przez Putina w tej sprawie? Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

na to pytanie.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
andrzej śliWka 

Szanowny Panie Senatorze, działania, które 
zostały podjęte na niwie władzy zarówno wyko-
nawczej, jak i ustawodawczej, ale również samo-
rządowej, zostały zaplanowane na lata 2022–2023. 
Środki, które mają na celu wsparcie samorzą-
du w ramach budowy infrastruktury sportowej, 
w ramach budowy infrastruktury drogowej, są, 
jak same samorządy mówią, właściwie wydany-
mi środkami czy będą właściwie wydanymi środ-
kami, a państwo argumentujecie w tej sytuacji, że 
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te środki nie powinny być tam wydatkowane. Ja 
naprawdę apeluję, Panie Senatorze, żebyśmy nie 
wykorzystywali tej sytuacji politycznie. Jeżeli mie-
liśmy zaplanowany projekt związany z igrzyskami 
europejskimi – wszyscy zgodzimy się co do tego, 
że to będzie wartość dodana dla Rzeczypospolitej 
Polskiej, dla samorządu miasta Krakowa, a także 
samorządu województwa małopolskiego – to wszy-
scy wspólnie powinniśmy ten projekt zrealizować. 
Te działania, które zostały podjęte, zresztą przy 
wsparciu ponadpartyjnym, były uzgadniane przez 
wiele miesięcy. Nie ma podstaw do tego, ażeby te 
środki mrozić czy wycofywać się z tych planów. 
Dlatego naprawdę zachęcam, Panie Senatorze, aże-
byśmy nie wykorzystywali tego politycznie, tylko 
ponad podziałami wspólnie realizowali dobre dzia-
łania, dobre cele dla Polski.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński  

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

SenatoR 
BoGdan zdrojeWski 

Nie takie było moje pytanie. Pytałem pana, w ja-
kim momencie był pan szantażowany przez Putina 
czy rząd był szantażowany przez Putina.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych Andrzej Śliwka: Panie Marszałku…)

Na chłodno i logicznie.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo proszę, Panie Ministrze, o udzielenie 
odpowiedzi na to pytanie.

(Głos z sali: Dzwonił Putin czy nie?)

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
andrzej śliWka 

Nie, no to… Panie Marszałku, jeżelibym mógł… 
Wydaje mi się, że takie pytania są całkowicie nie 
na miejscu, ponieważ…

(Głos z sali: Są, ale padają…)
Pan senator Zdrojewski jakby uprawia tutaj po-

litykę, a w moim przekonaniu to działanie nie ma 
na celu uprawiania… Ten projekt powinien być po-
nadpolityczny. Jeżeli ja powiedziałem o tym, żeby-
śmy nie dawali się szantażować działaniom Rosji, 
to chodziło o to, że właśnie taka jest chęć, żebyśmy 
wycofywali się z pewnych projektów, które są do-
bre dla Polski. Nie róbmy tego.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Panie Ministrze, ja chcę panu jednak po-
wiedzieć… Choć w  tej sprawie jestem po 
pana stronie, a nie po stronie pana senatora 
Zdrojewskiego, to jednak czynienie senatoro-
wi zarzutu, że uprawia politykę, jest troszeczkę 
chybione. On został wybrany po to, by politykę 
uprawiać. I proszę nie czynić tego typu zarzu-
tów żadnemu z nas niezależnie od tego, czy się 
pan z nami zgadza, czy nie, bo jesteśmy tu po 
to, by uprawiać politykę.

Panie Ministrze, dziękuję panu bardzo.
Jeszcze pan senator Konieczny. Bardzo proszę.

SenatoR 
Wojciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Mam pytanie w zakresie kosztów, kosztów 

i możliwości realizacji tych inwestycji. Ustawa 
była przygotowywana przed 24  lutego, przed 
wzrostem cen różnych materiałów. Teraz będą 
następować wzrosty właściwie wszystkich cen. 
Jest to pochodna tego, co dzisiaj obserwujemy. 
Następuje również załamanie kursu złotówki, 
a inflacja jest prognozowana w wysokości 12%. Są 
też pewne trudności z zatrudnianiem budowlań-
ców ze względu na toczącą się wojnę w Ukrainie. 
Jak to szacujecie? Ile zamiast 960 milionów zł 
trzeba będzie realnie wydać, aby to zadanie wy-
konać? I proszę o konkretną odpowiedź, bo wierzę 
w to, że jest to policzone. Będziemy to sprawdzać, 
bo myślę, że dzisiejsze…

(Sygnał timera)
Nie chcę tego nazywać zaliczką, bo to by była 

przesada, ale jest to tylko część kosztów. Dziękuję 
bardzo.
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PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
andrzej śliWka 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeżelibym mógł słowo komentarza… Ja nie 

śmiałbym czynić politykom zarzutów, że upra-
wiają politykę. Niemniej jednak są pewne projek-
ty, które w mojej ocenie, a także, z czego się cieszę, 
w ocenie pana marszałka, w pewnych sytuacjach 
powinny być ponadpolityczne, delikatnie oderwa-
ne od polityki.

Ale wracając do pytania, które zadał pan sena-
tor, chciałbym wyraźnie powiedzieć, że ta kwota 
została wyliczona, ustalona wspólnie z organizato-
rami, czyli z samorządami. Nie dostaliśmy infor-
macji od organizatorów, samorządów, że ta kwota 
może wzrosnąć. Jeżeli będzie taka sytuacja, oczy-
wiście pospieszę poinformować zarówno Wysoki 
Sejm, jak i Wysoki Senat o tym, że kwota limitu 
wydatków, kwota 960 milionów, musi wzrosnąć. 
W tej chwili nie ma takiego ryzyka.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 

Państwowych Andrzej Śliwka: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

Dziękuję uprzejmie.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Władysława Komarnickiego.

SenatoR 
WładysłaW komarnicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałbym podziękować panu senatorowi 

sprawozdawcy, szczególnie za jedno zdanie, któ-
re powiedział. Chodzi mianowicie o  to, że ma 
z tą ustawą dylemat. Nami, senatorami, w przy-
padku każdej ustawy targają różne niepewności. 
Ja jestem od zawsze człowiekiem gospodarki, ale 
od dziecka jestem też człowiekiem sportu. Ja też 
jestem rozdarty, mam różne przemyślenia, nie-
mniej jednak wychodzę zawsze z założenia, że 
w życiu trzeba być konsekwentnym. Jak coś raz 

mówimy, to dotrzymujemy słowa. Tym się całe 
życie kierowałem.

Uważam osobiście, że skoro 50 narodowych ko-
mitetów olimpijskich poparło przyznanie Polsce 
prawa do organizacji III Igrzysk Europejskich – 
Kraków, Małopolska 2023… Łatwo mi się mówi, 
bo ja jestem z  ziemi lubuskiej. Ja nie jestem 
z Małopolski i nie mogę być posądzany, że je-
stem lobbystą. Są to pierwsze igrzyska – muszę 
o tym przypomnieć w tym gronie – na terenie 
Unii Europejskiej. W przeciwieństwie do igrzysk 
w Baku i Mińsku poziom sportów objęty został 
programem igrzysk. I chcę tu zapewnić państwa 
senatorów, że będzie to impreza najwyższej rangi. 
W poszczególnych sportach będzie to minimum 
mistrzostw Europy lub kwalifikacje na igrzyska 
kolejnej olimpiady, które będą w Paryżu w 2024 r. 
Zobaczcie, jaki to jest start dla tych sportowców, 
którzy wystąpią.

Te igrzyska mają być symbolem – to jest bar-
dzo ważne – pokoju, demokratycznych wartości, 
jedności Europy właśnie w walce z agresją mili-
tarną i tą przeklętą inwazją. I tu uwaga: wiem, że 
sportowcy Ukrainy, reprezentowani przez ukraiń-
ski komitet olimpijski, chcą i pragną wziąć udział 
w tej multidyscyplinarnej, największej imprezie 
sportowej w Europie. Oni dzisiaj, a szczególnie 
młodzi sportowcy Ukrainy, chcą wziąć udział w zi-
mowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy, 
który odbędzie się w dniach 20–25 marca w fiń-
skim Vuokatti.

Nasz komitet olimpijski pracował wiele lat nad 
tym, żeby ograniczyć koszty, ale nie jakość tej impre-
zy. Wykorzystane zostaną istniejące obiekty – to jest 
bardzo ważne dla przeprowadzenia tych zawodów. 
A najważniejsze jest to, że tego pragną, przypomi-
nam, samorządy. Mamy nadzieję, my, którzy już raz 
poparliśmy tę ustawę, że to wydarzenie odbędzie się 
poza reżimem sanitarnym, przy pełnym dostępie 
dla kibiców z Europy. Byłby to wielki sukces naszego 
kraju. Ich uczestnictwo w imprezie i przekaz me-
dialny z imprezy to, dziś niedoceniona, promocja 
Polski i oczywiście prezentowanych przez nasz kraj 
wartości, bo to jest miejsce do tego. Uzyskane z tego 
tytułu środki finansowe i korzyści wizerunkowe są 
ogromne. Uważam, że powinniśmy poprzeć tę ini-
cjatywę ponad podziałami. Nasz cel, nasz jako par-
lamentarzystów, to przede wszystkim budowanie 
pokoju i promocja sportu, a co za tym idzie, zdrowe-
go stylu życia i zdrowego społeczeństwa.

I na koniec. Organizacja tego wydarzenia w na-
szym kraju jest w interesie Polski, i to ze względu 
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na kilka aspektów: sportowy, gospodarczy, wize-
runkowy i promocyjny. Jest też ważna ze wzglę-
du na polityczną i pokojową rolę Polski w Europie 
Środkowo-Wschodniej.

I  już naprawdę na koniec. Zanim wystąpi-
łem przed Wysoką Izbą, spotkałem się z wieloma 
sportowcami. W Gorzowie jest kilku sportowców, 
którzy uzyskali największe sukcesy, tzn. są kilku-
krotnymi mistrzami olimpijskimi. Oświadczam 
w ich imieniu, że prosili mnie, żebym wystąpił 
w takiej formie. Ja to uczyniłem i jestem przekona-
ny, że nie będzie między nami podziałów. Błagam 
was i proszę: przestańcie robić putinowskie wy-
cieczki, bo nie wypada teraz o tym mówić w tej 
Izbie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Bogdana Zdrojewskiego – w trybie zdalnym.

SenatoR 
BoGdan zdrojeWski 

Tak. Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja również, podobnie jak pan senator 

Komarnicki, wcześniej głosowałem za tą imprezą, 
za tym przedsięwzięciem, za organizacją igrzysk, 
uznając, że rzeczywiście jest to taki czas, w którym 
przyda nam się promocja. Ale od tego momentu 
wiele się zmieniło. Rozpoczęła się dramatyczna, 
tragiczna w skutkach, z nieobliczalnymi skutka-
mi w przyszłości wojna na Ukrainie. Ciągnie się 
pandemia, jest taka sytuacja, że rząd z deklaracja-
mi mocno się spóźnił, bo ta impreza ma przecież 
się odbyć w 2023 r., czyli za rok. W związku z tym 
zmieniłem zdanie, patrząc na kontekst, okoliczno-
ści, dzień dzisiejszy, a także uwarunkowane decy-
zje rządu. Uważam, że to nie jest ten czas, to nie 
jest ta impreza i to nie jest ten moment, general-
nie rzecz biorąc, aby realizować przedsięwzięcie 
o charakterze promocyjnym za bardzo dużą kwo-
tę. Chociaż kocham Kraków i uważam, że to mia-
sto zasługuje na wielkie przedsięwzięcia, wielkie 
imprezy i rozmaitą pomoc, to jestem zdania, że ta 
impreza temu miastu w tym wypadku nie jest po-
trzebna i może nawet zaszkodzić.

Odniosę się także do kilku kwestii, które zostały 
przed chwilą zaprezentowane. Sportowcy Ukrainy 
w chwili obecnej giną na froncie, są zajęci komplet-
nie innymi wydarzeniami, a nie wydarzeniami spor-
towymi. Wiem także, że igrzyska europejskie do tej 
pory nie cieszyły się specjalną popularnością, nie 
są to przedsięwzięcia, które są powszechnie znane, 
i nie przynoszą one takiego efektu promocyjnego, na 
jaki niektórzy liczą. Przypomnę także, że pomiędzy 
Mińskiem a Baku szukano kandydata na organizato-
ra, miała nim być Holandia, ale Holandia wycofała się 
z tego przedsięwzięcia, dokonując bardzo precyzyjnej 
kalkulacji. Kraków nie miał konkurentów, nikt nie 
chciał de facto organizować tego przedsięwzięcia. No, 
i byliśmy w pewnym sensie dumni z tego, że jednak 
Polska, Kraków podjął tę rękawicę. Ale, tak jak powie-
działem wcześniej, to było w innych okolicznościach, 
w innym czasie, w innych uwarunkowaniach.

Nie podzielam opinii, która pojawiła się podczas 
tej debaty, tej dyskusji, że rząd pospinał budżet. 
To w ogóle nieprawda, budżet jest tak rozwalo-
ny, jak to tylko możliwe. Nie mamy nawet pełnej 
wiedzy, jakie zobowiązania zewnętrzne w chwili 
obecnej są zaciągnięte. I chodzi zarówno o Bank 
Gospodarstwa Krajowego, jak i o rozmaite fundu-
sze, o skutki inflacji, o dodruk pieniędzy etc., etc. 
Mamy bardzo trudną sytuację finansową, bardzo 
już wysokie stopy procentowe, utrudniony dostęp 
do kredytów dla młodych ludzi, wysoką inflację, 
której końca nie widać, bardzo słabą złotówkę. 
I w tych warunkach odpowiedzialny polityk, od-
powiedzialny rząd nie podejmowałby takiego zo-
bowiązania, wycofałby się, i to tak szybko, jak to 
możliwe, aby dać szansę być może zorganizowa-
nia tego przedsięwzięcia innemu państwu. Ja wiem 
oczywiście, o jakich kwotach mówimy, i zdaję sobie 
sprawę, jak wiele jest w chwili obecnej luk utrud-
niających to, aby te środki dobrze zaangażować.

I ostatni argument. Ja obserwuję zaangażowa-
nie rządu w rozmaite inwestycje. Podzielam ten 
pogląd, który był wyrażony, że potrzebna nam jest 
normalność, normalne funkcjonowanie, normal-
ne inwestycje. Ale obserwowałem te inwestycje, 
zarówno w energetyce, w przemyśle stocznio-
wym, jak i w niektóre przedsięwzięcia, które mi 
są bliskie, w kulturze, i wiem, że żadna inwesty-
cja z tych poważnych, obserwowanych także prze-
ze mnie, nie przebiega zgodnie z planem. I to nie 
przebiega zgodnie z planem nie tylko, jeżeli cho-
dzi o czas realizacji, lecz także jeżeli chodzi o kwo-
ty. Przeważnie te inwestycje są 2-krotnie droższe 
i trwają 2-krotnie dłużej.
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Został rok takiej odpowiedzialności za to, żeby 
nie było wstydu i żeby nie było tak, że środki zo-
stały wpakowane akurat nie tam, gdzie one są 
najpilniej potrzebne. Apeluję jeszcze raz o to, aby 
sprawnie, dość szybko, w poczuciu odpowiedzial-
ności wycofać się z tego przedsięwzięcia.

Nie podzielam także poglądu, który w pewnym 
momencie w dość zaskakujących okolicznościach 
został wyrażony, że jeżeli się wycofamy, to podda-
my się jakiemuś szantażowi Putina. To kompletnie 
niepoważne. To jest coś wręcz odwrotnego: my się 
nie poddamy Putinowi, jeżeli będziemy mieć silną 
złotówkę, silną gospodarkę, inwestycje przebiega-
jące sprawnie, jeżeli nie będziemy działać w chwili 
obecnej, w obecnych warunkach w przedsięwzię-
ciach promocyjnych, tylko w przedsięwzięciach 
rzetelnych, związanych przede wszystkim z za-
bezpieczeniem naszego państwa od strony energe-
tycznej, od strony edukacyjnej, od strony naukowej, 
także od strony bezpieczeństwa państwa zamiast 
zajmować się imprezą tej rangi, tego rodzaju w ta-
kim momencie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Wojciecha Koniecznego.

SenatoR 
Wojciech konieczny 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Na wstępie odniosę się krótko do słów pana mi-

nistra, który stwierdził, że nie ma zagrożenia, je-
śli chodzi o wzrost kwot potrzebnych na realizację 
projektu.

Panie Ministrze, biorąc pod uwagę, że ten 
projekt był szacowany przed wybuchem wojny 
w Ukrainie, obawiam się, że jest pan odosobnio-
ny w tych twierdzeniach. Myślę, że Ministerstwo 
Finansów i inne ministerstwa oraz narodowy bank 
itd. zapatrują się nieco inaczej na sytuację, którą 
dzisiaj obserwujemy.

A takim dosyć niekorzystnym elementem jest 
to, że pan minister mówił, że nie dostał od sa-
morządów sygnału, że te koszty wzrosną. To jest 
chyba trochę niepoważne, żeby samorządy miały 

ministerstwu, rządowi składać raporty, jak wzro-
sną koszty, bo to rząd powinien takie rzeczy pla-
nować i do tego się odpowiednio ustosunkowywać.

Ustawa była uchwalona 24 lutego – to symbo-
liczna data – i to was w pewien sposób rozgrze-
sza. Wtedy nie wiadomo było jeszcze, co się dzieje. 
Można było myśleć tak, jak również Senat my-
ślał, uchwalając wcześniej ustawę o igrzyskach. 
No, wszystko się zmieniło albo się nie wszystko 
zmieniło. Musimy do tego mieć zdrowe podejście. 
Jednak wszystko się zmieniło i okoliczności są bar-
dzo, bardzo różne od tych, które były przed dwu-
dziestym czwartym.

Dzisiaj nie czas na igrzyska. Entuzjazm, o któ-
rym również pan minister mówił, w stosunku do 
tych igrzysk, myślę, ustąpił dzisiaj entuzjazmowi 
dla pomocy Ukrainie, dla obrony demokracji, dla 
wspólnoty narodowej, ale w innym celu niż prze-
prowadzanie igrzysk. A więc nie porównujmy tych 
2 entuzjazmów, bo na pewno entuzjazm w stosun-
ku do igrzysk opadł – jestem o tym przekonany.

Pan minister mówił również, że jest to element 
prorozwojowy. Panie Ministrze, wszystkie inwesty-
cje, jakie będziecie robili, budowlane czy inne, rów-
nież będą prorozwojowe. Te bardziej potrzebne czy 
niezbędne w tej chwili i samorządom, i państwu 
– np. inwestycje w szpitalnictwie, inwestycje dro-
gowe, oczywiście różne inwestycje przemysłowe. 
Wszystko to trzeba wspierać. Wydatki wojskowe też 
będą rosły. I to będzie pobudzało koniunkturę. Tak 
że jeżeli te pieniądze pójdą gdzie indziej, to również 
zostaną w odpowiedni sposób wykorzystane.

Mamy bardzo trudną sytuację. Koszt tych 
igrzysk będzie o wiele wyższy, bo euro drożeje, 
dolar drożeje, surowców będzie brakować, roboci-
zna podrożeje. To wszystko wpłynie na trudności 
z przeprowadzeniem tych igrzysk i na to, że trzeba 
będzie wydać na nie dużo, dużo więcej pieniędzy. 
Takie incydentalne wydatki należy ciąć, bo będą 
inne wydatki, które się pojawią zamiast tamtych, 
a o których dzisiaj jeszcze nie wiemy.

Pan senator Czerwiński powiedział, że odrzu-
cenie w całości to jest broń atomowa. Tak, ale, 
Panie Senatorze, wielokrotnie podczas pandemii 
w tej Izbie lekarze z Prawa i Sprawiedliwości gło-
sowali przeciwko zwiększeniu nakładów na służbę 
zdrowia w różnym zakresie. I to też jest broń ato-
mowa używana z różnych przyczyn. Macie pań-
stwo inne poglądy na wydatkowanie pieniędzy niż 
inni senatorowie. Jeżeli ktoś tak uważa… To nie 
jest broń atomowa, to jest zwykła polityka w ta-
kim dobrym sensie, że ktoś po prostu uważa, że te 
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pieniądze powinny iść w inną stronę. Nie zgadzam 
się z tym, że odrzucenie tej ustawy to jest jakieś 
dziwne zachowanie.

Wkrótce będą potrzebne pieniądze na szpitale. 
Państwo chcecie zgłosić ustawę o restrukturyzacji 
szpitali. W tej ustawie zapisane są szpitale pose-
gregowane na różne grupy – A, B, C, D. W grupie D 
znajdują się szpitale z południowo-wschodniej 
Polski – z Ustrzyk, z Sanoka, z Krosna, z Przemyśla 
– czyli do restrukturyzacji, do jakiegoś tam zmniej-
szenia, do optymalizacji itd. Może cofnijmy te 
słowa i dajmy pieniądze tym szpitalom, żeby od-
zyskały płynność finansową i mogły leczyć ludzi 
albo były przygotowane na przyjęcie i Ukraińców, 
i Polaków, i rannych itd. Nie będę rozwijał tematu.

Owszem, powiedziałem w trakcie obrad komi-
sji, że trzeba żyć i że sport również musi istnieć, 
muszą się odbywać imprezy sportowe. Nie daj-
my się Putinowi pokonać w tym zakresie, jak naj-
bardziej. Ale przypominam, że olimpiada została 
odłożona na rok z przyczyn pandemicznych, olim-
piada, która jest tysiąc razy większą imprezą niż 
igrzyska europejskie. I dało się to zrobić, dało się to 
przeprowadzić później. I to też da się odłożyć. Jest 
po prostu czas… Chodzi o odłożenie tych igrzysk, 
o niewydawanie tych pieniędzy w tym czasie. Jeżeli 
już chcemy wydać pieniądze na sport, to są impre-
zy, które się nie będą odbywać, a które miały być 
przeprowadzone na Ukrainie czy w Rosji. To różne 
imprezy – rangi mistrzostw Europy, mistrzostw 
świata, różne inne. Ubiegajmy się o ich przepro-
wadzenie, jeżeli już chcemy coś przeprowadzić. 
Będzie to o wiele tańsze, a imprezy będą o wiele 
wyższej rangi.

I na koniec taka uwaga o Putinie i o tym, czy my 
działamy jako ludzie szantażowani, czy nie. Otóż 
Putin jest antydemokratą. Putin nie chce, żebyśmy 
tutaj dyskutowali normalnie, demokratycznie, wy-
mieniając argumenty, że jedni są za tym, a drudzy 
są za tamtym, Putin chce, żeby nas sparaliżowało, 
żebyśmy właśnie działali automatycznie, niede-
mokratycznie, tylko poddając się jego dyktatowi. 
Normalna dyskusja polityczna, normalne argu-
menty są mu obce. I to, co w tej chwili robimy, ta 
dyskusja, jest właśnie obce Putinowi. W putinow-
skim państwie nie byłoby tej dyskusji. Pieniądze 
tu, pieniądze tam – i nie ma dyskusji. Taki jest kraj 
Putina. A my jesteśmy w Polsce i senatorowie dys-
kutują, mają otwartą dyskusję, każdy może zabrać 
głos i powiedzieć to, co chce, tak jak uważa. I pro-
szę nas tutaj nie pouczać w ten sposób, bo zgoda 
polityczna – owszem… Sam byłem uczestnikiem 

rozmów Rady Bezpieczeństwa Narodowego 
w Pałacu Prezydenckim. Została tam przyjęta zgo-
da między rządem a opozycją, ale ona nie dotyczyła 
wydatków na igrzyska europejskie. Zaręczam panu 
ministrowi, że rozmawialiśmy o zupełnie innych 
rzeczach i tutaj opozycja będzie jak najbardziej od-
powiedzialna. Jednak łączenie tych dwóch spraw 
w tym zakresie nie wygląda poważnie.

Oczywiście zagłosuję przeciw całej ustawie. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Krzysztofa Mroza.

SenatoR 
krzyszToF mróz 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja mogę powiedzieć, podobnie jak pan sena-

tor Komarnicki, będąc z Dolnego Śląska, że bli-
żej mi jest do lubuskiego niż do Małopolski. I też 
nie mam tutaj jakichś regionalnych interesów, tak 
bym powiedział. Ale powiem kilka rzeczy, co do 
których nie zgadzam się z moim kolegą senatorem 
z Dolnego Śląska, panem Zdrojewskim.

Pierwsza kwestia. Wydawało mi się, że to jest 
taka ustawa niebudząca kontrowersji. Rząd chce 
przeznaczyć pieniądze na realizację inwestycji, na 
inwestycję w obiekty sportowe, inwestycję w in-
frastrukturę drogową, która w każdym regionie 
się przyda. Ja bym się bardzo cieszył, gdyby taka 
impreza była na Dolnym Śląsku. Pamiętajmy, że 
Małopolska czy już konkretnie Kraków przegapi-
ły swoją szansę z Euro – w to, jak to było histo-
rycznie, nie ma już co wchodzić – i pewne obiekty 
w Krakowie nie powstały, a to jest istotny ośrodek. 
To po pierwsze.

Po drugie, pamiętajmy, że ta impreza będzie 
w  przyszłym roku. My dzisiaj nie możemy ze 
względu na to, co się dzieje, na te straszne rze-
czy, które się dzieją za naszą wschodnią grani-
cą, nie budować dróg, nie budować np. DCO na 
Dolnym Śląsku, którego budowa jest rozpoczę-
ta, też z pieniędzy rządowych, nie budować elek-
trowni. Bardzo populistyczne jest to, co powiedział 
senator Konieczny, że lepiej dać te pieniądze na 
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służbę zdrowia. Zawsze coś jest kosztem czegoś, 
tak to można ustawiać przy każdym wydatku bu-
dżetowym. Liczę na to, że senatorowie opozycji, 
łącznie z siedzącym tutaj za stołem prezydialnym 
panem marszałkiem Kamińskim, pomogą odblo-
kować poprzez swoje znajomości, Panie Senatorze 
Konieczny – chodzi także o pańskie koleżanki, na 
pewno jedną byłą europosłankę – środki z KPO, 
bo tam są m.in. gigantyczne pieniądze na szpitale 
powiatowe, o które pan się upomina. Gigantyczne 
pieniądze. Jeżeli uda nam się uruchomić te środki 
z Krajowego Planu Odbudowy, to będziemy mogli 
przeznaczyć je na szpitale.

Kolejna kwestia, o  której mówił pan sena-
tor Komarnicki. No, pewne zobowiązania zosta-
ły przez stronę polską złożone. Tak? Jeżeli dzisiaj 
ktoś miałby odwoływać tę imprezę czy ją przesu-
wać, to raczej związki sportowe, a niekoniecznie 
rząd. No, moim zdaniem byłoby to troszeczkę takie 
wystawienie sportowców i tych, którzy się przygo-
towują, bo przecież już są przygotowania do tego 
wydarzenia.

I ostatnia rzecz. Mówimy dzisiaj o tym, żeby uni-
kać polityki, tego, co dzieli, a szukać tego, co łączy. 
I tu taka wypowiedź pana senatora Zdrojewskiego, 
który mówi: no, jak coś PiS realizuje, to to się nie 
udaje. No, Panie Senatorze Zdrojewski, ja kilka dni 
temu byłem na przebiciu tunelu na drodze S3 do 
Lubawki. Inwestycja idzie naprzód, jest realizowa-
na. Kończymy właśnie gigantyczną inwestycję na 
Pomorzu, która przez lata była obiecywana i nikt 
z Platformy, kiedy rządziliście, jej nie zrealizował, 
a chodzi o tunel do Świnoujścia. Mówienie o tym, 
że jeżeli my przekażemy te, powiedzmy, ok. 1 mi-
liarda zł, to ktoś nie zrealizuje tych inwestycji… 
Większość tych inwestycji będzie realizowana 
przecież przez samorząd, czy to wojewódzki, czy to 
miasta Krakowa. Nie wiem, po co pan takie rzeczy 
mówi. Powinniśmy się generalnie cieszyć, że chce-
my inwestować w sport. Chcemy inwestować nie 
tylko w sport, bo także w infrastrukturę drogową. 
Gdybym ja był na miejscu senatorów z Małopolski, 
to bardzo bym się cieszył. Ale nie zazdroszczę im. 
Padło na Małopolskę, padło na Kraków, niech ten 
Kraków też się rozwija. Mam nadzieję, że nie bę-
dziemy się kłócili o rzecz, która nie powinna dzie-
lić. Tak? Może to nie jest ten poziom jedności, który 
jest, jeżeli chodzi o Ukrainę, bo to jest zupełnie 
inna kwestia, bo to jest kwestia naszej suweren-
ności i życia ludzi, którzy tam tracą, a tu mówimy 
o pewnych inwestycjach. No, ale staramy się, żeby 
te inwestycje były w różnych regionach, żeby różne 

regiony Polski się rozwijały. My na Dolnym Śląsku 
kończymy budowę S3 za ponad 3 miliardy zł. Niech 
coś dostanie Małopolska, niech coś dostanie po-
morskie, niech coś dostanie lubuskie, niech jakieś 
inwestycje rządowe, gigantyczne rządowe inwe-
stycje będą w różnych regionach. Nie powinniśmy 
dzisiaj tej inwestycji w taki, moim zdaniem, nieod-
powiedzialny sposób próbować werbalnie bloko-
wać, bo przecież mamy świadomość tego typu, że… 
ja mam nadzieję, a nawet pewność, że ta inwestycja 
jest realizowana. A tak na marginesie, jestem cie-
kaw o opinię pana senatora Fedorowicza. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że…
(Głos z sali: Jeszcze jedna osoba, pan senator 

Zdrojewski.)
A, przepraszam, jeszcze pan senator Zdrojewski. 

Nie dostałem tej informacji.
Bardzo proszę, pan senator Zdrojewski, w dru-

giej turze, 5 minut.

SenatoR 
BoGdan zdrojeWski 

Bardzo dziękuję.
Kiedyś zespół Pod Budą śpiewał „nie przeno-

ście nam stolicy do Krakowa”. Teraz mógłby do-
brze zaśpiewać: nie przenoście nam tej imprezy 
z Mińska do Krakowa. To trochę sarkastyczne, ale 
ja chciałbym odpowiedzieć na kilka argumentów, 
które padły wcześniej, jako że one są kompletnie 
nieprawdziwe. Jeżeli ktoś myśli, że skutki tej wojny 
za moment się skończą, że nie będą przeniesione 
na kolejne lata, to nie wiem, w jakiej rzeczywisto-
ści żyje. Jeżeli chcemy mówić o współczynnikach 
inwestycyjnych, to musimy pamiętać, że te współ-
czynniki inwestycyjne w ostatnim okresie nam 
spadły, a nie wzrosły, w związku z tym potrzebne 
są nowe wyzwania i nowe inwestycje, które będą 
dokładnie wpisane w obecny czas i obecne wyzwa-
nia. Nam potrzebna jest niezależność energetycz-
na od Rosji i po to trzeba budować elektrownie 
wiatrowe. Nie wolno popełniać takich błędów jak 
w przypadku „Ostrołęki” – wieże były budowane, 
a następnie niszczone. Nie wolno popełniać takich 
błędów, których symbolem jest zardzewiała stępka. 
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Nie wolno nam popełniać takich błędów, jak wy-
myślanie centralnego portu lotniczego, na który 
poszły ogromne, gigantyczne pieniądze w okresie 
bardzo, bardzo trudnym. Nie wolno nam popeł-
niać takich błędów jak te, w wyniku których mamy 
zablokowane środki europejskie. I nie wolno nam 
dokonywać złej stratyfikacji, jeżeli chodzi o te naj-
ważniejsze inwestycje.

Zdaję sobie sprawę, że można znaleźć jakiś 
fragment drogi, która została zrealizowana zgod-
nie z planem, ale to, co mnie przytłacza w chwili 
obecnej, to ogromna skala inwestycji, które – tak, 
jak powiedziałem wcześniej – trwają dwa razy dłu-
żej niż powinny, a kosztują często trzy razy więcej 
niż planowano. Jeszcze raz podkreślam: mamy za 
krótki okres, jeśli chodzi o realizację tej olimpia-
dy, zbyt poważne konsekwencje długo trwającej 
pandemii, za wysoką śmiertelność, tę ponadnor-
matywną, która też wywołuje skutki społeczne. 
I wydaje mi się, że czas na podejmowanie takich 
wyzwań jak igrzyska… To nie będzie służyć polskiej 
racji stanu, co chcę jeszcze raz bardzo mocno pod-
kreślić. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Wojciecha Koniecznego, również w drugiej turze 
– 5 minut.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
Wojciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Panie 

Senatorze!
Dostęp do tych pieniędzy unijnych jest bardzo 

prosty, przecież wszystko wiadomo, wiadomo, co 
trzeba zrobić, żeby te pieniądze do Polski napłynęły. 
Nie może tego zrobić Polska Partia Socjalistyczna 
i jej posłowie czy posłanka, o której pan senator 
mówił. No, niestety, nie mamy możliwości rzą-
dzenia i załatwienia tych spraw. Oczywiście wów-
czas byłyby one załatwione w pierwszej kolejności 
i naprawdę błyskawicznie. Tak więc jeżeli tutaj 
potrzeba jakiejś pomocy, jakiejś zgody itd., to jak 
najbardziej będziemy współpracować, tak żeby 

te pieniądze były możliwe do pozyskania. No ale 
wiadomo, co rząd Prawa i Sprawiedliwości musi 
w tym celu zrobić. Nie ma co rozwijać tego tematu.

Mówienie, że te pieniądze można inaczej wy-
dać, to nie populizm. Mamy wojnę i to nie są po-
pulistyczne słowa. Szpitale, o których mówimy, 
będą cierpiały z powodu wzrostu cen gazu, prądu, 
również paliwa, również leków, również sprzętu, 
ubezpieczenia, wynagrodzenia pracowników, także 
z powodu niedoboru pracowników itd. W związ-
ku z tym przekazanie tych pieniędzy – w bardzo 
prosty sposób – na zwiększenie wyceny świadczeń 
zdrowotnych… Rząd może to zrobić w jeden dzień. 
Poprawa tej sytuacji, która będzie bardzo trud-
na, bo szpitale są po pandemii w bardzo trudnej 
sytuacji… To naprawdę nie jest żaden populizm. 
Potrzeba tych pieniędzy, potrzeba strasznie. Tutaj 
pan senator ma rację, że zawsze potrzeba pieniędzy 
na ochronę zdrowia, ale jesteśmy w sytuacji takiej, 
że to „zawsze” jest do kwadratu czy do sześcianu. 
Trzeba o tym pomyśleć.

Ja uważam, że ta ustawa jest naprawdę niepo-
trzebna. Nawet jej nazwa jest pechowa. Igrzyska… 
Wiadomo, jak to było z igrzyskami w starożytności. 
To jest pechowe słowo, które oddaje nieadekwat-
ność tej sytuacji, jakieś, naprawdę, oderwanie od 
rzeczywistości, taki surrealizm. Będziemy urzą-
dzać igrzyska – no, jak to brzmi… Mam nadzieję, 
że Senat odrzuci te igrzyska w momencie, kiedy 
naprawdę potrzeba środków na coś innego. Nawet 
to słowo… Gdyby to były jakieś mistrzostwa itd… 
Ale to są igrzyska.

Tak że bardzo proszę o głosowanie przeciw. 
Sądzę, że powinniśmy stanąć w tej chwili w jed-
ności i powiedzieć, że inne sprawy są ważniejsze. 
Nie mówię tutaj o inwestycjach – na te inwestycje 
można inaczej pieniądze przeznaczyć – i nie ne-
guję tego, że takie imprezy sportowe są potrzebne. 
Nie chcę wchodzić w merytorykę, bo tu nie o to 
chodzi. To po prostu nie jest na to czas. Ten czas 
jest nieodpowiedni i trzeba te igrzyska przesunąć. 
Dziękuję bardzo. 

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że nikt więcej z państwa senatorów 

nie chce zabrać głosu.
Dla porządku informuję, że następujący sena-

torowie złożyli swoje przemówienia w dyskusji 
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do protokołu: pan senator Aleksander Szwed, pan 
senator Mieczysław Golba, pan senator Mariusz 
Gromko, pan senator Maciej Łuczak, pan senator 
Ryszard Świlski, pan senator Janusz Pęcherz.

Zamykam dyskusję…
(Głos z sali: I senator Durlak.)
A, jeszcze senator Durlak*, bardzo przepraszam.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr  634, a  sprawozdania komisji – w  drukach 
nr 634 A i 634 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozDaWca 
krzyszToF kWiaTkoWski  

Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Ustawodawczej o  zmianie ustawy – 
Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw, zawarte w druku nr 634 A.

Szanowni Państwo, posiedzenie komisji w tej 
sprawie odbyło się 9… 10…

(Głos z sali: Trzeciego.)
(Senator Jerzy Czerwiński: 2 marca.)
…przepraszam… 2 marca i   Komisja 

Ustawodawcza prace nad ustawą zakończyła wnio-
skiem o odrzucenie ustawy w całości.

Dlaczego? Szanowni Państwo, na posiedzeniu 
komisji mogliśmy zapoznać się ze stanowiskiem 
Ministerstwa Aktywów Państwowych. Ustawę 
przedstawiał i rząd reprezentował m.in. pan Karol 
Rabenda. Ale zapoznaliśmy się także z opiniami 
ekspertów, które w tym zakresie były jednakowo 
brzmiące, wszystkie opinie, z którymi mogliśmy 
się zapoznać. Zaraz przytoczę te opinie.

Po pierwsze, była to opinia pana prof. Kappesa, 
który ją prezentował bezpośrednio na posiedzeniu 
komisji. Komisja zamówiła u niego tę opinię. Po 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

drugie, zamówiliśmy opinię także u pana prof. 
Romanowskiego. One w zasadzie co do meritum są 
tożsame i sprowadzają się do wniosku o odrzucenie 
ustawy w całości, jako nienadającej się do procedo-
wania w sposób, w który została ona przygotowana.

Tak samo odnośnie do tej ustawy wypowia-
dali się goście zaproszeni na posiedzenie komisji. 
Bardzo szeroko przedstawiał swoje stanowisko 
przedstawiciel Lewiatana, który zgłosił 8 kluczo-
wych uwag krytycznych dotyczących ustawy.

Tak samo wygląda również opinia Biura 
Legislacyjnego. Biuro Legislacyjne – i może od 
tej opinii zacznę – zgłosiło 31 kluczowych w sen-
sie merytorycznym poprawek do ustawy. Ale 
chyba najistotniejszym fragmentem opinii Biura 
Legislacyjnego i wypowiedzi pana mecenasa Jakuba 
Zabielskiego był fragment dotyczący sposobu pro-
cedowania projektu. Nowelizacja ustawy – Kodeks 
spółek handlowych była procedowana w Sejmie, 
Sejm ją uchwalił na czterdziestym ósmym posie-
dzeniu w dniu 9 lutego. Projekt ustawy był przedło-
żeniem rządowym, zawartym w druku sejmowym 
nr 1515. Marszałek Sejmu na posiedzeniu 1 paź-
dziernika 2021 r. skierowała projekt do Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach 
w celu rozpatrzenia tego projektu. Komisja po roz-
patrzeniu projektu na posiedzeniach w paździer-
niku i w grudniu wniosła o uchwalenie projektu 
w brzmieniu zawartym w sprawozdaniu. 

I tu bardzo ważna informacja, kluczowa od 
strony formalnej: „Drugie czytanie projektu odbyło 
się w dniu 8 lutego 2022 r. Podczas debaty zgłoszo-
no wnioski o charakterze legislacyjnym (wniosek 
o odrzucenie projektu oraz 16 poprawek)”. I kolejna 
istotna informacja: „W trzecim czytaniu Sejm od-
rzucił wniosek o odrzucenie projektu oraz przyjął 
wszystkie poprawki”. Ale w trakcie prac nad pro-
jektem m.in. zmieniono definicję pojęcia „grupa 
spółek”, przyjęto, że spółką zależną grupy spółek 
nie będzie mogła być spółka z sektora finansowego, 
rozszerzono katalog przepisów dotyczących grup 
spółek, których nie będzie się stosowało do czasu 
ujawnienia uczestnictwa w grupie spółek w reje-
strze przedsiębiorców, skonsolidowano przepisy 
dotyczące doradcy rady nadzorczej czy rozszerzo-
no zakres przedłożenia – i to jest najistotniejszy 
fragment – o zmianę następujących ustaw: usta-
wy o niektórych formach popierania budownictwa 
mieszkaniowego, ustawy o działach administracji 
rządowej, ustawy o utworzeniu Polskiej Agencji 
Rozwoju Przedsiębiorczości, ustawy o postępowa-
niach w sprawach dotyczących pomocy publicznej, 
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ustawy o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, 
ustawy o  Prokuratorii Generalnej RP, ustawy 
o Centralnym Porcie Komunikacyjnym, ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, usta-
wy o Fundacji Platforma Przemysłu Przyszłości 
czy ustawy o zmianie niektórych ustaw wspie-
rających rozwój mieszkalnictwa. Dotyczy to tak-
że zadań i kompetencji ministrów właściwych do 
spraw rozwoju regionalnego, gospodarki, szkolnic-
twa wyższego i nauki, budownictwa, planowania 
i zagospodarowania przestrzennego.

Uwaga, w związku z tym dowiedzieliśmy się 
z opinii Biura Legislacyjnego, że pierwotny wnio-
sek wniesiony do laski marszałkowskiej nie budził 
zastrzeżeń natury konstytucyjnej, niemniej w trak-
cie prac nad projektem poprawkami zgłoszonymi 
w drugim czytaniu zdecydowanie rozszerzono za-
kres przedłożenia, wykraczając tym samym poza 
dopuszczalny konstytucyjnie zakres poprawki sej-
mowej. W praktyce, Szanowni Państwo, popraw-
kami zgłoszonymi podczas drugiego czytania przy 
okazji znowelizowano, tak jak powiedziałem, cały 
szereg ustaw, które – przytaczam opinię Biura 
Legislacyjnego, żeby nie było żadnych wątpliwości 
– nie pozostają w żadnym związku tematycznym, 
merytorycznym i funkcjonalnym z istotą, meritum 
zmian dokonywanych w kodeksie spółek handlo-
wych, nie wprowadzają zmian będących konse-
kwencją modyfikacji przepisów kodeksu spółek 
handlowych, a nawet nie są luźno związane z sze-
roko rozumianym prawem spółek.

Zgodnie z art. 119 ust. 1 konstytucji Sejm roz-
patruje projekt ustawy w 3 czytaniach. Zasada 3 
czytań oznacza konieczność trzykrotnego roz-
patrywania przez Sejm tego samego projektu. 
Ewentualne poprawki polegające na uzupełnieniu 
projektu ustawy o nową treść powinny pozostawać 
w związku z projektem złożonym w Sejmie, przy 
czym konieczne jest, aby relacja ta miała wymiar 
nie tylko formalny, ale również merytoryczny, tzn. 
konkretne poprawki dotyczące projektu powinny 
odpowiednio wiązać się z jego treścią, zmierzać do 
modyfikacji pierwotnej treści projektu, a nie do 
stworzenia nowego projektu. Dopuszczalny zakres 
poprawek nie powinien wychodzić poza zakres 
przedmiotowy projektu, lecz generalnie pogłębiać 
ten zakres. Wszelkie treści normatywne wykra-
czające poza określone ramy poprawki powinny 
być poddane wszystkim etapom procesu legisla-
cyjnego, co ma eliminować ryzyko ich niedopraco-
wania lub przypadkowości. Odmienne stanowisko 
oznaczałoby – uwaga – obejście konstytucyjnych 

wymagań dotyczących inicjatywy ustawodawczej 
i 3 czytań projektu.

Zmiany dokonywane ustawą w następstwie po-
prawek zgłoszonych w drugim czytaniu stanowią 
nowość normatywną i – przytaczam opinię Biura 
Legislacyjnego Senatu – wykraczają tym samym 
poza przedmiot i cel projektu ustawy. Ze względu 
na wymogi konstytucyjne kształtujące parlamen-
tarny proces stanowienia prawa tego rodzaju pro-
pozycje legislacyjne powinny stanowić przedmiot 
odrębnych inicjatyw ustawodawczych. Tak się nie 
stało.

Dodanie do ustawy przepisów zmieniających 
nieobjętych zakresem przedłożenia budzi również 
zastrzeżenia natury legislacyjnej. Były już uchy-
bienia konstytucyjne, są też uchybienia natury 
legislacyjnej. Zgodnie z §92 ust. 1 zasad techniki 
prawodawczej 1 ustawą zmieniającą obejmuje się 
tylko 1 ustawę. W myśl ust. 2 wskazanego para-
grafu odstąpienie od tej zasady jest dopuszczalne 
tylko w przypadku, gdy między zmienianymi usta-
wami występują niewątpliwe związki tematyczne 
lub do zrealizowania zamysłu prawodawcy jest 
niezbędne jednoczesne dokonanie zmian w kilku 
ustawach. Modyfikacji dokonywanych w następ-
stwie poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu 
– uwaga, to odnosi się do tej konkretnej ustawy – 
nie można w żaden sposób uznać za konsekwen-
cje noweli kodeksu spółek handlowych. Nie można 
też mówić o jednym spójnym zamyśle prawodawcy 
przyświecającym zmianom k.s.h. i zmianom doko-
nywanym w ustawach. To kluczowe elementy opi-
nii Biura Legislacyjnego. Jest tu ponad 30 poprawek 
merytorycznych, które wskazują uchybienia mery-
toryczne w tym projekcie.

Swoją opinię przedstawił nam prof. Aleksander 
Kappes, zamówiliśmy także opinię pana prof. 
Romanowskiego. Pozwolę sobie dłużej, oczywi-
ście mieszcząc się w limicie czasowym, przed-
stawić opinię pana prof. Kappesa, bo ona była 
prezentowana na posiedzeniu komisji, a z opinii 
pana prof. Romanowskiego przeczytać absolutnie 
krótki fragmencik.

Co czytamy w tej opinii? Poza fragmentami, 
które są tożsame z analizą Biura Legislacyjnego, 
czyli mówiącymi, że projekt rażąco narusza zasady 
techniki prawodawczej, a więc wymaga odrzuce-
nia przez Senat – i to fragment opinii pana prof. 
Romanowskiego – z powodu rażącego naruszenia 
konstytucji przy jego tworzeniu, w szczególno-
ści naruszenia art. 2 i 7 konstytucji… Jak widzi-
cie państwo, opinia jest tożsama z opinią Biura 
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Legislacyjnego. Dalej w  opinii pana profesora 
czytamy: „Wady projektu mają tak fundamental-
ny charakter, że dyskwalifikują go one w całości. 
Projekt nie tylko został oparty na błędnych zało-
żeniach, ale został także w karykaturalnie wręcz 
zły sposób napisany. Ten projekt stanowi sym-
boliczny koniec kodeksu spółek handlowych jako 
kodeksu, czyli podstawowej ustawy prawa pry-
watnego. Przyjęte podejście prowadzi do dalszej 
destabilizacji i dezintegracji prawa spółek handlo-
wych w sferze wartości, podstawowych konstrukcji 
i pojęć. Likwidacja Komisji Kodyfikacyjnej Prawa 
Cywilnego w grudniu 2015 r.”… To organ dorad-
czy przy ministrze sprawiedliwości, na podstawie 
swoich doświadczeń mogę powiedzieć, że wszyst-
kie duże nowelizacje przygotowywałem w po-
rozumieniu z komisjami kodyfikacyjnymi, a jak 
widać, odejście od tej praktyki niesie katastro-
falne skutki. „Likwidacja Komisji Kodyfikacyjnej 
Prawa Cywilnego w grudniu 2015 r. – czytamy da-
lej w opinii pana profesora – rozpoczęła galopującą 
erozję prawa spółek. Komisja Kodyfikacyjna Prawa 
Cywilnego mogła mylić się, ale czyniła to zawsze 
starannie, uważnie wsłuchując się w głosy kryty-
ki. Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego była 
swoistą strażniczką stabilizacji i integracji prawa 
prywatnego. Ten projekt pokazuje, dlaczego ta rola 
była tak ważna”. Oczywiście opinia pana profesora 
kończy się konkluzją, która mówi o tym, że projekt 
ten nie nadaje się do poprawy i, w opinii pana pro-
fesora, jedynym sposobem prawidłowej pracy nad 
tym projektem jest odrzucenie projektu w całości.

Tak jak powiedziałem, wystąpienie zakoń-
czę przytoczeniem opinii pana prof. Kappesa, ale 
wcześniej jeszcze bardzo krótko przedstawię opi-
nię, która była prezentowana na posiedzeniu, czyli 
opinię Lewiatana. Przedstawiciel Lewiatana wy-
specyfikował 8 obszarów tematycznych jako klu-
czowych, jeśli chodzi o błędy w nowelizacji, którą 
nam przedstawiono.

Po pierwsze, w ocenie tej organizacji ustawa ta 
przewiduje niejasne zasady podjęcia uchwały o od-
mowie wykonania wiążącego polecenia, co może 
powodować chaos decyzyjny w spółkach handlo-
wych. Po drugie, ustawa nieprecyzyjnie reguluje 
dostęp członków rady nadzorczej spółki akcyjnej 
do dokumentów i informacji. Po trzecie, ustawa 
miejscami wprowadza uciążliwą biurokrację: część 
zasad dotyczących prac rady nadzorczej musi być 
ujęta w umowie/statucie spółki, które są formali-
styczne. Po czwarte, ustawa umożliwia nagłe i nie-
zapowiedziane podjęcie uchwały rady nadzorczej 

pod nieobecność jej członka lub części jej człon-
ków. Po piąte, ustawa ma braki w zakresie przeka-
zywania informacji spółkom dominującym przez 
spółki zależne. Po szóste, ustawa błędnie przyzna-
je uprawnienia radzie nadzorczej do udostępnia-
nia akcjonariuszom raportu doradcy – zwiększa 
to ryzyko konfliktu wewnątrz spółki i miesza kom-
petencje jej organów. Po siódme, ustawa wprowa-
dza skrajne i nieefektywne sankcje w przedmiocie 
dostępu do dokumentacji i informacji. Po ósme, 
niejednoznaczne zasady określające stosunek do-
minacji i zależności na gruncie kodeksu spółek 
handlowych będą wywoływały donioślejsze proble-
my po wprowadzeniu prawa holdingowego prze-
widzianego przez tę ustawę.

Szanowni Państwo, ostatnia opinia, ta, któ-
rą komisja się zajmowała najdłużej, to była opi-
nia prezentowana przez pana prof. Aleksandra 
Kappesa, kierownika Zakładu Prawa Handlowego 
Uniwersytetu Łódzkiego.

W pierwszej części opinii, której nie będę już 
przywoływał, jest przedstawienie sposobu pra-
cy nad projektem w Sejmie. Konkluzja tego jest 
dokładnie taka sama jak w opiniach, które już 
przedstawiałem. To znaczy, że… Przeczytam jed-
no zdanie: „Przygotowanie noweli rażąco uchybia 
także zasadom techniki legislacyjnej, określonym 
w rozporządzeniu Rady Ministrów. W szczególno-
ści w uzasadnieniu noweli nie zostały przedsta-
wione w rzeczowy i wiarygodny sposób przyczyny 
wprowadzenia nowej regulacji i przewidywane 
skutki wprowadzenia nowej regulacji”. Nie będę 
już tutaj przytaczał szczegółów tej opinii w zakre-
sie sposobu pracy, ale ona jest, tak jak powiedzia-
łem, tożsama w sensie krytyki naruszenia zarówno 
przepisów ustawowych, jak i norm konstytucyj-
nych w zakresie stanowienia przepisów prawa.

W części merytorycznej pan profesor skupił się 
na 2 obszarach. Mówię o tej części dotyczącej prawa 
koncernowego i zmian w zakresie zasad nadzoru 
korporacyjnego. Niestety muszę już skracać. Nie 
przytoczę państwu wszystkich opinii pana profe-
sora, ale w skrócie chodzi o to, że zgodnie z propo-
nowanym art. 21 spółka dominująca oraz spółka 
zależna, które uczestniczą w grupie spółek, kierują 
się obok interesu spółki interesem grupy spółek, 
o ile nie zmierza to do pokrzywdzenia wierzycieli 
lub wspólników mniejszościowych albo akcjonariu-
szy mniejszościowych spółki. Przepis ten w ocenie 
pana profesora wzbudza zasadnicze wątpliwości. 
Po pierwsze, wątpliwe jest samo pojęcie interesu 
grupy spółek. Jest ono wprawdzie dyskutowane 
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na różnych forach, także zagranicznych, jednak, 
jak się wydaje, ujęcie takie jest sztuczne. W istocie 
mamy do czynienia z interesem wspólnika więk-
szościowego, spółki dominującej w grupie, a po-
zostałe spółki zależne są de facto instrumentami 
do realizacji tego interesu. Pojęcie interesu grupy 
spółek w rzeczywistości ma legitymizować dopusz-
czalność działania zarządu spółki zależnej wbrew 
interesowi własnej spółki, często na szkodę tej 
spółki, ale w interesie wspólnika większościowe-
go. Po drugie, interes spółki zależnej tak czy ina-
czej jest definiowany przez spółkę dominującą, co 
odbiera przesłance interesu grupowego spółek ja-
kiekolwiek znaczenie.

Szanowni Państwo, zawarte w noweli przepi-
sy koncernowe będą odnosić się tylko do koncer-
nu formalnego. Ja już pomijam duże fragmenty tej 
opinii, nie zdążę ich przedstawić. Kwalifikowanie 
grupy jako koncernu formalnego, a więc grupy 
spółek w rozumieniu noweli, będzie uzależnione 
wyłącznie od woli spółki dominującej. Tym samym 
wiele grup spółek będących koncernami faktycz-
nymi, nieformalnymi – uwaga – pozostanie poza 
przedmiotową regulacją, wbrew twierdzeniom za-
wartym w uzasadnieniu noweli, zgodnie z którym 
przedmiotowa regulacja odnosi się właśnie do kon-
cernów faktycznych. W tym sensie regulację za-
wartą w noweli uznać należy za mającą znacznie 
mniejsze znaczenie gospodarcze, niż zapowiadano 
w uzasadnieniu noweli.

Jak wskazał pan profesor, można założyć, że 
większość grup kapitałowych, koncernów faktycz-
nych, pozostanie poza tą regulacją, gdyż spółki do-
minujące w tych grupach nie będą zainteresowane 
kwalifikacją koncernową, by nie ponosić odpowie-
dzialności i obowiązków wynikających z opiniowa-
nej regulacji. Regulacja w rzeczy samej pozwala na 
wydawanie poleceń przez wspólnika, spółkę domi-
nującą, i pod pewnymi warunkami zezwala zarzą-
dom spółek zależnych na dokonywanie czynności 
sprzecznych z interesami zarządzanych przez nie 
spółek.

Dalej w opinii pana profesora mogliśmy za-
poznać się z jego poglądem, że niemal wszystkie 
obecne grupy spółek w Polsce stanowią koncerny 
faktyczne. Sporne jest, czy występuje potrzeba re-
gulacji szczególnej dla takich grup. Osobista opi-
nia pana profesora jest taka, że należy uregulować 
kwestie odpowiedzialności spółki dominującej wo-
bec spółki zależnej, jej wspólników i wierzycieli.

Teraz pierwszy raz wypowiadam swój po-
gląd, bo dotąd cały czas występowałem jako 

sprawozdawca. Ja też uważam, że to powinno być 
przedmiotem regulacji, dobrze przygotowanej 
i przemyślanej, a nie pisanej na chybcika i karygod-
nie przygotowanej w sensie zarówno procedury, jak 
i części formalnej. I taką deklarację składam. Jeśli 
Senat podzieli stanowisko Komisji Ustawodawczej 
i ustawa zostanie odrzucona w całości, to oczywi-
ście – w imieniu senackiej Komisji Ustawodawczej 
mogę to zadeklarować – będziemy chętnie współ-
pracować z Ministerstwem Sprawiedliwości, żeby 
tym razem przygotować dobry projekt.

Co jeszcze możemy w opinii pana profesora 
przeczytać? W opinii pana profesora wskazane jest 
także… Ja już może pominę prawo koncernowe, bo 
mamy bardzo mało czasu. Odniosę się jeszcze tyl-
ko, bardzo krótko, do zmian w zakresie nadzoru 
korporacyjnego. Tak jak powiedziałem, te zmiany 
są potrzebne. „Celem noweli wskazanym w jej uza-
sadnieniu jest wzmocnienie nadzoru korporacyj-
nego – czytam opinię pana profesora. Oczywiście 
można w tym miejscu postawić pytanie, czy są 
istotne przesłanki pozwalające na postawienie tezy, 
że nadzór korporacyjny w obecnym kształcie usta-
wy jest niewystarczający”. Ale uwaga! Przywołam, 
co przedstawił pan profesor, bo tego z uzasadnienia 
się nie dowiemy: zakładając jednakże, że rzeczy-
wiście występuje potrzeba wzmocnienia mecha-
nizmów kontrolnych w spółkach kapitałowych, 
zadajemy sobie pytanie, czy regulacja zawarta 
w noweli realizuje ten cel, a dalej w opinii pana 
profesora mamy jednoznaczne stwierdzenie, że 
tego celu nie realizuje.

Wnioski, jakimi kończy pan profesor: podsta-
wowe wady opiniowanej noweli polegają na zasad-
niczej wadliwości regulacji prawa grupy spółek, 
polegającej w szczególności na naruszeniu inte-
resu wspólników mniejszościowych i zagrożeniu 
dla wierzycieli spółek zależnych oraz nieobjęciu 
regulacją koncernów faktycznych; nadmiarowej, 
zbędnej regulacji ładu korporacyjnego spółek ka-
pitałowych, co jest sztuką dla sztuki, jak możemy 
przeczytać w opinii; przeciwskutecznej, a nawet 
szkodliwej regulacji obowiązków informacyjnych 
zarządu spółki akcyjnej wobec rady nadzorczej.

W  obu opiniach, które zamówiła Komisja 
Ustawodawcza, możemy przeczytać… A chciałbym 
bardzo wyraźnie powiedzieć, że zarówno pan prof. 
Kappes, jak i pan prof. Romanowski to są uznane 
autorytety, by nie powiedzieć, wiodące nazwiska 
w obszarze, które obejmuje ta regulacja. Nie mó-
wię, że jedyne.

(Sygnał timera)
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Obie te opinie kończą się wnioskami o odrzu-
cenie całej noweli.

Na koniec jednym zdaniem powiem, że ja nie je-
stem aż tak krytyczny, jak wszyscy ci, którzy przed-
stawiali swoje poglądy i opinie, uważam, że nad 
tym obszarem trzeba pracować, za to w całości zga-
dzam się z tym, że niestety ten projekt w obecnym 
kształcie nie nadaje się do poprawy i w pełni po-
pieram wniosek zawarty w sprawozdaniu Komisji 
Ustawodawczej o odrzucenie całego projektu.

Później będę zabierał głos w dyskusji, pewnie 
także ustosunkuję się do wypowiedzi przedstawi-
cieli rządu.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 

Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, senato-
ra Wojciecha Piechę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
Wojciech Piecha 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze! Szanowni Goście!

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności na temat uchwalonej przez Sejm 
w dniu 9 lutego 2020 r. ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Myśmy rozpatrywali ten projekt ustawy w dniu 
8 marca. Na posiedzeniu komisji padł wniosek 
o odrzucenie projektu ustawy. W głosowaniu 5 se-
natorów było za, 4 – przeciw, czyli wniosek uzyskał 
większość. Tak że komisja rekomenduje odrzuce-
nie tego projektu ustawy. 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?

Bardzo proszę, pan senator Jan Maria 
Jackowski.

Prosiłbym o sprecyzowanie, do którego z pa-
nów senatorów pan adresuje swoje pytanie, bądź 
sformułowanie, że do obu pan to pytanie kieruje.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie do pana senatora przewodni-

czącego Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Pytanie jest następujące. Ponieważ jest to dosyć 

skomplikowana materia prawna, ustrojowa, doty-
cząca fundamentu działalności gospodarczej, jakim 
jest prawo spółkowe, określające zasady organizo-
wania przedsiębiorczości i działalności gospodar-
czej, moje pytanie jest następujące. Jaki w ocenie 
pana przewodniczącego jest cel tej ustawy, ustawy, 
która w gruncie rzeczy przewraca dotychczasowy 
porządek w tym zakresie, czy to co od słynnego ko-
deksu spółek handlowych czy kodeksu handlowego 
jeszcze z okresu międzywojennego jako wręcz wzor-
cowego modelu? Jaki jest tego cel? Jeżeliby można, to 
poproszę w 3 punktach. Chodzi mi o cel praktyczny, 
nie mówię o teoretycznym w ramach rozważań na 
gruncie doktryn prawnych. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

SenatoR 
krzyszToF kWiaTkoWski 

Ja odpowiem nawet w 1 punkcie. Celem są oczy-
wiście w sposób szczególny zmiany w zakresie 
prawa koncernowego i nadzoru korporacyjnego. 
Ja nie mówię, że docelowo nie ma potrzeby zmian 
w tym zakresie – one są, ale muszą być starannie 
przygotowane.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana senatora o zadanie kolej-

nego pytania.
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SenatoR 
jan maria jackoWski 

Panie Przewodniczący, a jak by pan zechciał 
wyjaśnić… Jaka będzie teraz sytuacja spółek córek 
czy wnuczek, jeżeliby te przepisy zostały wprowa-
dzone? Co się zmieni w praktyce funkcjonowania, 
tak już praktycznie? Bo nie mówię o teorii. Co się 
zmieni w takiej sytuacji?

SenatoR 
krzyszToF kWiaTkoWski 

Panie Senatorze, proszę nie odbierać tego jako 
złośliwości wobec autorów projektu, ale ja się nie 
podejmuję… Na szczęście na sali są przedstawi-
ciele Ministerstwa Sprawiedliwości. Projekt jest 
tak napisany, że ja nie jestem w stanie w sposób 
klarowny tego wyjaśnić, odpowiedzieć na pańskie 
pytanie. Ale będą mieli szansę odpowiedzieć na to 
pytanie przedstawiciele rządu.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Czy są jakieś inne pytania? Nie widzę 

zgłoszeń.
Projekt…
(Rozmowy na sali)
Bardzo proszę, pan senator Szejnfeld.

SenatoR 
adam szejnFeld 

Ja jednak chciałbym zapytać o coś à propos 
tego celu, a przynajmniej jednego z wielu. Czy 
lektura tego projektu może nasuwać podejrzenie, 
iż jednym z celów tej ustawy jest doprowadzenie 
do tego, by upolitycznić rynek spółek w Polsce, 
zwiększyć wpływ czy wpływy władzy na działal-
ność tych spółek, także pod groźbą pozbawiania 
prawa zasiadania we władzach spółek osób, któ-
re nie poddawałyby się temu wpływowi, oraz tak 
de facto wywłaszczania ze swojego majątku czy 
ze swojej własności akcjonariuszy mniejszościo-
wych, w tym takich, którzy mają ogromne pakie-
ty, bo dochodzące do 25%? Czy takie zagrożenie 
ta ustawa niesie za sobą?

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

SenatoR 
krzyszToF kWiaTkoWski 

Panie Senatorze, ja oczywiście starałem się bar-
dzo szczegółowo, na tyle, na ile czas pozwolił, przed-
stawić opinie, które były zgłaszane na posiedzeniu 
komisji. Takie opinie, jaką pan senator przedstawił, 
przedstawiali nam przedstawiciele środowisk go-
spodarczych, z którymi mieliśmy spotkania przed 
posiedzeniem komisji, gdy zbieraliśmy konsulta-
cje. Tak, takie obawy były artykułowane. Może tak 
bezpośrednio wprost, jak pan to teraz syntetycznie 
wyjaśnił, one nie padły na samym posiedzeniu ko-
misji – tak jak mówię, ja przedstawiłem te opinie 
i poglądy – ale w rozmowach poprzedzających po-
siedzenie komisji w ramach konsultacji roboczych 
już tak. I tak, również tak te obawy przedstawiano.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz nie widzę więcej zgłoszeń do pytań.
Projekt tej ustawy…
Dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister akty-
wów państwowych.

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

Bardzo proszę o zabranie głosu pana ministra 
Jana Kanthaka, sekretarza stanu w Ministerstwie 
Aktywów Państwowych. Bardzo proszę, Panie 
Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
jan kanThak 

Bardzo dziękuję.
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Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy dzisiaj o dużej, ogromnej refor-

mie kodeksu spółek handlowych, największej od 
20 lat, przygotowanej przez Ministerstwo Aktywów 
Państwowych. W tych pracach brali udział wy-
bitni eksperci prawa handlowego, różne instytu-
cje, takie jak Lewiatan, Pracodawcy RP, Business 
Centre Club, Amerykańska Izba Handlowa 
w Polsce, Polsko-Brytyjska Izba Handlowa, Polsko-
Hiszpańska Izba Handlowa itd., itd. Brali udział 
profesorowie Andrzej Szumański, Dominika 
Wajda, Beata Kozłowska-Chyła, Artur Nowicki, 
Maciej Mataczyński, Piotr Pinior, Mirosław 
Pawełczyk, Piotr Niczyporuk, Małgorzata 
Dumkiewicz i Marek Leśniak. Tak że ten projekt 
został przygotowany w oparciu o głos ekspertów, 
w oparciu również o opinie rynkowe. Została prze-
prowadzona, Szanowni Państwo, ankieta przez 
PricewaterhouseCoopers dotycząca zasadności 
wprowadzenia m.in. właśnie prawa grup spółek. 
62% ankietowanych odpowiedziało, że rzeczywi-
ście jest potrzeba takich regulacji.

Projekt obejmuje 3 zasadnicze części. Pierwsza 
wprowadza do polskiego porządku prawnego 
wspomnianą już regulację dotyczącą funkcjonowa-
nia grup spółek. Druga obejmuje pakiet rozwiązań, 
których celem było usprawnienie funkcjonowania 
w naszym kraju rad nadzorczych. Trzecia to po-
zostałe zmiany, a w ich zakres wchodzi m.in. upo-
rządkowanie przepisów dotyczących standardów 
staranności po stronie członków organów spół-
ek czy doprecyzowanie zasad obliczania kadencji 
i mandatu członków organów.

Wśród proponowanych zmian znajdują się rów-
nież przepisy, które mają pozbawić osoby skazane 
za przestępstwa korupcyjne możliwości zasiadania 
w organach spółek czy pełnienia w spółkach funk-
cji prokurenta.

Przewodniczącym pierwszego z wymienionych 
zespołów w Ministerstwie Aktywów Państwowych, 
pracującego nad przygotowaniem regulacji 
grup spółek, był pan prof. Andrzej Szumański 
z Uniwersytetu Jagiellońskiego, drugiego zespołu, 
zajmującego się przygotowaniem regulacji związa-
nych z funkcjonowaniem rad nadzorczych, był pan 
dr Radosław Kwaśnicki, a trzeciego zespołu, który 
m.in. wypracował rozwiązania dotyczące reguły 
business judgement rule, był pan prof. Piotr Pinior.

Tak jak wspomniałem, o rozwiązania z zakresu 
prawa grup spółek apelowali przedsiębiorcy od kilku 
lat. Przypomnę, że w latach 2008–2009, za rządów 
Platformy Obywatelskiej, była próba przygotowania 

tego typu rozwiązań, ale one nigdy nie weszły w ży-
cie. Tak że bardzo proszę Wysoką Izbę o przychylne 
potraktowanie tej propozycji, już ustawy, która zo-
stała uchwalona przez Sejm. 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?

Senator Jan Maria Jackowski, bardzo proszę.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja zadam te same 2 pytania, 

które zadałem panu senatorowi Kwiatkowskiemu. 
Otóż, po pierwsze, jaki jest cel – poza tym, który 
pan zdefiniował – co powoduje, że jest ta potrzeba, 
o której mówimy, istnienia tego prawa korporacyj-
nego, regulacji prawnych w tym zakresie? Chodzi 
o taki praktyczny cel, nie teoretycznoprawny.

Drugie moje pytanie jest następujące. Co się 
zmieni w praktyce funkcjonowania spółki córki 
czy spółki wnuczki po wejściu w życie regulacji, 
które rząd proponuje w tej materii? Co się zmieni 
w stosunku do stanu obecnego? Jak będzie wyglą-
dała realizacja praw właścicielskich, praw wspól-
ników czy akcjonariuszy? Jak to będzie wyglądało? 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
jan kanThak 

Dziękuję, Panie Senatorze, za pytania. Chodzi 
o zwiększenie efektywności zarządzania grupą 
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spółek. W tej chwili mamy do czynienia z gru-
pami spółek, które funkcjonują w oparciu o za-
sadę swobody umów zawieranych między sobą. 
Proponowane regulacje wprowadzają pewne ramy, 
z których będą mogły korzystać spółki na podsta-
wie przepisów kodeksu spółek handlowych, czego 
do tej pory tak naprawdę nie było. Był art. 7, który 
często jest przywoływany przez krytyków tej naszej 
propozycji, ale według badań, które przeprowadzi-
ło Ministerstwo Aktywów Państwowych, grup spół-
ek działających w oparciu o art. 7 nie odnaleźliśmy, 
nie zostały zaobserwowane.

Pan senator pyta, co się zmieni, jeśli chodzi 
o spółki córki. Warto przede wszystkim podkre-
ślić, że nie ma obligatoryjnego zastosowania tych 
przepisów. Aby wprowadzić grupę spółek propo-
nowaną ustawą musi zostać podjęta uchwała – 
zarówno spółki dominującej, jak i spółki zależnej 
– większością kwalifikowaną 3/4 głosów. To daje 
zabezpieczenie zarówno w przypadku, gdyby spół-
ka zależna nie chciała być w tego typu układzie, jak 
i dla spółki dominującej. Jeśli dojdzie do skorzysta-
nia z tego prawa koncernowego, to wtedy… Ustawa 
przewiduje np. możliwość wydawania poleceń pi-
semnych przez spółkę dominującą spółce zależnej, 
co będzie wywoływało przejęcie odpowiedzialności 
przez spółkę dominującą w stosunku do spółki za-
leżnej, jeśliby doszło do jakichś nieprawidłowości.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Czy są jakieś pytania?
Bardzo proszę, pan senator Czerwiński.

SenatoR 
jerzy czerWiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja panu zacytuję dwa zdania z tych opinii, na 

które powoływał się senator sprawozdawca, gdy 
przedstawiał wniosek o odrzucenie. One świadczą 
o tych opiniach. Prosiłbym o ustosunkowanie się 
do nich. „Rządy prawa to rządy wartości, a nie rzą-
dy większości” – ja przypominam, że to są opinie 
na temat projektu tej ustawy – albo „Polski (nie)Ład 
jest zwieńczeniem ignorancji, której doświadcza-
my od 2015 r.”, albo „Projekt powstał pod nadzorem 
ministra aktywów państwowych, który w sposób 

rażący łamie wszelkie elementarne zasady corpo-
rate governance w spółkach giełdowych z udziałem 
Skarbu Państwa, co podważa całkowicie wiarygod-
ność projektu”.

Czy to są opinie naukowe dotyczące projektu, 
czy to jest bełkot polityczny? Jak należy traktować 
takie zdania?

(Głos z sali: Jak traktować…)
No, z opinii profesorskich, było nie było.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
jan kanThak 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, podzielę się swoim osobistym 

przemyśleniem, ponieważ dołączyłem do pracy 
nad tym projektem w trakcie prac. On już został 
przygotowany przez zespół powołany przez pana 
premiera Jacka Sasina w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych, zespół, którym kierował pan mini-
ster Janusz Kowalski, a ja dołączyłem dopiero na 
etapie prac parlamentarnych. Muszę powiedzieć, 
że rzeczywiście byłem zaskoczony tym, że w sytu-
acji dyskusji nad typowo merytorycznym, eksperc-
kim projektem – tak jak wspominałem podczas 
wystąpienia z mównicy – nad którym pracowa-
li naprawdę wybitni eksperci, tacy jak np. prof. 
Szumański, który w roku 2001 czy w roku 2000 
pracował nad olbrzymią reformą kodeksu spół-
ek handlowych, jest wykładowcą Uniwersytetu 
Jagiellońskiego… Wydawałoby się, że tego typu 
projekt nie powinien wywoływać dyskusji stricte 
politycznych. Byłem naprawdę zaskoczony – mimo 
młodego wieku mam już jakieś doświadczenie po-
lityczne – tym, że tego typu projekt może wywołać 
taką burzę polityczną i że eksperci reprezentują-
cy stronę krytyczną wobec projektu rzeczywiście 
wypowiadali się w sposób wyjątkowo polityczny.

Warto zwrócić uwagę na to, że podczas pracy sej-
mowej odbywały się przecież posiedzenia komisji 
i podkomisji, pracowała podkomisja nadzwyczajna do 
spraw kodyfikacji, i mimo że dyskusje podczas tych 
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posiedzeń trwały niekiedy po 6 godzin, to strona kry-
tyczna nie złożyła żadnych poprawek. A my byliśmy 
bardzo otwarci na poprawki, o czym najlepiej świad-
czy sprawozdanie pana senatora Kwiatkowskiego, 
który podkreślił, ile poprawek w toku prac sejmo-
wych, w toku prac komisji zostało przyjętych przez 
Ministerstwo Aktywów Państwowych. To pokazuje, że 
z naszej strony była i jest najlepsza wola, aby pracować 
nad tym projektem w sposób merytoryczny i koncylia-
cyjny, bo myślę, że naprawdę ostatnie pole, na którym 
powinna się toczyć bitwa upolityczniona, polityczna, 
to są regulacje kodeksowe. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Jan Maria Jackowski.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

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

W czasie posiedzenia komisji była też mowa w nawią-
zaniu do tej ekspertyzy o interesie grupy spółek, były 
rozważania na ten temat. Ja bym pana ministra po-
prosił o takie praktyczne wyjaśnienie. Wiemy, że są 
2 duże grupy spółek, jedna to np. PKN Orlen, ona ma 
dużo spółek zależnych, później spółek wnuczek itd., 
a druga to np. Grupa PKP. Co teraz się zmieni, jeśli 
chodzi o spółkę dominującą? Jak praktycznie zwięk-
szy się możliwość wpływania na działanie tych spół-
ek zależnych w sytuacji, kiedy interes spółki zależnej 
może być rozbieżny z interesem spółki dominującej? 
A tak często zdarza się w tych grupach, np. przy usta-
laniu taryf przejazdowych po szynach przez Polskie 
Linie Kolejowe czy tego typu historiach. Ja chciałbym, 
żeby pan minister zechciał praktycznie się do tego 
odnieść. Czy tutaj zostanie zwiększona władza, na-
zwijmy to, zarządu, rady nadzorczej i zgromadzenia.. 
wspólników czy akcjonariuszy w stosunku do obec-
nego stanu, czy nie? To taka władza, powiedziałbym, 
zarządcza, operacyjna. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
jan kanThak 

W  ustawie została przyjęta tzw. doktryna 
Rosenbluma, dotycząca właśnie interesu grup spół-
ek. Ona przewiduje, że spółki w grupie będą się kie-
rowały wspólną strategią gospodarczą. Strategia ta 
będzie nastawiona na realizację wspólnego intere-
su i będzie uzasadniała sprawowanie przez spółkę 
dominującą jednolitego kierownictwa. Ja bym to 
porównał, w tak obrazowy sposób, do gry zespo-
łowej, do drużyny piłkarskiej. Te spółki mniejsze 
mogą być uznane za obrońców, spółki większe – za 
napastników. Teraz ta wspólna strategia będzie się 
jakby bardziej uzupełniała. A np. krytycy, tacy jak 
wspomniany prof. Romanowski, który przygotował 
opinię dla Wysokiej Izby… Uważa on, że najważ-
niejszy jest zawsze interes tej dominującej spół-
ki i to interes tej spółki powinien jakby całkowicie 
uzależniać od siebie interesy całej reszty spółek. 
Z kolei przyjęcie doktryny Rosenbluma oznacza 
podejście od zupełnie innej strony. Chodzi tu wła-
śnie o takie podejście komplementarne, obejmu-
jące uzupełniające się interesy wszystkich spółek.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Adama Szejnfelda.

SenatoR 
adam szejnFeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Rozmawiamy na temat ustawy, która dotyczy 

bardzo skomplikowanej materii. W niektórych 
wypowiedziach, także tych pana ministra, było 
powiedziane, że rozwiązania… Inaczej: rozwiąza-
nia prawne dotyczące tej materii są ważne i jeśli 
byłyby dobrze skonstruowane, to one są potrzeb-
ne. Na razie rynek jakoś tam, że tak powiem, daje 
sobie radę. I faktycznie kilkanaście lat temu też 
była wykonana próba. Ona nie dotarła do takiego 
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poziomu procedowania właśnie dlatego, że oceni-
liśmy, iż materia jest tak skomplikowana, że moż-
na ją zmieniać prawnie tylko wtedy, kiedy będzie 
się miało absolutną pewność, że ta zmiana przy-
padkiem nie będzie szkodziła. A więc trzeba mieć 
tu odpowiedzialność. I jeżeli się nie wie, iż tworzy 
się prawo doskonałe, to lepiej nie zmieniać tego 
niedoskonałego. Bardzo dobrym przykładem jest 
chociażby Polski Ład, który wszedł w życie 1 stycz-
nia bieżącego roku. Kilka miesięcy przed jego wej-
ściem w życie wszyscy tłumaczyliśmy – i politycy, 
i eksperci, i specjaliści, i przedsiębiorcy, i podat-
nicy, no wszyscy – że doprowadzi to do ruiny pra-
wa, praktyki orzecznictwa, że ludzie, podatnicy nie 
będą wiedzieli przez tygodnie albo miesiące, jak się 
rozliczać z państwem, ale nie posłuchano, wprowa-
dzono. A teraz mamy już kilkaset poprawek do tego 
pakietu ustaw. A więc chodzi o to, że trzeba mieć 
odpowiedzialność. I jeżeli się słyszy, jeżeli wszy-
scy to mówią, że nowe rozwiązanie będzie gorsze 
niż stan faktyczny, to lepiej tego stanu faktyczne-
go po prostu nie zmieniać. I my wtedy tak właśnie 
postąpiliśmy.

Dzisiaj debatujemy nad ustawą, którą można 
by godzinami opisywać i omawiać. Ja nie będę się 
tego podejmował, dlatego że naprawdę wystarczy 
parę cytatów z formalnie przecież przyjętych tu-
taj i poddanych obradom ekspertyz, by dojść do 
wniosku, że lepiej zachować taki stan faktyczny 
i prawny, jaki jest, niż próbować go, ze szkodą dla 
niego, zmieniać.

Pan prof. dr hab. Michał Romanowski, Katedra 
Prawa Handlowego, Wydział Prawa i Administracji 
Uniwersytetu Warszawskiego. Kilka cytatów.

Pierwszy: „Projekt jest niepotrzebny, wyjąt-
kowo niechlujny i świadczący o rażącym wręcz 
braku kompetencji, wiedzy autorów”. Inny cytat: 
„Projekt wymaga odrzucenia przez Senat z po-
wodu rażącego naruszenia konstytucji, w szcze-
gólności art. 2 i 7”. Kolejny cytat: „Projekt został 
sporządzony z rażącym naruszeniem zasad tech-
niki prawodawczej”. Kolejny cytat: „Do kodeksu 
spółek handlowych wprowadzono ok. 200 jedno-
stek redakcyjnych nowych przepisów. W zasadzie 
wszystkie są albo wadliwe, albo zbędne”. Kolejny 
cytat: „Do projektu zostały wprowadzone przepi-
sy niemające żadnego związku z kodeksem spółek 
handlowych”. Kolejny cytat: „Omawiany projekt 
to zamach na całe prawo spółek i bezpieczeństwo 
obrotu prawnego, a w praktyce na polskich i za-
granicznych udziałowców spółek”. Następny cytat: 
„Konsekwencją przyjęcia ustawy może być paraliż 

decyzyjny w spółkach z udziałem Skarbu Państwa, 
ale także ryzyko prawne w prowadzeniu prywatne-
go biznesu”. Kolejny cytat: „Projekt, gdyby wszedł 
w życie, doprowadzi do tego, iż zarządy spółek 
zyskają potężny oręż, aby realizować własną po-
litykę, a nie politykę grupy spółek”. Kolejny cytat: 
„Projekt niesie za sobą rozmycie odpowiedzialności 
zarządów i rad nadzorczych, a w praktyce będzie to 
próba wyłączenia ich odpowiedzialności”. Kolejny 
cytat: „Projekt niesie zagrożenie pozbawienia wielu 
osób, które popadły w niełaskę władzy, prawa do 
pełnienia funkcji w spółkach nawet przez okres 5 
lat”. Kolejny cytat: „Omawiany projekt jest otwar-
ciem drogi do wywłaszczenia akcjonariuszy mniej-
szościowych”. Inny cytat: „Rozwiązania zawarte 
w projekcie umożliwiają wymuszenie posłuszeń-
stwa prywatnego biznesu wobec władzy”.

Można podchodzić do tych opinii oczywiście 
różnie, z większą czy z mniejszą atencją, z więk-
szym czy mniejszym przekonaniem, ale jedno jest 
istotne i ważne – omawiamy jedną z najważniej-
szych dziedzin prawa dotyczących tych wszyst-
kich firm, które często są wiodące, ekonomicznie, 
gospodarczo czy technologicznie, w  państwie. 
Jeżeli wyrażane są takie opinie, to jest to podstawa 
chociażby do tego, żeby mieć wystarczające wąt-
pliwości co do tego, by taki projekt wprowadzać. 
Wystarczające wątpliwości… Gdyby nawet nie było 
przekonania, to tutaj wątpliwość powinna wystar-
czyć, aby takiego projektu nie wprowadzać, by 
usiąść nad materią jeszcze raz, może w szerszym 
gronie, i przygotować rozwiązanie, które takich 
wątpliwości, bo już nie mówię „zarzutów”, by za 
sobą nie pociągało. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Jana Marię Jackowskiego.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Ministrze!

Faktycznie w  cieniu tych dramatycznych 
wydarzeń na Wschodzie my procedujemy pro-
jekt bardzo istotny dla życia gospodarczego, 
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społeczno-gospodarczego w  Polsce. Dlaczego? 
Ponieważ to jest ustawa w pewnym sensie ustro-
jowa. Przy takiej strukturze własności, jaką mamy 
w Polsce, gdzie udział spółek Skarbu Państwa bądź 
spółek z udziałem Skarbu Państwa ma istotne zna-
czenie dla życia gospodarczego, a w pewnych ob-
szarach ma znaczenie najistotniejsze i decydujące, 
jest to kwestia o zasadniczym znaczeniu dla funk-
cjonowania naszego życia gospodarczego.

Ja podzielam te opinie, w których jest mowa 
o  tym, że należało tu rozważać kwestie zmian 
w tym zakresie. I ja nie jestem jakimś dogmatycz-
nym przeciwnikiem, nie mówię, żeby nie zmieniać 
tego, co jest. Bo to, co jest, oczywiście można zmie-
niać. Ale chodzi o to, w jaki sposób i w jakim kie-
runku to ulegnie zmianie.

Ja myślę, że ci, którzy się przysłuchują naszej 
debacie, byli tutaj świadkami takiego sporu, trochę 
też doktrynalnego, na temat prawa spółek handlo-
wych, prawa korporacyjnego. To jest wiedza dosyć 
unikalna, dosyć specjalistyczna. Ja chciałbym się 
jednak przyjrzeć takiej praktycznej stronie tych 
zmian, które zostały dokonane.

Ja zgadzam się, że być może w latach dziewięć-
dziesiątych poczyniono błąd, kiedy przekształco-
no przedsiębiorstwa państwowe w spółki prawa 
handlowego. Być może… Odniosę się chociażby do 
grupy PKP, Polskich Kolei Państwowych. Kiedyś 
to była jedna potężna, jedna z największych chyba 
w czasach PRL firma, która zajmowała się w zasa-
dzie wszystkim, co jest związane z szeroko rozu-
mianym kolejnictwem. Później w wyniku decyzji 
została podzielona na kilkanaście spółek: PLK, PKP 
matkę, Intercity, Cargo itd., itd., itd. I być może 
zarządzanie tak potężną grupą, gdzie jednak inte-
resy poszczególnych spółek niekoniecznie muszą 
współgrać z interesem całości czy spółki matki, 
rzeczywiście stwarzało bardzo poważne wyzwania, 
takie zarządcze i dotyczące koordynacji działań. 
Być może… Już nie chcę się odwoływać do innych 
obszarów, do innych branż, ale tam występowała 
podobna sytuacja.

Niemniej jednak wydaje mi się, że przy tak fun-
damentalnej ustawie trzeba uważać na 2 kwestie. 
Po pierwsze, żeby nie była ona odbierana – a tak 
jest w niektórych środowiskach odbierana – jako 
pierwszy krok do nacjonalizacji czy renacjonali-
zacji tych spółek. Ponieważ de facto zwiększa się 
władztwo, no, można tak powiedzieć, menedżmen-
tu, który w tych spółkach dominujących w jakiś 
sposób jest jednak z wyboru politycznego, nie bój-
my się tego słowa użyć. Tak było za poprzedników, 

tak jest teraz i nic nie wskazuje na to, żeby w naj-
bliższym czasie ta sytuacja miała się zmienić.

A więc, innymi słowy, to jest zwiększenie ob-
szaru funkcjonowania państwa czy decyzji, no, par 
excellence politycznych czy quasi-politycznych 
w obszarze gospodarki. Czasami jest to koniecz-
ne, ja nie jestem też dogmatykiem, nie mówię, że 
wszystko ma być prywatne, są obszary funkcjono-
wania państwa – np. energetyka jest takim obsza-
rem – gdzie państwo ze względów bezpieczeństwa, 
interesu wspólnego musi stosować inne kryteria. 
Niemniej jednak omawiana regulacja nie dotyczy 
tylko tych obszarów, o których ja wspomniałem. 
Ona dotyczy właściwie całokształtu funkcjonowa-
nia tych spółek. I z tego punktu widzenia, jako też 
praktyk, który ma doświadczenie w zakresie spo-
sobu funkcjonowania spółek akcyjnych, ja tutaj 
z dużą ostrożnością podchodzę do zapisów, które 
zostały zaproponowane w omawianej ustawie.

Uważam, że może niedobrze się stało, że nie 
było jakiejś szerszej, głębszej dyskusji na ten te-
mat. Pan minister Kanthak przyznał się, że włączył 
się w prace dotyczące tej ustawy w momencie, kie-
dy jej zręby w zasadzie były gotowe. Tak więc tutaj 
jest przedstawicielem rządu, ale nie autorem czy 
współautorem samych tych zapisów ustawowych.

W związku z tym będę głosował za wnioskiem 
o odrzucenie tej ustawy.

I druga moja uwaga, taka bardziej general-
na. Ona nie dotyczy pana ministra Kanthaka, ale 
sposobu funkcjonowania całego rządu. Otóż jako 
parlamentarzysta z wieloletnim doświadczeniem 
ubolewam, że mamy coraz niższy poziom legisla-
cji. Myślę, że ten styl pracy w Sejmie czy w Senacie, 
który był w poprzednich kadencjach, i to nawet 
jeszcze w  bardzo, bardzo poprzednich kaden-
cjach, wtedy, kiedy komisje w Senacie spotykały 
się praktycznie dwukrotnie podczas procedowa-
nia nad ustawą – wpierw było takie wysłuchanie, 
senatorowie przedstawiali swoje propozycje, była 
dyskusja, a na odrębnym posiedzeniu procedowa-
no poprawki i były prace nad samym tekstem… 
Myślę też, że centrum legislacyjne rządu bardziej 
dbało o poziom legislacji w projektach, które przy-
chodziły do parlamentu. A tutaj obserwuję coś 
niedobrego, co się dzieje. Takie ustawy jak Polski 
Ład czy inne potężne nowelizacje czy zmiany, no, 
z punktu widzenia… Już pomijam intencje czy 
kierunki, które się proponuje, bo to jest ocenne, 
to może być przedmiotem dyskusji. Ale z punktu 
widzenia samej sztuki legislacyjnej są to bardzo… 
no, pozostawiają one wiele do życzenia. I dlatego 
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apeluję do pana ministra Kanthaka o to, aby ten 
problem w jakiś sposób rozwiązać. My tutaj, w na-
szej praktyce parlamentarnej, widzimy, że właści-
wie większość ustaw czy znaczna ich część to są 
nowelizacje do nowelizacji, które trzeba poprawiać, 
bo nagle się okazuje, że coś jeszcze wyskakuje. Co 
więcej, gdyby sięgnięto do zapisów dyskusji, de-
bat, do opinii, do ekspertyz, to okazałoby się, że 
przestrzegano przed tym. To nie jest tak, że nikt 
o tym nie wiedział, że wkroczyliśmy do zupełnie 
nowej krainy i że to jest eksperyment, inaczej się 
po prostu nie da. Są już pewne wzorce, są pewne 
zasady, jest pewna praktyka i nie wiem, dlaczego 
od tego odstępować. Z tego punktu widzenia nie-
stety… Czy przykład chociażby regulacji dotyczą-
cych ograniczeń swobód obywatelskich w czasach 
covidowych, zaostrzeń z tego tytułu. No, niestety, 
trzeba powiedzieć, że z punktu widzenia prawnego 
to było partactwo. Trudno powiedzieć, że mieliśmy 
do czynienia z wysublimowaną sztuką legislacji. 
To, moim zdaniem, zasługuje na poprawienie, 
tym bardziej że rząd czy dominująca partia Prawo 
i Sprawiedliwość ma w nazwie prawo – z tego ty-
tułu trzeba by było w jakiś sposób szanować pra-
wo i szanować również sprawiedliwość. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

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

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

SenatoR 
kazimierz michał ujazdoWski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja też chcę powiedzieć kilka słów w sprawie 

sposobu tworzenia prawa. Bo ten projekt, który 
rozpatrujemy, to kolejny dowód na to, jak zdegra-
dowany został proces tworzenia prawa i proces 
legislacyjny w Polsce. Kodyfikacje mają charakter 
szczególny, dbamy tu o spójność przepisów pra-
wa, o ich długotrwałe obowiązywanie. A pierw-
szym wielkim grzechem jest tu likwidacja komisji 
kodyfikacyjnej. Państwo nie macie prawa powo-
ływać się na to, że w procesie przygotowywania 

rządowego projektu ustawy uczestniczyli tacy czy 
inni naukowcy, jeśli nie mieliście odwagi pracować 
z komisją kodyfikacyjną – komisją, która przecież 
i tak powstaje na gruncie czy na podstawie decy-
zji ministra. To jest cywilizowana forma tworzenia 
kodyfikacji od czasów II Rzeczypospolitej. Nawet 
w Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej utrzymywano 
komisje kodyfikacyjne, wskutek czego np. kodeks 
cywilny w Polsce nie uległ sowietyzacji, zachowy-
wał zachodnie standardy, chociaż w gospodarce so-
cjalistycznej obowiązywał tylko w części.

W Sejmie mamy do czynienia właściwie nie tyl-
ko z niezrealizowaną przez Prawo i Sprawiedliwość 
obietnicą uchwalenia pakietu demokratycznego, 
ale także z całym szeregiem działań, które naru-
szają dotychczasowe zasady. Ten projekt nie był 
należycie skonsultowany i nie został poddany wy-
słuchaniu publicznemu. To ważne, bo jeśli rząd 
uważa, że to jest poważny spór doktrynalny, w któ-
rym warto wysłuchać rozmaitych racji… Warto wy-
słuchać też takich obaw, które podniósł pan senator 
Jackowski, to znaczy obaw przed nie tyle nacjonali-
zacją, ile supercentralistycznym sposobem zarzą-
dzania aktywami publicznymi. Można powiedzieć, 
sprowadzając to do skrajności – takim sposobem, 
w którym 2–3 osoby w państwie decydują o czymś, 
co wymaga rozłożenia zaufania i działania bardzo 
wielu osób. Takie obawy miały prawo być podnie-
sione również w trakcie wysłuchania publicznego, 
ale wysłuchania publicznego też nie było, chociaż 
jest to materia kodeksowa. 

Warto z tego wyciągnąć wnioski na przyszłość 
– i to są właściwie wnioski dla większości opozy-
cyjnej w Senacie – że zmiana ustrojowa w Polsce 
musi objąć sposób tworzenia prawa, to znaczy 
przywrócenie komisji kodyfikacyjnej, zaprosze-
nie ludzi o różnych poglądach, ale profesjonal-
nych, i odbudowę standardów transparentnego 
i rzetelnego postępowania w Sejmie. W przeciw-
nym razie rzeczywiście Senat będzie taką instytu-
cją ostatniego ratunku. Często jesteśmy potrzebni, 
bo ustawa przechodzi cały proces legislacyjny, 
a rząd przyznaje rację Senatowi i naszemu Biuru 
Legislacyjnemu, które potrafi wychwycić błędy, 
których pewnie by nie było, gdyby tworzenie pra-
wa było rzetelne i transparentne. I to jest duża lek-
cja na przyszłość. Pozostaje mi wyrazić nadzieję, że 
w tym nadzwyczajnym czasie, w którym żyjemy, 
rząd będzie unikał kolejnych decyzji tak kontro-
wersyjnych, gdy potrzebna jest praca ponad po-
działami, a przynajmniej wysłuchanie racji. Ale to 
jest tylko nadzieja. Dziękuję bardzo.
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WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

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

Dowhana. Zdalnie.

SenatoR 
roBerT doWhan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja też krótko, nie chcę powielać tego, co mó-

wili moi poprzednicy, pod każdą z tych wypowie-
dzi mogę się podpisać. Tych błędów popełnionych 
przez ludzi, którzy tworzą to prawo, jest naprawdę 
dużo. Wspomniany był Polski Ład, który do dzisiaj 
odbija się czkawką, nad którym cały czas pracują 
ponoć wybitni specjaliści, a sprowadza się do wiel-
kiego bałaganu. Ja napisałem kilka oświadczeń do 
ministra i to, co dostaję w odpowiedzi… No, kiedyś 
może będzie to pokazywane na lekcjach ekonomii 
jako przykład, jak nie powinno się prowadzić legi-
slacji ani wdrażać prawa. To samo dotyczy teraz 
spółek, kodeksu handlowego. Ja mam takie prze-
świadczenie, że tym wszystkim, spółkami zajmują 
się ludzie, którzy nigdy nie mieli z tym do czynie-
nia albo nie prowadzili żadnej działalności… Po 
prostu matematyka powinna być jedna do wszyst-
kiego, a tutaj nie dość, że nie ma logiki, jeżeli chodzi 
o ekonomię, to jeszcze nie ma logiki w tym, co teraz 
ten projekt zakłada.

Tak że oczywiście będę głosował przeciwko. 
I proszę, aby ten proces legislacyjny, który jest fa-
talny, a ktoś pod tym się podpisuje… no, proszę, 
żeby to zmienić, bo przecież tak naprawdę ci wszy-
scy ludzie się tylko ośmieszają. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

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

Aleksander Szwed, Artur Dunin, Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska, Wadim Tyszkiewicz złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

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

Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym złożył pan senator Michał Kamiński.

(Głos z sali: I Martynowski.)
Słucham?
(Głos z sali: I senator Martynowski.)
Dobrze. Wnioski o charakterze legislacyjnym 

złożył także pan senator Martynowski.
Czy przedstawiciel rządu chce się usto-

sunkować do przedstawionych wniosków 
legislacyjnych?

(Rozmowy na sali)
Wnioski legislacyjne złożył także pan senator 

Pęcherz…
(Głos z sali: Nie, nie…)
Nie?
(Głos z sali: Przemówienie do protokołu.)
A, przemówienie do protokołu. No dobrze, 

przepraszam za ten bałagan.
Pan minister chce się ustosunkować do przed-

stawionych wniosków?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
jan kanThak 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak jak wspominałem we wcześniejszym wy-

stąpieniu, my jako autorzy zdecydowanej więk-
szości przepisów tej ustawy byliśmy otwarci na 
wszelkie merytoryczne dyskusje, poprawki, któ-
re zostały przyjęte na etapie pracy sejmowej. I tak 
samo teraz jesteśmy otwarci na ewentualne po-
prawki w pracach senackich. Tak że jesteśmy go-
towi do pracy merytorycznej.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o  cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję 
Ustawodawczą oraz Komisję Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii.
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Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 628, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 628 A i 628 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią 
senator Beatę Małecką-Liberę, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Zdrowia o uchwalonej przez Sejm w dniu 
8 lutego 2022 r. ustawie o zmianie ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii.

Marszałek Senatu dnia 9 lutego 2022 r. skiero-
wał ustawę do Komisji Zdrowia. Po rozpatrzeniu 
ustawy w dniu 2 marca 2022 r. komisja wnosi, aby 
Wysoki Senat raczył uchwalić załączony projekt 
wraz z przegłosowanymi w czasie posiedzenia ko-
misji poprawkami. W czasie posiedzenia zostały 
zgłoszone 4 poprawki. Wszystkie poprawki zostały 
przegłosowane pozytywnie, ale na uwagę zasługuje 
również fakt, że z tymi poprawkami zgadzało się 
także Ministerstwo Zdrowia.

Tu mogę nawiązać do tematu, który był przed 
chwilą procedowany, czyli kwestii kodeksu spół-
ek handlowych, w wypadku którego zarzuca się 
nieodpowiednie konsultacje, szybkie prowadze-
nie całej procedury legislacyjnej. I właśnie z tym 
mieliśmy do czynienia w tym przypadku, albo-
wiem wszystkie te poprawki wynikały z faktu, że 
równocześnie są procedowane 2 ustawy dotyczące 
przeciwdziałania narkomanii. Jedna dotyczyła ob-
szaru zdrowia i była tylko i wyłącznie w Komisji 
Zdrowia, a druga, o podobnym charakterze, zna-
lazła się w komisji rolnictwa. W związku z tym nie 
zgadzały się pewne informacje dotyczące terminów 
i zostało to, tak jak powiedziałam, w czasie posie-
dzenia komisji wyłapane przez naszych legislato-
rów. Senatorowie zgodzili się co do tej kwestii, że 
te poprawki muszą być wprowadzone.

Jeżeli chodzi o cel całej ustawy i przebieg proce-
su legislacyjnego na posiedzeniu Komisji Zdrowia, 
to chcę Wysokiej Izbie powiedzieć, że senatorowie 
pracujący w Komisji Zdrowia pozytywnie przyję-
li ten projekt, albowiem już wiele lat temu, kiedy 
po raz pierwszy rozmawialiśmy na temat wpro-
wadzenia leków, które mają podłoże narkotyczne, 
podnosiliśmy także kwestię upraw. Kilka lat temu 
nie było zgody na to, aby ustawa regulowała także tę 

kwestię. Dlatego też obecnie ten projekt jest rozsze-
rzeniem i jest akceptowany przez osoby, które mają 
do czynienia z ochroną zdrowia i wiedzą, jak ważny 
jest to lek, w niektórych jednostkach chorobowych 
wręcz jedyny. Dlatego też wszelkie działania, które 
powodują możliwość zwiększenia produkcji tego 
leku, a także zmniejszenie ceny tego leku, są jak 
najbardziej pozytywne.

Tak jak powiedziałam, celem tej ustawy jest 
umożliwienie prowadzenia upraw i zbioru ziela lub 
żywicy konopi innych niż włókniste w celu uzyska-
nia surowca farmaceutycznego, który jest podstawą 
do sporządzania leków recepturowych, a także ure-
gulowanie zasad prowadzenia tych upraw i zbio-
rów. Oczywiście prowadzenie tego typu uprawy 
musi odbywać się pod specjalnym nadzorem i spe-
cjalną kontrolą. Tutaj osobą odpowiedzialną będzie 
główny inspektor farmaceutyczny. To on nadzo-
ruje, udziela zgód, ale także kontroluje wszystkie 
procedury, jakie są potrzebne zarówno w związku 
z uprawą, jak i później z powstawaniem produktu 
leczniczego.

Tak jak powiedziałam, istotą całego projektu, 
a co za tym idzie uprawy tychże konopi, jest zwięk-
szenie ich dostępności, gdyż w tej chwili konopie, 
jako podstawowy surowiec leku, są sprowadzane. 
Niestety bardzo często spotykamy się nie tylko 
z zaburzeniami dostaw, ale także ze znaczną zwyż-
ką cen, przez co niestety pacjenci nie mają dostępu 
do odpowiedniej ilości leku.

W czasie naszej dyskusji nad projektem, jak 
już nadmieniłam, sam jego cel i założenia nie ro-
dziły żadnych obaw ze strony senatorów Komisji 
Zdrowia. Jednak kontrowersje dotyczyły art. 49, 
po którym to został dodany art. 49a. To jest wła-
ściwie cała słabość tej ustawy, bo mimo że widzi-
my postęp w możliwości pozyskania surowca, to 
jednak ten artykuł, art. 49a, jak gdyby nieco ha-
muje ten proces. Albowiem zgodnie z tym arty-
kułem uprawa konopi będzie mogła odbywać się 
tylko w nadzorowanych instytutach badawczych. 
Co do nadzoru, to jest to absolutnie bardzo ważne 
i istotne, jednakże to są instytuty, które podlega-
ją tylko i wyłącznie ministerstwu rolnictwa. A tak 
naprawdę, zgodnie z informacjami, jakie otrzy-
maliśmy, to przygotowany jest jeden instytut – 
Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich 
w Poznaniu. W związku z tym senatorowie zada-
wali pytania, dlaczego próbujemy w ten sposób 
usankcjonować jeden instytut, który będzie mo-
nopolistą. Pytanie więc, czy taki instytut… Nawet 
jeżeli on będzie hodował konopie i później, zgodnie 
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z całymi procedurami nałożonymi przez główne-
go inspektora farmaceutycznego, będą one stano-
wić surowiec do wyrobu leków, to czy to, że będzie 
monopolistą na rynku, nie spowoduje jednak, że 
zwyżka cen nie będzie mogła być absolutnie konku-
rencyjna poprzez wycofanie z możliwości uprawy 
tych konopi przez inne instytuty.

Najbardziej ciekawiła nas wymiana zdań, 
która odbywała się pomiędzy przedstawiciela-
mi Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Ministerstwa Zdrowia. Wiemy bowiem, że mi-
nister zdrowia dysponuje wieloma… nadzoruje 
– to będzie lepsze słowo – wiele instytutów ba-
dawczych. Oczywiście Ministerstwo Zdrowia jako 
takie nie produkuje leku, o czym wiemy, ale jed-
nak pod Ministerstwo Zdrowia podlega główny 
inspektor farmaceutyczny i instytuty badawcze. 
Dlatego też wielokrotnie dopytywaliśmy, dlaczego 
kwestia hodowli konopi jest zarezerwowana tyl-
ko i wyłącznie dla ministerstwa rolnictwa, a mi-
nister zdrowia nie chce w tej kwestii uczestniczyć. 
Ministerstwo Zdrowia wielokrotnie zapewniało 
nas, że nie jest zainteresowane w tej chwili rozsze-
rzeniem swoich kompetencji. Wynikało to z tego, 
że nie ma takiej możliwości uprawy. W dyskusji 
senatorowie podnosili, że być może warto połą-
czyć siły Ministerstwa Zdrowia i ministerstwa 
rolnictwa, przestać działać silosowo, a spojrzeć na 
problem po prostu bardziej horyzontalnie, jednak 
Ministerstwo Zdrowia kilkakrotnie zapewniło nas, 
że nie są zainteresowani rozszerzaniem tego typu 
kompetencji.

Bardzo istotną kwestią w całym procesie po-
wstania leku jest oczywiście nadzór głównego 
inspektora farmaceutycznego i to, aby instytut 
rolnictwa pod nadzorem ministra rolnictwa mógł 
doprowadzić do powstania surowca farmaceutycz-
nego, bo najpierw jest tylko i wyłącznie hodowla, 
czyli materiał roślinny. Aby powstał z tego surowiec 
farmaceutyczny, który będzie podstawą wytwarza-
nego leku, cały ten proceder musi być bardzo ściśle 
nadzorowany przez głównego inspektora farma-
ceutycznego i musi spełniać wszystkie warunki 
GMP, czyli dobrej praktyki. Na ten moment insty-
tut rolnictwa nie ma takich uprawnień, ponieważ 
nie spełnia zasad dobrej praktyki powstania leku. 
Zostaliśmy zapewnieni w Komisji Zdrowia przez 
przedstawiciela ministra rolnictwa, że w momen-
cie, kiedy ustawa ta wejdzie w życie, instytut o takie 
uprawnienia dopiero będzie występował.

Reasumując, cała nowelizacja ustawy idzie 
w dobrym kierunku, przede wszystkim poszerza 

możliwości w zakresie zwiększenia na rynku ilości 
leków potrzebnych dla chorych. Leki te są stosowa-
ne szczególnie w przypadku leczenia osób z choro-
bami nowotworowymi, jak również osób chorych 
na padaczkę, która jest odporna na wszelkie inne 
leki. Tak że dostępność tych leków dla pacjentów 
staje się tutaj dla nas cechą nadrzędną, najważ-
niejszą, tak jak cena tego leku. Dlatego też bar-
dzo wnikliwie będziemy przyglądali się dalszemu 
przebiegowi wdrażania wszystkich procedur, któ-
re w ostateczności doprowadzą do powstania GMP 
i możliwości produkcji leków w Polsce. Zapewne, 
jak znam życie, będziemy jeszcze raz nowelizo-
wali tę ustawę w celu poszerzenia jej nie tylko 
o ministra rolnictwa, ale także – mam nadzieję – 
o Ministerstwo Zdrowia.

Komisja przyjęła projekt wraz z 4 poprawkami, 
które zostały, tak jak powiedziałam, poparte przez 
ministra zdrowia. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę teraz sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi, pana senatora Jacka Włosowicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
jacek WłosoWicz 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja rolnictwa, tak jak Komisja Zdrowia, 

omówiła projekt zmian w ustawie o przeciwdzia-
łaniu narkomanii. Po wysłuchaniu sprawozdania 
pani senator Małeckiej-Libery mogę powiedzieć, 
że przebieg posiedzenia Komisji Zdrowia był po-
dobny do przebiegu posiedzenia komisji rolnictwa, 
w związku z tym będę się starał nie powtarzać tych 
elementów, które były wspólne. Widzę, że Komisja 
Zdrowia bardzo dokładnie omówiła ten projekt.

Ja powiem, że wpłynął on do Sejmu już 13 stycz-
nia tego roku. W Sejmie, tak jak u nas, w Senacie, 
Komisja Zdrowia oraz Komisja Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi zajmowały się tym projektem. Ustawa została 
uchwalona 8 lutego. Opowiedziało się za nią 438 
posłów, 15 było przeciw, a 1 wstrzymał się od głosu.

W  posiedzeniu naszej komisji uczestniczył 
przedstawiciel wnioskodawców – jest to, jak po-
wiedziałem, projekt poselski – pan poseł Sachajko, 
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który przedstawił cele tej ustawy i główne ele-
menty, które ona wnosi. Nie będę ich powtarzał. 
Powiem tylko, że ustawa dopuszcza prowadzenie 
upraw i zbioru ziela i żywicy, jakby uzupełniając 
projekt, który procedowaliśmy w poprzedniej ka-
dencji, a który umożliwiał jedynie produkcję.

Pan poseł przedstawił również zasady. 
Uprawy będą prowadzone w  instytutach ba-
dawczych po uzyskaniu zezwolenia główne-
go inspektora farmaceutycznego. Powiedział 
też, jakie warunki muszą te instytuty spełniać. 
M.in. muszą posiadać odpowiednio zabezpieczo-
ne miejsce prowadzenia działalności, posiadać 
technologię, zatrudniać wykwalifikowane osoby, 
posiadać procedury i system kontroli w zakresie 
prowadzonej działalności, posiadać systemy ja-
kościowe dotyczące zbioru, prowadzić odpowied-
nią dokumentację.

Usłyszeliśmy później wypowiedź legislato-
ra, który powiedział o tych 4 poprawkach, o któ-
rych wspomniała już pani senator. Ponieważ są to 
2 nowelizacje w 2 komisjach, to kwestie pewnych 
rozbieżności również zostały omówione i dopre-
cyzowane. Te 4 poprawki zostały przejęte przez 
pana przewodniczącego komisji i przegłosowane. 
Zarówno poprawki zostały przyjęte jednogłośnie, 
8 głosami, jak i później cały projekt ustawy.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi występuje 
do Wysokiego Senatu z wnioskiem o przyjęcie tej 
ustawy. Dziękuję, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania?
Proszę bardzo, Pani Senator.
(Senator Ewa Matecka: Mam pytanie do pani 

senator…)
Pani senator Matecka zabierze głos.

SenatoR 
eWa maTecka 

Dziękuję bardzo.
Mam pytanie do pani senator Beaty 

Małeckiej-Libery.

Pani Senator, powiedziała pani w swoim spra-
wozdaniu, że Ministerstwo Zdrowia nie wyraziło 
zainteresowania wzbogaceniem czy poszerzeniem 
działalności instytutów badawczych podległych 
Ministerstwu Zdrowia na podstawie regulacji za-
wartych w tejże ustawie, albowiem one dotyczą, 
tak jak wiemy, tylko tych instytutów badawczych, 
które podlegają ministerstwu rolnictwa, mimo że 
dotyczą naszego zdrowia.

Czy obecny na posiedzeniu komisji minister 
zdrowia podał przyczyny? Czy odpowiedział na 
pytanie, dlaczego Ministerstwo Zdrowia nie jest 
zainteresowane poszerzeniem działalności instytu-
tów badawczych jemu podległych i prowadzeniem 
tychże zadań? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo.
Rzeczywiście ta kwestia była właściwie głów-

nym wątkiem obrad Komisji Zdrowia. Bardzo 
nas interesowało, dlaczego Ministerstwo Zdrowia 
w ogóle odstąpiło od wpisania swoich instytutów 
badawczych w treść ustawy. Dlaczego? Myślę, że 
pan minister będzie chciał jeszcze raz się na ten 
temat wypowiedzieć, ale, z  tego co pamiętam, 
to przede wszystkim padało stwierdzenie, że 
Ministerstwo Zdrowia nie produkuje leków. No, 
nie produkuje leków, ale jednak instytuty badaw-
cze ma.

Ja chcę jeszcze zwrócić uwagę Wysokiej Izbie 
na taki detal, żeby była jasność: to, o czym dzisiaj 
mówimy i co jest wpisane w ten projekt ustawy, 
to jest możliwość uprawy konopi u nas w kraju 
przez instytuty badawcze podległe ministerstwu 
rolnictwa. Ale to jest tylko i wyłącznie materiał 
roślinny. Żeby z tego materiału roślinnego po-
wstał surowiec farmaceutyczny, a ostatecznie lek, 
musi to podlegać całej procedurze dobrej prak-
tyki, czyli GMP. I teraz najważniejszy element: 
po wyhodowaniu tego produktu, tych konopi jest 
właśnie procedura otrzymania tego GMP, tej do-
brej praktyki. To jest proces długotrwały, bardzo 
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kosztowny i bardzo szczegółowy, który kończy 
się certyfikacją. I to jest element, za który odpo-
wiada główny inspektor farmaceutyczny, który 
podlega Ministerstwu Zdrowia, więc wydawa-
łoby się logiczne, że Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Zdrowia po-
winny pracować razem, być może tworzyć jakieś 
konsorcja lub wzajemnie powiązane instytuty, 
które by współpracowały ze sobą – począwszy 
od zasiewu i wyhodowania tych konopi, a skoń-
czywszy na gotowym produkcie, który będzie 
udostępniony w aptece – i stworzyły takie wa-
runki, żeby ten lek był jak najbardziej dostępny 
i jak najtańszy.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Ja mam do pani pytanie. Bo słyszałem, że 

Ministerstwo Zdrowia nie wyraziło zainteresowa-
nia. Chciałbym zapytać, czy ono poparło ustawę, 
czy było przeciwne tej ustawie?

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Panie Marszałku, dobre pytanie, bardzo za nie 
dziękuję. Jest to projekt poselski, ale Ministerstwo 
Zdrowia było za tą ustawą. Było również za wszyst-
kimi poprawkami.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Było za 
tą ustawą, ale twierdziło, że nie może certyfiko-
wać. Tak?)

Nie jest zainteresowane hodowlą konopi.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

To ja zadam takie pytanie Ministerstwu 
Zdrowia.

Dziękuję bardzo.
(Senator Beata Małecka-Libera: Dziękuję.)
Dziękuję, Pani Senator.
Mam pytanie do pana senatora. Krótkie 

pytanie, Panie Senatorze. No, ja nie do końca 
dowiedziałem się z tego sprawozdania, czy mi-
nisterstwo rolnictwa było za tą ustawą, czy było 
przeciwne.

SenatoR 
jacek WłosoWicz 

Tak, było za tą ustawą i za tymi poprawkami.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
projektu ustawy został upoważniony pan poseł 
Jarosław Sachajko.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos? Pana posła 
nie ma.

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do upo-
ważnionego przedstawiciela wnioskodawców zwią-
zane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Jest 2 ministrów, ale nie wskazano pro-
wadzącego ze strony rządu. Jest przedstawi-
ciel Ministerstwa Zdrowia, pan minister Maciej 
Miłkowski, i jest przedstawiciel ministerstwa rol-
nictwa, pani sekretarz stanu Anna Gembicka.

Czy są pytania do ministrów? Proszę bardzo.
(Senator Ewa Matecka: Tak, chciałabym 

zadać…)
Pani senator Matecka. Proszę uprzejmie.
(Senator Ewa Matecka: Dziękuję bardzo, Panie 

Marszałku. Chciałbym zadać pytanie.)
Do kogo?
(Senator Ewa Matecka: Do pana ministra 

zdrowia.)
To ja poproszę pana ministra na mównicę.
Chwila, Pani Senator. Poczekamy.
Aha, jest jeszcze główny inspektor farmaceu-

tyczny, pani Ewa Krajewska.
Proszę o pytanie. Pani senator Matecka.

SenatoR 
eWa maTecka 

Panie Ministrze, jaki jest ten szczególny po-
wód, dla którego ministerstwo nie chce wyrazić 
tutaj swojego zainteresowania, nie widzi potrzeby 
poszerzenia zakresu działalności instytutów ba-
dawczych, które mu podlegają, o zadania związane 
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z tą ustawą? Gdyby były one prowadzone wspólnie 
z instytutami badawczymi podległymi minister-
stwu rolnictwa, poszerzyłoby to dostęp pacjentów 
do tych środków farmakologicznych, ratujących 
często ich zdrowie albo poprawiających komfort 
ich życia.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Aha, przepraszam, Panie Ministrze. Ja za-
pomniałem panu zaproponować, żeby pan… 
Zapomniałem zapytać, czy pan pragnie zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy. Teraz pad-
nie odpowiedź na pytanie, ale oczywiście ma pan 
możliwość…

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski: Tak, oczywiście jest pytanie…)

…zacząć od swego wystąpienia.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
maciej miłkoWski 

Pani Senator, podległe nam instytuty są insty-
tutami o charakterze stricte medycznym. Nie mają 
w swoim statucie produkcji rolnej, hodowli trzo-
dy, uprawy roślin czy sprzedaży innych rolniczych 
produktów. W związku z tym one skupiają się na 
tej podstawowej działalności. To są instytuty stric-
te medyczne, może poza kilkoma instytutami, które 
mają inny zakres działalności. Chodzi w szczególno-
ści o Państwowy Zakład Higieny, który nadzoruje 
zdrowie publiczne, Narodowy Instytut Leków, który 
kontroluje jakość produktów leczniczych, ale też nie 
produkuje samodzielnie leków, bo to nie jest jego za-
danie, i Instytut Medycyny Wsi, który również nie ma 
takiego zadania. W związku z tym nie, nie… Uważam, 
że nie jest zasadna zmiana statutów tych jednostek, 
żeby prowadziły uprawy. Ponadto jest 12 instytutów 
podlegających ministerstwu rolnictwa, jest to wystar-
czająca liczba na dzień dzisiejszy. Wiemy, że jest 1 za-
interesowany, który ma doświadczenie w podobnych 
uprawach, w związku z tym… Na razie jest jeden, jest 
też ewentualnie kolejny zainteresowany. Jeśli chodzi 
o areał, to jest to zupełnie wystarczające, niektóre in-
stytuty mają po kilka tysięcy hektarów. To, co było 
do tej pory sprowadzone, wystarczy na kilka tysięcy 
metrów kwadratowych upraw, które będą realizo-
wane. Oczywiście uważamy, że docelowo powinna 

być zdecydowanie większa dostępność tego surowca 
farmaceutycznego.

Tak że to był główny cel. Nie jesteśmy zainte-
resowani tym, żeby zmieniać, rozszerzać zakres.

(Senator Ewa Matecka: Czy ja mogę wobec tego 
dopytać?)

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Proszę bardzo, Pani Senator, proszę.

SenatoR 
eWa maTecka 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, oczywiście po części ma pan 

rację, jeżeli mówimy tylko o uprawie. Ale uprawa 
jest tylko jednym z elementów całego procesu przy-
gotowania konkretnego środka farmakologicznego. 
A zatem instytuty badawcze podległe ministrowi 
zdrowia mogłyby, jeżeli byłoby takie zainteresowa-
nie Ministerstwa Zdrowia, wzbogacić swoją dzia-
łalność o te zadania. I to by mogło bez żadnych 
zastrzeżeń poszerzyć ich kompetencje i możliwo-
ści – mam tu na myśli badania itd., to wszystko, 
czym mogłyby się zająć instytucje badawcze.

Na posiedzeniu Komisji Zdrowia była też rzu-
cona przez jednego z ekspertów propozycja utwo-
rzenia konsorcjum tychże instytutów badawczych, 
które mogłyby wspólnie działać na rzecz zwiększe-
nia dostępu do tych leków opartych na… Chodzi też 
o środki związane z uprawą, te surowce związane 
z uprawą konopi itd., itd. Tak więc jest pewne wyj-
ście z tej sytuacji i można by ten problem rozwią-
zać, gdyby tylko doszło do pewnego porozumienia 
między oboma resortami.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
maciej miłkoWski 

Jak już powiedziałem, umowy o  współpra-
cy pomiędzy podmiotami zawsze są możliwe. My 
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zadeklarowaliśmy jako urzędy centralne pełną pomoc 
i już spotkaliśmy się z instytutem zainteresowanym 
w tym zakresie, w celu poprowadzenia, przygotowa-
nia procedur, żeby prace po wejściu w życie ustawy 
toczyły się jak najszybciej. Tymi instytucjami, któ-
re są zaangażowane po naszej stronie, po stronie 
Ministerstwa Zdrowia, są główny inspektor farma-
ceutyczny, który będzie wydawał zgodę i który będzie 
później nadzorował te uprawy, jak również urząd re-
jestracji produktów leczniczych, który również będzie 
pomagał. Jeśli inne instytuty będą chciały podpisać 
umowę, np. instytut logistyki czy inne instytuty, któ-
re są w Sieci Badawczej Łukasiewicz, to oczywiście 
będą mogły, bo te instytuty również są istotne w za-
kresie leków, niektóre dosyć ważne. Tak że to by było 
na zasadzie umowy o współpracę.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Ja mam do pana pytanie.
Czy pana resort, resort zdrowia, uważa, że tą 

sprawą powinien się zająć resort rolnictwa, a nie 
resort zdrowia?

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
maciej miłkoWski 

Tak, uważamy, że produkcją, uprawą roślin po-
winien zająć się resort rolnictwa, a nie zdrowia. 
Jednocześnie w całości popieraliśmy tę ustawę i uwa-
żamy, że… Zresztą w pracach nad jedną byliśmy, dru-
ga będzie omawiana, i również tamtą – a mamy tu 
sporo wspólnego… Obydwie ustawy popieraliśmy.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

No, nie będę pana naciskał.
Ale czy to będzie lek, Panie Ministrze, czy nie?

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
maciej miłkoWski 

Nie, to jest surowiec farmaceutyczny niezbędny 
do przygotowania leku, ale głównie to jest…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To jest 
produkt. Mówimy o produkcie niezbędnym do 
przygotowania leku.)

Tak.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

No dobrze. Ja panu dziękuję.
Ja zadam to samo pytanie ministerstwu rolnic-

twa. Muszę powiedzieć, że mnie ta sytuacja zadzi-
wia. Przepraszam, a dlaczego zadziwia? Dlatego, 
że mamy ustawę, której nikt, żaden resort nie chce 
realizować.

Panie Ministrze, poproszę.
(Rozmowy na sali)
Tak, przedstawiciela ministra rolnictwa. I za-

dam też krótkie pytanie.
(Senator Stanisław Gogacz :  Boją się 

narkotyków!)
(Senator Wojciech Piecha: Tak, tak.)
Chcę się zorientować, co się dzieje. Mamy usta-

wę, którą oba resorty popierają, a jednocześnie, jak 
wynika z dyskusji, nikt nie będzie jej realizował.

Pani Minister, krótkie pytanie: czy pani resort 
uważa, że resort zdrowia powinien tę ustawę reali-
zować i zajmować się tym produktem?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
anna GemBicka 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeżeli chodzi o te rozwiązania, to przede wszyst-

kim, o czym mówił pan minister, trzeba oddzielić 
kwestie samej uprawy, co do której wiedzą dys-
ponują chociażby Instytut Włókien Naturalnych 
i  Roślin Zielarskich czy Instytut Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin… Bo tutaj stosuje się tech-
nologię klonowania tych roślin. Chodzi o to, żeby to 
było jak najbardziej powtarzalne, żeby ten surowiec 
mógł spełnić wszystkie wymagania. I uważamy, że 
w tym zakresie najlepszą wiedzą dysponują wła-
śnie instytuty ministerstwa rolnictwa.

Dysponujemy też odpowiednim areałem, bo, 
tak jak wspomniał pan minister Miłkowski, insty-
tuty tak naprawdę dysponują setkami tysięcy hek-
tarów, na których gospodarują. Oczywiście do tej 
uprawy tak naprawdę… Myślę, że warto wiedzieć, 
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że żeby wytworzyć ok. 1 t suszu konopnego – w ze-
szłym roku tyle zostało do Polski zaimportowane – 
jest potrzebna powierzchnia ok. 2 tysięcy m2. Czyli 
tak naprawdę to jest niewielka powierzchnia.

Oczywiście ta hodowla jest prowadzona w ha-
lach. A produktem, który będzie wychodził z in-
stytutu, jest surowiec farmaceutyczny. Następnie 
firmy farmaceutyczne czy inne podmioty, czy też 
instytuty, które będą zainteresowane tym, żeby 
z tego surowca wytwarzać leki, będą mogły go 
oczywiście kupić od instytutu.

Ale myślę, że to, co jest ważne i co trzeba pod-
kreślić… To nie jest tak, że jeżeli ta uprawa będzie 
w instytutach ministra rolnictwa, to ona nie będzie 
miała nadzoru ze strony Ministerstwa Zdrowia, bo 
Główny Inspektorat Farmaceutyczny jak najbar-
dziej musi ten nadzór sprawować. I, tak jak pani 
przewodnicząca wspomniała, instytuty będą mu-
siały spełnić wymogi dotyczące GNP.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję bardzo.
No to tyle. To wyjaśniła pani. To znaczy, mini-

sterstwo rolnictwa jest w stanie i chce realizować 
tę ustawę…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Anna Gembicka: Jak najbardziej.)

…do pewnego momentu. Tak? Do momentu, jak 
z tego będzie się wytwarzać lek.

Dziękuję, Pani Minister.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Anna Gembicka: Panie Marszałku, 
jeżeli mogę…)

Proszę uprzejmie.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
anna GemBicka 

Chciałabym tylko dodać, że już teraz do insty-
tutu zgłaszają się różne podmioty farmaceutyczne 
zainteresowane zakupem tego surowca. A więc nie 
obawiamy się, że nie będzie takiego zainteresowa-
nia. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję bardzo.

Czy główny inspektor farmaceutyczny, pani 
minister…

(Senator Beata Małecka-Libera: Ja chciałabym 
dopytać, Panie Marszałku.)

A, proszę uprzejmie.
Pani senator Małecka-Libera.
Proszę bardzo, pytania do pani minister.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo.
Pani Minister, jedno zdanie powiedziała pani 

na końcu: że jest duże zainteresowanie podmio-
tów. Ale jakim prawem? Na razie nikt nie może 
nawet zasiać jednego ziarenka, dopóki nie będzie 
miał GNP – a nie ma.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
anna GemBicka 

Oczywiście. Tak jak już było powiedziane na 
posiedzeniu komisji, dopiero w momencie wejścia 
w życie ustawy instytut będzie mógł tę uprawę roz-
począć. Ale w związku z tym, że toczą się prace nad 
ustawą, instytut, tak jak każdy inny podmiot, może 
prowadzić rozmowy co do przyszłej współpracy.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Czy są jeszcze…
Pani senator Matecka.
Bardzo proszę.

SenatoR 
eWa maTecka 

Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ile jest instytutów badawczych 

podległych ministerstwu rolnictwa?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
anna GemBicka 

12 instytutów badawczych.
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SenatoR 
eWa maTecka 

A ile jest instytutów, które mogą realizować to 
zadanie i są gotowe już teraz do realizacji zada-
nia, zgodnie z regulacjami zawartymi w tej usta-
wie? Czy tylko ten jeden w Poznaniu, czy może 
wszystkie?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
anna GemBicka 

Zgłosił się od nas także Instytut Hodowli 
i Aklimatyzacji Roślin. Nie chciałabym przesądzać, 
czy te instytuty będą działały w konsorcjum, czy 
to zostanie zorganizowane przez nie w inny spo-
sób. W każdym razie chciałabym podkreślić, że tu-
taj nie chodzi o liczbę podmiotów, które będą tym 
dysponować. Jeżeli chodzi o dostępność surowca, 
to tak naprawdę chodzi o to, ile zostanie go wy-
tworzonego, czyli ile będzie hal przygotowanych 
do tego, żeby tę produkcję rozpocząć, jaki areał bę-
dzie dostępny.

Jeżeli chodzi o zapotrzebowanie, to, tak jak mó-
wiłam, w zeszłym roku to było, jeżeli chodzi o cały 
import, ok. 1 tony suszu, ale patrząc na poprzed-
nie lata i na to, jak zapotrzebowanie na ten susz się 
zwiększało, przewidujemy, że to będzie po prostu 
rosło.

(Senator Ewa Matecka: Ja mam jeszcze 1 pyta-
nie, Panie Marszałku.)

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Proszę bardzo. Pani senator Matecka.

SenatoR 
eWa maTecka 

Ja dopytam. Rozumiem, że skoro ustawa wcho-
dzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia, to tego 
piętnastego dnia już mamy gotowe instytuty, z peł-
nymi uprawnieniami, które będą mogły się tym za-
jąć i które spowodują, że dostępność tego surowca 
się zwiększy, a co za tym idzie, w dalszej kolejno-
ści, zwiększy się również dostępność pacjentów do 
tych środków. Tak?

I moje drugie pytanie. Kiedy uczynimy jakieś 
dobro z tej ustawy dla pacjenta? Kiedy pierwsze 
produkty w oparciu o surowiec wytwarzany przez 
instytut badawczy będą mogły posłużyć pacjen-
tom? Jaką tu mamy perspektywę czasową?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
anna GemBicka 

Jeżeli chodzi o perspektywę czasową, to prze-
widujemy, że to może być koniec tego roku lub 
początek przyszłego. W momencie wejścia w ży-
cie ustawy tak naprawdę instytut może zacząć 
ponosić różnego rodzaju nakłady, np. dotyczące 
inwestycji w hale związane z przygotowaniem, 
następnie z  uzyskaniem wszystkich potrzeb-
nych zezwoleń. Tak jak mówiliśmy na posie-
dzeniu komisji, jeżeli ta uprawa jeszcze nie jest 
rozpoczęta, bo na to nie zezwala w tym momen-
cie prawo, to my też nie możemy rozpocząć sta-
rania o GMP czy starania o wszelkie zezwolenia. 
Ale jesteśmy w pełnej gotowości, odbywały się 
spotkania z Ministerstwem Zdrowia, z Głównym 
Inspektoratem Farmaceutycznym po to, żebyśmy 
w możliwie jak najszybszym trybie… Jak wiado-
mo, wszystkie te wymogi, które przewiduje Główny 
Inspektorat Farmaceutyczny, muszą być spełnione, 
żeby ten lek był bezpieczny, ten produkt końcowy. 
Ale jesteśmy gotowi do tego, żeby w jak najszyb-
szym trybie zacząć realizować te zadania.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję.
Pani senator Małecka-Libera.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ja mam wrażenie, że się znaleź-

liśmy w takiej kwadraturze koła. Instytut nie może 
rozpocząć uprawy konopi, bo nie ma ustawy i nie 
ma GMP, ale też nie ma gwarancji, że on to GMP 
dostanie. Prawda? Tym bardziej logiczny jest nad-
zór ministra zdrowia i poszerzenie kompetencji in-
stytutów badawczych o tę hodowlę… To byłoby po 
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prostu bardziej logiczne, bo tak działamy w 2 prze-
strzeniach, które…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani 
Senator, proszę o pytanie, bo czas ucieka.)

Dziękuję. To tylko stwierdzenie, że to jest po 
prostu zupełnie nielogiczne. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Ale jesteśmy na etapie pytań, Pani Senator.
Nie było pytania, ale, proszę bardzo, jeśli pani 

się może ustosunkować…

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
anna GemBicka 

Dobrze. Ja się do tego krótko odniosę. Tak jak po-
wiedziałam, to, że uprawa będzie realizowana w insty-
tutach nadzorowanych przez ministra rolnictwa, nie 
oznacza, że w jakikolwiek sposób to będzie zwolnione 
z nadzoru Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego. 
To GIF jako podmiot odpowiedzialny będzie też czu-
wał nad tym, żeby te wszystkie kwestie były spełnione. 
Myślę, że o ten nadzór nie trzeba się obawiać.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Pani Minister.
Więcej pytań nie ma.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Anna Gembicka: Dziękuję.)
Ja bym poprosił głównego inspektora farma-

ceutycznego, panią Ewę Krajewską… Mam 1 pyta-
nie do pani, tak że zapraszam. Może będą jakieś 
inne oczywiście.

(Rozmowy na sali)
Czy Główny Inspektorat Farmaceutyczny certy-

fikował leki, które były wytwarzane z roślin, czyli 
leki roślinne?

głóWny inSPektoR FaRMaceUtyczny 
eWa krajeWska 

Jak najbardziej.  Główny Inspektorat 
Farmaceutyczny certyfikuje w  zakresie GMP. 

Również nasz urząd wydaje zezwolenia na wy-
twarzanie w pełnym zakresie, niezależnie go tego, 
czy jest to synteza chemiczna, czy jest to związane 
z lekami… no, w zakresie wszelkich źródeł pozy-
skiwania. Jeśli chodzi o podmiot, który posiada ze-
zwolenie na wytwarzanie, to w przypadku środków 
kontrolowanych wymagane jest jeszcze zezwolenie 
na przetwarzanie i przerób tych środków kontro-
lowanych. Jeśli taki zestaw dokumentów podmiot 
posiada, to w naszym rozumieniu oczywiście jest 
uprawniony do wytwarzania.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Czy są jeszcze jakieś inne pytania?
(Głos z sali: Tak.)
Kto?
(Rozmowy na sali)
A, pan senator…
(Głos z sali: Czerwiński.)
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

SenatoR 
jerzy czerWiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Są też leki pochodzenia roślinnego, które mają 

działanie może nie tyle gwałtowne, ile takie, któ-
re może spowodować dalekosiężne skutki, nie tyl-
ko takie jak w wypadku tych leków produkowanych 
z konopi. One są pozyskiwane np. z ziół. Ja się nie 
spotkałem z tym, żeby były tak daleko idące obostrze-
nia dotyczące uprawy tych ziół czy też pozyskiwania 
tych ziół z przyrody jak w przypadku konopi. Proszę 
mi powiedzieć, czy rzeczywiście te przepisy muszą 
być tak daleko idące. Czy efekt tych wszystkich wy-
mogów dotyczących np. tego instytutu, który pro-
wadzi uprawę… No, są one na tyle duże, że wątpię, 
żeby któryś się zdecydował na to sam z siebie, z wła-
snej woli, raczej przymuszony będzie taką produkcję 
roślinną kontynuował czy też podejmował. Czy nie 
uważa pani, że można by to było jakoś prościej zrobić?

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.
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głóWny inSPektoR FaRMaceUtyczny 
eWa krajeWska 

Szanowny Panie Senatorze, jeśli chodzi o nad-
zór nad środkami kontrolowanymi i substancja-
mi odurzającymi, to one mają swoje uregulowania. 
I nie ma znaczenia, czy to jest zioło… czy te skład-
niki znajdują się w ziołach, w roślinach, czy w sub-
stancjach chemicznych. Ważny jest efekt działania 
tych substancji określonych i sklasyfikowanych 
jako substancje psychotropowe czy środki odu-
rzające. One podlegają ścisłym restrykcjom na 
wszystkich etapach wytwarzania, obrotu, jako 
półprodukty. Tak ten system działa i nie ma wy-
łomu dla tej jednej substancji, bo też niby czemu 
miałby być wyłom dla tej jednej substancji. Dobrze 
wiemy, że środki odurzające to typowe leki stoso-
wane w każdym szpitalu każdego dnia. Tu też nie 
mamy tego wyłomu. Morfina, fentanyl, no, wiele 
z tych leków pozyskiwanych jest właśnie z roślin. 
Tak że byłby to wyłom, który nie miałby żadnego 
uzasadnienia.

Co do samej procedury, to ona dzisiaj z punk-
tu widzenia naszego organu jest dosyć prostą pro-
cedurą. Dzisiaj rzeczywiście, według zapisów tej 
ustawy, wiąże się to tak naprawdę z przeprowadze-
niem jednego postępowania administracyjnego po 
złożeniu wniosku przez instytut badawczy.

Jeśli chodzi o nas, to ta ustawa wnosi pewne 
novum. Przede wszystkim ten projekt przewidu-
je możliwość uzyskania przez instytut badawczy 
nadzorowany przez ministra właściwego do spraw 
rolnictwa możliwości uprawy konopi innych niż 
włókniste. To jest novum. Ta uprawa do tej pory 
w Polsce nie mogła być prowadzona. Myślę, że jeśli 
chodzi o dostępność leków dla pacjentów, o którą 
główny inspektor farmaceutyczny bardzo dba, to 
jest to dobre rozwiązanie, bo to jest ustawa, która 
poszerza możliwości, a nie zawęża.

Również jeśli chodzi o poziomy THC w rośli-
nach, to ta ustawa podnosi ten poziom z 0,2 do 
0,3, co też przyczyni się do zwiększenia możliwości 
upraw zgodnych z przepisami.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Pani Minister, ja mam do pani pytanie. Czy 
główny inspektor farmaceutyczny może nadzo-
rować ten lek od półproduktu, od tworzenia pół-
produktu do osiągnięcia tego stanu, kiedy z tego 

półproduktu wytwarza się lek? Czy cały ten proces 
może nadzorować? Ja nie wiem, może nie dosłysza-
łem, ale słyszałem… No, dobrze, nieważne.

głóWny inSPektoR FaRMaceUtyczny 
eWa krajeWska 

Nasz urząd nadzoruje tak naprawdę w tym aku-
rat przypadku proces od czasu uprawy, tak jak tutaj 
widzimy poprzez zmiany w tym projekcie, aż po 
wydanie leku dla pacjenta, więc jesteśmy obecni 
jako urząd na każdym etapie.

Rzeczywiście nadzór nad uprawą jest dla nas 
nowością, ale myślę, że w związku z niewielką 
skalą i takim delikatnym wejściem na rynek tym 
projektem poradzimy tu sobie, oczywiście we 
współpracy z tym instytutem, z ministerstwem 
rolnictwa. Wiemy, że współpraca różnych insty-
tucji jest bardzo ważna, że to jest element zdrowia 
publicznego. Tak że czujemy naszą rolę w systemie 
i na pewno zobowiązujemy się do tej współpracy. 
Zatem jesteśmy dzisiaj na etapie uprawy, co jest 
dla nas nowością, ale też na etapie wytwarzania 
API, czyli tych substancji aktywnych w leku, no 
i oczywiście będziemy też na etapie wytwarzania 
surowca. Tak więc tak naprawdę… No i oczywiście 
jest jeszcze stała dystrybucja – dystrybucja hur-
towa, dystrybucja detaliczna w aptekach – gdzie 
główny inspektor farmaceutyczny, a może raczej 
wojewódzkie inspektoraty także sprawują nadzór. 
Zatem będziemy na każdym etapie produkcji tego 
leku.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Pani Minister.
(Główny Inspektor Farmaceutyczny Ewa 

Krajewska: Dziękuję również.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Alicję 

Chybicką, zdalnie.

SenatoR 
alicja chyBicka 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Ta ustawa jest bardzo ważna. Ja powiem 
o tym jako lekarz praktyk. Szanowni Państwo, 
lecznicza marihuana w Polsce jest stosowana 
od długiego czasu: legalnie, od momentu, kie-
dy została zalegalizowana – to było niedawno 
– a wcześniej rodzice dzieci chorych na padacz-
kę lekooporną, kiedy żadne leki nie pomagały, 
hodowali to ziółko na oknie i robili sobie z nie-
go herbatkę. I wyobraźcie sobie państwo, że to 
w wielu przypadkach pomagało. Tym się zajmo-
wał dr Bachański w Centrum Zdrowia Dziecka 
i zresztą zajmuje się tym do dziś. Był taki mo-
ment, kiedy został…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Chcemy tak historycznie to nakreślić, dlatego że 

ta ustawa jest bardzo ważna, bardzo ważna. Zmieni 
się rzeczywistość osób, które tej marihuany lecz-
niczej potrzebują. Proszę państwa…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…musiałam dzieciom podawać różne…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani 

Senator, słabo panią słyszymy. Przepraszam 
bardzo.)

Tak?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Słabo pa-

nią słyszymy.)
Może teraz lepiej?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Niech 

pani mówi troszkę bliżej mikrofonu, a jak nie, to 
trzeba będzie wyłączyć wizję, wtedy będziemy le-
piej słyszeć. Proszę bardzo mówić bliżej mikrofo-
nu, bo trudno było panią zrozumieć.)

I ważną, bardzo ważną…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jest 

jeszcze gorzej, Pani Senator. Proszę mówić do 
mikrofonu.)

To może ja wyłączę…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Rwie 

połączenie.)
Wyłączyłam wideo. Czy w tej chwili jest lepiej?
(Głos z sali: Teraz jest lepiej.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, le-

piej. Proszę bardzo.)
Szanowni Państwo, istnieje bardzo wiele pre-

paratów z medyczną marihuaną, których chorzy 
potrzebują, zarówno dzieci, jak i dorośli. Ja może 
powiem, jakie są wskazania do stosowania medycz-
nej marihuany. To nie tylko padaczka lekooporna, 
to także zapobieganie wymiotom przy chemiote-
rapii, zapobieganie…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Pani Senator, bardzo przepraszam, ale rwie, 
strasznie rwie… Pani Senator, dopuszczę do głosu 
następną osobę, a potem powrócimy do pani. Może 
będzie lepiej słychać.

(Senator Alicja Chybicka: Dobrze. Dziękuję 
bardzo.)

Tak że dziękuję, Pani Senator.
Poproszę panią senator Agnieszkę Gorgoń-

Komor, a potem wrócimy do pani wystąpienia. 
Proszę bardzo.

SenatoR 
aGnieszka GorGoń-komor 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 
Państwo!

Ja też spojrzę na te 2 punkty, które są dzisiaj 
w programie naszego posiedzenia, siódmy i ósmy, 
ustawy z druków nr 628 i 629, z punktu widzenia 
lekarza praktyka. Otóż oczywiście myślę, że pewne 
jest, że w Polsce dopuszczenie pewnych substancji 
psychoaktywnych, w tym marihuany leczniczej, 
jest takim tematem tabu, który właśnie teraz, kie-
dy nad tym obradujemy, troszeczkę odczarowu-
jemy. Właśnie dla lekarzy praktyków dostępność 
tzw. konopi innych niż włókniste, a mam tu na 
myśli marihuanę leczniczą, w codziennej prak-
tyce jest niezwykle ważna. O tym mówiła moja 
przedmówczyni, pani prof. Chybicka. Chodzi nie 
tylko o leczenie epilepsji, ale także przewlekłego 
bólu nowotworowego czy chorób reumatycznych, 
a także zaburzeń spektrum autyzmu. Toteż pra-
cujemy nad procedurami, zastanawiamy się, któ-
re ministerstwo powinno się tym zająć. Uważam, 
że sprawa jest absolutnie ważna, a to, że nasze in-
stytuty badawcze, podległe czy to Ministerstwu 
Zdrowia, czy rolnictwa, mogą się tym zająć, kie-
rując się dobrymi praktykami… Bo to jest pewien 
warunek sine qua non, który trzeba spełnić, żeby 
w ogóle rozpocząć badania, hodowlę, uprawę. Tak 
że zanim ten lek powstanie u nas, w Polsce… No, do 
tego jest długa droga. Ale jest to niezwykle ważne, 
zwłaszcza w kontekście innych substancji, takich 
jak np. alkohol, który jest dopuszczony w każdym 
sklepie i używamy go, i nasi pacjenci, Polacy go 
używają, a on może mieć też bardzo długotrwałe 
konsekwencje, nie zawsze korzystne dla naszego 
zdrowia. 
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Dla mnie, jako lekarza, zastosowanie marihu-
any leczniczej w codziennej praktyce ma też o tyle 
ważne znaczenie, że w Polsce nadużywa się in-
nych leków przeciwbólowych, tzw. niesteroido-
wych leków przeciwzapalnych, które mają dużą 
toksyczność dla narządów wewnętrznych, a są 
dopuszczone do sprzedaży w zasadzie w każdym 
niemal sklepie, każdym kiosku, nie tylko w aptece. 
Uważam, że powinniśmy też na to zwrócić uwagę, 
bo niestety leczymy często powikłania wynikające 
ze stosowania tych leków. Dlatego uważam, że to, 
co jest wprowadzone w tej ustawie z druku nr 628, 
czyli zwiększenie zawartości tzw. kannabinoli, 
czyli TCA, w próbce od 0,2 do 0,3%, to w dużym 
stopniu spowoduje, że te leki będą jeszcze bardziej 
skuteczne. Efekt dawki jest bardzo ważny w terapii 
i na tym też należy się skupić.

Toteż ja popieram tę ustawę z przygotowany-
mi przez Komisję Zdrowia poprawkami i cieszę 
się, że Wysoka Izba zajmuje się tym problemem. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Wracamy do wystąpienia pani senator Alicji 

Chybickiej, zdalnie.

SenatoR 
alicja chyBicka 

Jeszcze raz.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam nadzieję, że teraz będzie mnie może le-

piej słychać. Powtórzę jeszcze raz. Moja przed-
mówczyni powiedziała, że tych wskazań jest dużo. 
Nerwoza… w sumie wiele…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…przy których można zastosować leczenie 

kannabinoidami.
Ta ustawa jest bardzo dobra. Świetnie, że resort 

rolnictwa nadzoruje hodowlę marihuany, bo trzeba 
wiedzieć, jakie ziele posadzić, ażeby ono zawiera-
ło odpowiednią ilość dobrych kannabinoidów, bo 
trzeba podkreślić, że to jest bardzo bogata roślina. 
Ona posiada 483 substancje, w tym 65 kannabino-
idów, a nam chodzi o THC, o HCA i inne podtypy, 
które mają najlepsze działanie w chorobach, o któ-
rych mówiłam.

Ponadto świetnie, że potem zajmie się tym in-
stytut czy firma farmaceutyczna i że wszystko to 
będzie się odbywać pod kontrolą inspektora farma-
ceutycznego, który to… Pani inspektor świetnie to 
przedstawiła. Bo bardzo ważną rzeczą jest produkt, 
jaki powstanie. To, co będą produkowali rolnicy, to 
jest ziele. Ono ma zawierać te 0,3% bardzo ważnych 
tetrahydrokannabinoidów. Ale potem z tego trze-
ba wyprodukować czopek dla malutkiego dziecka, 
trzeba zrobić olejek, którym można posmarować 
bolące stawy, którym można…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…rozmasować mięśnie, które…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…i może służyć osobom, które potrzebują ze-

wnętrznie… Trzeba też wyprodukować tabletki. No 
i oczywiście można, tak jak do tej pory mamy ro-
biły, produkować herbatkę, czyli wysuszone ziele 
zalać wrzątkiem, wtedy powstaje… Problem polega 
na tym, że jak mamy to robiły, to zawartość tego 
leku w środku była bliżej nieokreślona. Teraz, jak 
to będzie w rękach farmakologów, to ja myślę, że to 
będzie ogromny postęp i że ten lek będzie jeszcze 
bardziej skuteczny.

Dlaczego są takie obostrzenia? No, one są dla-
tego, że to jest lek z grupy narkotyków. Ale to jest 
naprawdę najsłabszy narkotyk, jaki ja znam. Nasze 
dzieci muszą dostawać przeciwbólowo i morfinę, 
i inne bardzo mocne narkotyki, i muszę państwu 
powiedzieć, że nie obserwujemy specjalnie przy-
zwyczajeń. A jeśli nawet przy długim stosowaniu 
to się zdarzy, bardzo łatwo jest się z tego wycofać. 
Oczywiście nigdy marihuana nie da czegoś takiego 
jak te silne narkotyki.

A zatem ja gorąco popieram tę ustawę. Cieszę 
się, że ona jest. To, że jest to pod kontrolą, to bar-
dzo dobrze, bo każdy człowiek, który łyka jakiś lek, 
powinien wiedzieć, co w nim jest zawarte, od A do 
Z, a ktoś, kto to produkuje… Ta produkcja musi być 
pod swego rodzaju ochroną, bo będzie to produkcja 
leku. Pan senator Martynowski powoływał się tu-
taj na inne zioła. Ale to jest ziele szczególne. To nie 
jest takie ziele jak rumianek czy inne ziółka, gdzie 
rzeczywiście nie ma znaczenia, co z tego się wypro-
dukuje. To ma ogromne znaczenie, zarówno to, jak 
poprowadzi się hodowlę, bo to trzeba…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…jakie nawozy dać, żeby to ziele było dorod-

ne, żeby tych związków było tam bardzo dużo. 
A następnie fachowiec, farmaceuta musi z tego 
zrobić to, czego dany pacjent potrzebuje. A my, le-
karze, będziemy mieli komfort, że będzie można 
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przepisać i to, i to, i to, i tamto. A do tej pory, po-
wiem państwu, rodzice dzieci kursowali do Pragi, 
poza granice Polski, służby…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Mówiąc krótko, był to trochę cyrk na kółkach, 

a dzięki tej ustawie on się skończy. Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Halina 

Bieda, Aleksander Szwed, Mariusz Gromko, Artur 
Dunin, Janusz Pęcherz, Ryszard Świlski, Agnieszka 
Kołacz-Leszczyńska, Wadim Tyszkiewicz złożyli 
swoje wystąpienia do protokołu*.

Informuję też, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożył pan senator Mieczysław 
Golba.

Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-
wać do przedstawionych wniosków? Nie. Dziękuję.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia oraz 
Komisję Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ustosunkowa-
nie się do przedstawionych wniosków i przygoto-
wanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 629, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 629 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, pana senatora Jacka Boguckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
jacek BoGucki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 2 mar-

ca rozpatrzyła niniejszą ustawę i wnosi o jej przy-
jęcie wraz z 9 załączonymi w druku poprawkami.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii oraz niektórych innych ustaw w swo-
jej nazwie odnosi się do tej samej ustawy i tego 
samego tematu, o którym przed chwilą dyskuto-
wano, dotyczy podobnego zakresu. No, ona zmie-
rza w podobnym kierunku, ale w troszkę innym 
zakresie. Dotyczy zapewnienia możliwości pro-
wadzenia uprawy maku niskomorfinowego oraz 
konopi włóknistych na własne potrzeby na po-
wierzchniach nie większych niż 1 ha rocznie. W tej 
ustawie zmodyfikowano zasady prowadzenia dzia-
łalności w zakresie uprawy i skupu maku oraz ko-
nopi włóknistych, a także zawarto szereg zmian 
związanych z tym, żeby mimo umożliwienia takiej 
uprawy nadal odbywało się to pod pełną kontrolą 
państwa. Chodzi o to, żeby te uprawy nie były wy-
korzystywane w niewłaściwym celu. Jednocześnie 
ustawa wprowadza przepisy dotyczące sankcji za 
prowadzenie uprawy bez odpowiednich zgłoszeń, 
poza odpowiednimi rejestrami. 

W ramach poprawek, poza uporządkowaniem 
pewnych kwestii formalnych, zaproponowaliśmy jako 
komisja taką pełną gwarancję, że nie będzie podwój-
nych kar za niektóre działania związane z nieprze-
strzeganiem przepisów tej ustawy. Były wątpliwości, 
czy np. kara związana ze składaniem oświadczeń czy 
informacji… Jeśli te oświadczenia i informacje byłyby 
niezgodne ze stanem faktycznym, kara wynikałaby 
z tej właśnie ustawy, a jednocześnie z przepisów ogól-
nych o poświadczaniu nieprawdy w dokumentach. 
Taka osoba mogłaby podlegać również tym drugim 
sankcjom. W tych poprawkach usuwamy te wątpli-
wości. Dziękuję tutaj serdecznie pani minister i ze-
społowi z ministerstwa za pomoc w przygotowaniu 
tych poprawek. Tak więc te poprawki, podobnie jak 
cała ustawa, na posiedzeniu komisji zostały przyjęte 
jednogłośnie, bez uwag. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawców 
projektu ustawy został upoważniony pan poseł 
Jarosław Sachajko.
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Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy? Nie ma pana posła.

Dziękuję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Zwracam się do 
pani minister Anny Gembickiej.

Proszę uprzejmie.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
anna GemBicka 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeżeli chodzi o tę ustawę, to ma ona przede 

wszystkim na celu ułatwienie rolnikom, plantato-
rom, którzy decydują się na uprawę konopi włók-
nistych, prowadzenie takiej uprawy. To, co było 
omawiane w związku z poprzednią ustawą, czyli 
zwiększenie tego limitu THC do 0,3%, jest też wyj-
ściem naprzeciw zmianom, które są przewidziane 
w prawie unijnym. Od przyszłego roku w związku 
z reformą wspólnej polityki rolnej, także w zakresie 
dopłat, dopłaty do upraw konopi będą wypłacane 
właśnie do limitu 0,3% THC.

Jeżeli chodzi o ten projekt ustawy, to jest to też 
wyjście naprzeciw postulatom plantatorów w za-
kresie chociażby właśnie przeniesienia obowiązku 
monitorowania upraw maku i konopi włóknistych 
z wójtów, burmistrzów, prezydentów miast na 
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, wprowa-
dzenie jednego rejestru podmiotów, które prowa-
dzą te uprawy, przede wszystkim zastąpienie tego 
długotrwałego oczekiwania na wydanie zezwolenia 
na te uprawy szybkim wpisem do rejestru, znie-
sienie także obowiązku uzyskiwania corocznego 
zezwolenia na uprawę czy zniesienie corocznej re-
jonizacji upraw maku i konopi włóknistych w dro-
dze uchwał sejmików województw.

Dlatego my jako resort także pozytywnie zapa-
trujemy się na ten projekt. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

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.

Dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu. 
Dla porządku informuję, że senatorowie Halina 

Bieda, Aleksander Szwed, Janusz Pęcherz oraz 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

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

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziewiątego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 638, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 638 A.

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

SenatoR SPRaWozDaWca 
jerzy chróścikoWski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Rzeczywiście Komisja Rolnictwa i Rozwoju 

Wsi debatowała nad ustawą uchwaloną przez 
Sejm 24 lutego 2022 r., ustawą o zmianie usta-
wy o  Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw, była dys-
kusja na posiedzeniu komisji. Po długiej dyskusji, 
można powiedzieć, komisja stawia wniosek o przy-
jęcie ustawy bez poprawek.

Oczywiście jest to ustawa, która wychodzi naprze-
ciw, można powiedzieć, głównie rolnikom i uspraw-
nia agencję w celu utworzenia podmiotu, który będzie 
jeszcze bardziej sprawnie działał, niż obecnie działa. 
W związku z tym te rozwiązania, które w tej ustawie 
są zawarte, mają usprawnić działanie agencji i pomóc 
rolnikom m.in. właśnie z tymi trudnymi kredytami, 
które są, których problem trzeba rozwiązać. Jest to 
wyjście naprzeciw. No, jest tyle pozytywnych efek-
tów, a myślę, że resztę szczegółów, jeśli będzie trzeba, 
to pan minister przedstawi.

Tak że w imieniu komisji proszę o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dziękuję.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela komisji.

Czy są takie pytania? Nie.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Czy pan minister Ryszard Bartosik pragnie za-
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Proszę bardzo na mównicę.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
ryszard BarTosik 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Prezentuję ustawę o zmianie ustawy o Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz 
niektórych innych ustaw i zwracam się do Wysokiej 
Izby o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

W ustawie zawarte są przepisy dotyczące od-
dłużenia rolników z  tzw. starych zobowiązań, 
zobowiązań, które widnieją jeszcze na kon-
tach agencji w związku z realizacją programu 
SAPARD, ale także innych programów przedak-
cesyjnych i późniejszych. Proponujemy tutaj, aby 
była możliwość umorzenia tych zobowiązań, ale 
przede wszystkim odsetek. Propozycje w usta-
wie są motywujące dla dłużników, bo jeśli spłacą 
oni należność główną, część należności głównej, 
będą mieli proporcjonalnie umarzane odsetki. Te 
kredyty dotyczą głównie tych rolników, którzy 
nie są w stanie uregulować swoich zobowiązań, 
którzy zaprzestali już działalności rolniczej, byli 
ubezpieczeni w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego. To jest postulat rolników, związ-
ków i organizacji rolniczych, wychodzimy im tu-
taj naprzeciw.

W  ustawie zawarte są też przepisy, któ-
re umożliwią stworzenie spółki informatycz-
nej, której jedynym wspólnikiem byłaby Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Spółka 
ta działałaby na rzecz agencji, wykonując zada-
nia przez nią zlecone. Tych zadań, jak państwo 
wiedzą, jest bardzo dużo, ponieważ Agencja 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa jest 
największą agencją płatniczą w Europie. Realizuje 
dotychczasowe programy pomocowe dla rolników, 
programy inwestycyjne, prorozwojowe dla pol-
skiego rolnictwa, ale także programy krajowe, 
które wiążą się chociażby z epidemią ASF, z in-
nymi problemami, które tu i ówdzie wybuchają, 
programy związane np. z realizacją odszkodowań 
suszowych bądź też innych. Przed nami też re-
alizacja nowej perspektywy finansowej, wspól-
nej polityki rolnej i programu strategicznego, 
Krajowego Planu Strategicznego. To również wią-
że się z potrzebą rozwoju tych usług informatycz-
nych. Dlatego też proponujemy powołanie spółki, 
która by te usługi dla agencji wykonywała.

Dotychczas wydzielony jest departament in-
formatyczny, który część tych zadań jest w sta-
nie unieść, jest w stanie przeprowadzić, ale duża 
część zadań związanych z informatyką zlecana jest 
na zewnątrz, podmiotom zewnętrznym. Jeśli po-
wstanie spółka, będzie ona realizowała te wszystkie 
zadania, będzie możliwość zlecania jej zadań, co 
skróci np. postępowania przetargowe, które teraz 
funkcjonują. W przypadku powstania spółki, której 
jedynym wspólnikiem będzie agencja, te postępo-
wania będą skrócone do minimum i będzie można 
szybciej realizować zadania.

Ważne jest też to, że pracownicy świadczący 
usługi informatyczne, informatycy są bardzo po-
szukiwani, pożądani na rynku, a dzięki zastosowa-
niu formuły spółki będzie można ich zatrudnić na 
zasadach biznesowych, na zasadach rynkowych, 
nie będzie tutaj ograniczeń. Agencja czy dotychczas 
funkcjonujący w niej departament miały z tym pro-
blemy, po prostu problemy kadrowe.

Szanowni Państwo, w związku z tym należy 
powiedzieć, że ta spółka będzie służyła lepszej 
obsłudze rolników, tworzeniu nowych progra-
mów, tak bardzo potrzebnych agencji, i  roz-
wojowi usług informatycznych. Chcę jeszcze 
podkreślić, że ta spółka może też – taki jest pro-
jekt – wykonywać zadania zlecone przez mini-
stra rolnictwa na rzecz innych agend, instytucji 
działających na rzecz rolnictwa. Spółka będzie 
podlegała nadzorowi ministra rolnictwa, jednak-
że w tej części, w której przepisy do tego obligu-
ją, przepisy finansowe, będzie miała też nadzór 
ministra finansów.

W  związku z  tym wszystkim proszę, aby 
Wysoka Izba przyjęła tę ustawę bez poprawek. Chcę 
jeszcze nadmienić, że umorzenie zaległych dłu-
gów wobec agencji jest możliwe dzięki przepisom 



56

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 9 marca 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy o agencji Restrukturyzacji  
i Modernizacji Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw

covidowym, a w związku z tym uzasadnione jest, 
aby ta ustawa jak najszybciej weszła w życie. Panie 
Marszałku, Wysoka Izbo, proszę o jej przyjęcie. 
Dziękuję za uwagę.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan marszałek Borusewicz.

SenatoR 
BoGdan BoruseWicz 

Panie Ministrze, jaka jest suma tego zadłużenia, 
które ma być restrukturyzowane? Mógłby pan po-
wiedzieć? Tak w przybliżeniu.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
ryszard BarTosik 

Panie Marszałku, jeśli chodzi o to zadłużenie… 
Liczba rolników nie jest taka duża, natomiast za-
ległości są już tak odległe w czasie, że należałoby 
je uregulować. Na podstawie notatek, które mam, 
mogę powiedzieć, że dotyczy to 2 tysięcy 778 spraw, 
z czego 1 tysiąc 295 spraw jest z tytułu kredytów 
preferencyjnych. Kwota to jest ok. 524 milionów, 
ale należność główna – 174 miliony. Widzimy, że 
odsetki przewyższają należności główne, w związ-
ku z tym chcemy to uporządkować, skoro jest ku 
temu okazja.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Stanisław Gogacz.

SenatoR 
sTanisłaW GoGacz 

Panie Ministrze, mam pytanie odnośnie do 
art. 10a. Tam jest wpis mówiący o tym, że stoi na 
straży praworządności… No, że jeżeli chodzi o postę-
powanie administracyjne przed organami admini-
stracyjnymi, to organ administracyjny stoi na straży 
praworządności, a później są również sugestie co do 
tego, jak ten właśnie proces prowadzony przez organ 
administracyjny powinien przebiegać. I moje pyta-
nie jest następujące: czy to nie jest tak, że te rozwią-
zania, które są w ustawie kodeksowej, w kodeksie 
postępowania administracyjnego, zostały prawie że 
żywcem przejęte do ustawy zwykłej? Dlatego że je-
żeli chodzi o te artykuły, które są tu wymienione… 
Art. 9 mówi o zasadzie czynnego udziału stron w po-
stępowaniu, art. 10 mówi o zasadzie informowania 
stron, no i jest też art. 7 k.p.a., który mówi o zasadzie 
obiektywnej prawdy. Czyli sprowadza się to do tego, 
że organ administracji publicznej ma stać na straży 
praworządności, ale w tym momencie te zasady są 
niejako jeszcze raz rozwinięte w ustawie zwykłej. 
Bardzo proszę o odpowiedź.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
ryszard BarTosik 

Panie Senatorze, myślę, że to w niczym nie 
przeszkadza, to umożliwia tylko realizację zadań 
zapisanych w tej ustawie. Jeśli powielamy takie 
przepisy w tej ustawie, to nie stanowi to żadnej ko-
lizji, a wręcz przeciwnie, umożliwia to realizację 
zapisów ustawowych, które są tutaj zawarte.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Kazimierz Wiatr.

SenatoR 
kazimierz WiaTr 

Panie Ministrze, mówił pan sporo o tej spółce 
informatycznej. I powstaje pytanie, czy zlecanie za-
dań tej spółce będzie następowało z zastosowaniem 
ustawy o zamówieniach publicznych.
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SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
ryszard BarTosik 

Ustawa o zamówieniach publicznych umożliwia 
zastosowanie przepisu z tzw. wolnej ręki i chcieliby-
śmy tutaj z tego przepisu skorzystać. To jest natu-
ralne, że jeśli jakaś instytucja posiada spółkę, która 
wykonuje tego typu zadania, jest możliwe korzysta-
nie z takiego rozwiązania. To jest stosowane w wielu 
samorządach, w wielu innych instytucjach. I w ten 
sposób będziemy wręcz skracać takie postępowania. 
W tej chwili, jeśli chodzi o postępowania przetargo-
we, mamy bardzo często problem terminowy. One 
się przedłużają. Są bardzo często już w fazie wstęp-
nej oprotestowywane. Posiadając własną spółkę, 
będziemy mogli, oczywiście w zgodzie z przepisa-
mi prawa zamówień publicznych, wykorzystywać 
ją do rozwoju zadań informatycznych dla Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Janusz Pęcherz.

SenatoR 
janusz Pęcherz 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja wiem, że w debacie sejmo-

wej była kwestionowana sprawa powołania spółki. 
Ja jej nie kwestionuję, dlatego że zarządzając mia-
stem, też powoływałem spółki. Chciałbym jednak 
dowiedzieć się od pana ministra, czy policzyliście 
państwo, jakich efektów związanych z powołaniem 
tej spółki ewentualnie oczekujecie. Czy to są tylko 
efekty ekonomiczne, czy poza efektami ekonomicz-
nymi także inne?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
ryszard BarTosik 

Całość wyliczeń jest zawarta w uzasadnie-
niu dokumentów. Zresztą jest stworzony na tę 

okoliczność raport. Mówię tu o kwestii finanso-
wej. Niemniej jednak ważnym elementem, Panie 
Senatorze, będzie też to, że spółka wyspecjalizu-
je się w działaniach informatycznych, ale stricte 
związanych z zadaniami Agencji Restrukturyzacji 
i Modernizacji Rolnictwa, gdzie te programy są, 
no, bardzo wyspecjalizowane. Dotyczą rolnictwa, 
ale w kontekście realizowania wspólnej polityki 
rolnej. Jeśli jedynym wspólnikiem będzie Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to, 
jak myślę, współpraca nawet taka bieżąca, na li-
nii agencja – spółka, będzie się dobrze układać. 
Dobrze w sensie merytorycznym, zadaniowym. 
I oprócz skutków finansowych, które są tam prze-
widziane, że po kilku latach będą pozytywne efek-
ty finansowe, także te efekty, o których mówię, 
mają ogromne znaczenie.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
jerzy czerWiński 

Panie Ministrze! Panie Marszałku! Wysoka 
Izbo!

Pan powiedział przed chwilą, że jedynym 
wspólnikiem spółki będzie agencja. Ale gdzie to 
jest napisane? Bo jest oczywiście zapis, że agen-
cja może posiadać i obejmować udziały w spółce. 
To jest ust. 3 dodawanego art. 21a. Ale, przynaj-
mniej na razie, nie znalazłem zapisu, że spółka 
może mieć jednego wspólnika. To jest pierwsza 
kwestia.

I druga: czy ta spółka… Ona ma po prostu le-
piej płacić informatykom. Dobrze, ale czy ona bę-
dzie miała taką strukturę jak agencja? No bo jeśli 
utrzymanie systemu informatycznego… Agencja 
schodzi na dół, od centrali na poziom powiatu. 
Ale czy w powiecie też będzie np. pracownik tej 
spółki, który będzie utrzymywał system, będzie 
konserwował system? No, to jest o tyle ważne… 
Czy ta spółka będzie wyspecjalizowana tylko 
do pisania programów, czy także do całkowite-
go utrzymania systemu informatycznego? I czy 
ta spółka będzie miała taką samą strukturę jak 
agencja?
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SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
ryszard BarTosik 

Zapis o  tym, że jedynym wspólnikiem jest 
agencja, jest w ustawie. Ja w tej chwili nie po-
trafię wskazać miejsca, ale zapewne jest. A jeśli 
chodzi o strukturę, to już określi to statut spółki, 
ale ona będzie tak skonstruowana, żeby jak naj-
lepiej służyła agencji. Głównie będzie tworzyła 
programy informatyczne, będzie funkcjonowa-
ła podobnie jak dzisiejszy departament infor-
matyczny, który jest umiejscowiony w Lublinie. 
I głównie to zadanie ogólnoinformatyczne będzie 
prowadzone w  poszczególnych powiatach. Są 
już pracownicy agencji, oni będą pracować 
na bazie oprogramowania i  instrumentów 
informatycznych, które będzie tworzyła, 
konserwowała, obsługiwała ta spółka. To są 
zadania powiązane. No, w tej chwili pracownicy 
biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji 
i  Modernizacji Rolnictwa również korzystają 
z programów, które są tworzone przez podmioty 
zewnętrzne na mocy umów, po wcześniejszych 
przetargach, i  tutaj będzie to funkcjonowało 
podobnie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan marszałek Borusewicz.

SenatoR 
BoGdan BoruseWicz 

Panie Ministrze, ja mam 2 pytania.
Pierwsze pytanie dotyczy tego, że dotychczas 

restrukturyzację zadłużenia prowadziły ban-
ki. W tej chwili ministerstwo w tej ustawie chce 
powołać spółkę w tym celu. I o to jest pierwsze 
pytanie.

Drugie. Z tego, co pan mówi, ja wnioskuję, że 
agencja chce wyprowadzić swoją informatykę do 
spółki po to, żeby obsługiwać nie tylko te zadłuże-
nia… Czyli tworzy w spółce czy raczej wyprowadza 
do spółki to wszystko, co dotychczas było w agen-
cji. Czy moja uwaga jest słuszna w tym drugim 
przypadku?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik: Panie Marszałku, 
jeśli chodzi o przepisy…)

Inaczej: przy okazji tego oddłużenia wypro-
wadzacie do spółki swoje zadania informatyczne? 
Czy inaczej: agencja wyprowadza swoje zadania 
informatyczne?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
ryszard BarTosik 

Panie Marszałku, jeżeli chodzi o przepisy zwią-
zane z umorzeniami w związku z oddłużeniem rol-
ników, to one nie mają nic wspólnego z powstaniem 
spółki. Tworząc tę ustawę, korzystamy z przepisów 
covidowych – jest możliwość uporządkowania tego 
i my w tym momencie tak jakby dopisujemy te za-
dania do tej ustawy po to, aby skorzystać z prze-
pisów covidowych i uporządkować te wszystkie 
stare zadłużenia. I to nie będzie miało nic wspól-
nego z powstaniem spółki informatycznej.

Spółka informatyczna będzie realizowała 
wszystkie te zadania informatyczne, które reali-
zuje w tej chwili nasz departament w Lublinie, czyli 
departament zajmujący się informatyką, w spo-
sób znacznie szerszy. Oprócz tego departamentu 
zadania są realizowane przez podmioty zewnętrz-
ne. Ta spółka przejmie wszystkie te zadania, które 
realizują podmioty zewnętrzne, czyli nic agencji 
nie zabieramy. Porównując stan przyszły i obecny, 
możemy powiedzieć, że agencja udostępnia jakieś 
dane informatyczne… Udostępniamy je na bazie 
umowy podmiotom zewnętrznym już w tej chwi-
li. W przyszłości, jeśli spółka będzie funkcjonowa-
ła, my będziemy kooperować i współpracować ze 
spółką własną na identycznych zasadach, jak w tej 
chwili z kilkoma podmiotami zewnętrznymi.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Chróścikowski.

SenatoR 
jerzy chróścikoWski 

Dziękuję.
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Panie Ministrze, w Lublinie jest oddział, depar-
tament, który już od kilku lat istnieje. Czy jest pan 
w stanie powiedzieć, jakie efekty miałaby do tej 
pory agencja, gdyby nie miała tego departamentu?

I drugie pytanie. Czy ten departament zosta-
nie zlikwidowany i wchłonięty przez spółkę? Jak 
rozumiem, w tym momencie następuje jakby po-
szerzenie zakresu działania departamentu i prze-
kształcenie… Jeśli dobrze rozumiem. Tak?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoLnictWa i RozWoJU WSi 
ryszard BarTosik 

Jeśli chodzi o ten departament, to on spełnił 
swoje zadanie, natomiast realizował zadania infor-
matyczne tylko w pewnej części – w takiej, w jakiej 
był w stanie je realizować. Ponadto korzystaliśmy 
z firm zewnętrznych, wykorzystując ustawę o za-
mówieniach publicznych i po prostu zlecając te 
zadania na zewnątrz. Ten departament, można po-
wiedzieć, był krokiem w dobrym kierunku. Chcemy 
te działania rozszerzyć, ale musimy zmienić formę 
prawną. I rzeczywiście pracownicy departamentu 
w ogromnej mierze będą przejęci przez spółkę stwo-
rzoną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, przez ten nowy podmiot. Ważne są tutaj 
też te możliwości wynagradzania pracowników na 
rynku – departament nie mógł tego realizować tak, 
jak będzie mogła to przeprowadzić spółka. Ważne 
jest też to, że dzięki takiemu wynagradzaniu ta spół-
ka będzie mogła ściągać z rynku pracy wybitnych 
informatyków, specjalistów takich, którzy będą 
w profesjonalny sposób rozwijać te działania, two-
rzyć nowe programy, realizować politykę informa-
tyczną agencji. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
To było ostatnie pytanie. Zatem bardzo panu 

dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Ryszard Bartosik: Dziękuję, Panie 
Marszałku. Dziękuję państwu.)

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.

Dla porządku informuję, że senatorowie 
Pęcherz, Szwed, Kołacz-Leszczyńska złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziesiątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach 
prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a  Rządem Republiki 
Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, spo-
rządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 631, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 631 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i  Unii Europejskiej, senatora 
Aleksandra Szweda, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

W trybie zdalnym pan senator…

SenatoR SPRaWozDaWca 
aleksander szWed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Czy mnie słychać?
(Wicemarszałek Marek Pęk: Tak, Panie 

Senatorze. Bardzo proszę.)
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu senackiej 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
sprawozdanie z prac nad ustawą, która ma na celu 
wyrażenie zgody na dokonanie przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji porozumienia 
między rządem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem 
Republiki Finlandii o skutkach prawnych wyga-
śnięcia umowy między rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a rządem Republiki Finlandii o popieraniu 
i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach 
dnia 25 listopada 1996 r. Nad tą ustawą komisja 
obradowała podczas dziewięćdziesiątego piątego 
posiedzenia w dniu 16 lutego br.

Postanowienia umowy o wzajemnym popiera-
niu i ochronie inwestycji dotyczą zapewnienia in-
westorowi z państwa strony umowy pełnej ochrony 
na terytorium państwa będącego drugą stroną 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.



60

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 9 marca 2022 r.

Ustawa o ratyf ikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Rządem Republiki Finlandii…

umowy oraz zapewnienia możliwości dochodze-
nia roszczeń przed międzynarodowym trybunałem 
inwestycyjnym, arbitrażowym.

Umowy o popieraniu i wzajemnej ochronie 
inwestycji były zawierane przez Polskę z więk-
szością państw członkowskich Unii Europejskiej. 
Były to tzw. umowy BIT. Umowy BIT są kwestio-
nowane przez Komisję Europejską oraz Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z uwagi na ich 
niezgodność z prawem Unii Europejskiej. W wyro-
ku z dnia 6 marca 2018 r. w sprawie Achmea BV 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, 
że art. 267 i art. 344 Traktatu o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej należy interpretować w ten sposób, że 
stoją one w sprzeczności z pewnymi postanowie-
niami umów międzynarodowych zawartych mię-
dzy państwami członkowskimi. Chodzi np. o art. 8 
umowy o wspieraniu i wzajemnej ochronie inwe-
stycji pomiędzy Królestwem Niderlandów a Czeską 
i Słowacką Republiką Federacyjną, wedle którego in-
westor z jednego z tych państw członkowskich może, 
w przypadku sporu dotyczącego inwestycji w dru-
gim państwie członkowskim, wszcząć postępowanie 
przeciwko temu drugiemu państwu członkowskie-
mu przed sądem polubownym, którego kompeten-
cje państwo to zobowiązało się uznać. Tym samym 
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwier-
dził, że państwa członkowskie zawierające umowy 
BIT ustanowiły mechanizm rozwiązywania sporów 
z inwestorami, przez który spory mogące dotyczyć 
wykładni lub stosowania prawa Unii Europejskiej 
nie będą rozstrzygane w sposób zapewniający peł-
ną skuteczność tego prawa, co narusza autonomię 
prawa Unii Europejskiej.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu ustawy 
w druku sejmowym nr 1893, Republika Finlandii nie 
była zainteresowana rozwiązaniem za porozumie-
niem stron umowy między rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a rządem Republiki Finlandii o popieraniu 
i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach 
dnia 25 listopada 1996 r. W związku z tym Polska 
wypowiedziała umowę ze skutkiem od dnia 16 paź-
dziernika 2019 r. W myśl art. 11 ust. 3 umowy in-
westycyjne dokonane przed dniem wejścia w życie 
wypowiedzenia umowy miały być chronione na 
mocy tej umowy przez 20 lat od czasu wygaśnięcia 
umowy. Dnia 23 lipca 2020 r. ministerstwo spraw 
zagranicznych Republiki Finlandii zwróciło się do 
Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Helsinkach 
z propozycją zawarcia porozumienia między rzą-
dem Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Republiki 
Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia umowy 

w formie wymiany not. Propozycja została zaak-
ceptowana przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej. 
Strony porozumienia zgodziły się, że art. 11 ust. 3 
umowy wygaśnie, a zatem nie będzie wywoływał 
skutków prawnych. Porozumienie dotyczy spraw 
określonych w art. 89 ust. 1 pkt 2 i 5 Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej, wolności, praw i obo-
wiązków obywatelskich oraz spraw uregulowanych 
w ustawie lub w których konstytucja wymaga usta-
wy. W związku z tym porozumienie wymaga ratyfi-
kacji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie.

Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu 
jest pozytywna. W Sejmie za przyjęciem ustawy 
opowiedziało się 443 posłów, nikt nie był przeciw-
ny, 10 posłów wstrzymało się od głosu. Komisja 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej pod-
czas dziewięćdziesiątego piątego posiedzenia 
w dniu 16  lutego bieżącego roku, po przedsta-
wieniu ustawy przez pana wiceministra rozwo-
ju i technologii Grzegorza Piechowiaka oraz pana 
Konrada Marciniaka, dyrektora Departamentu 
Prawno-Traktatowego w  Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych, bez głosów w dyskusji przyjęła jed-
nogłośnie niniejszą ustawę ratyfikacyjną.

Dlatego w imieniu senackiej Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej wnoszę o przy-
jęcie ustawy o  ratyfikacji Porozumienia mię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Finlandii o skutkach prawnych wyga-
śnięcia umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu 
i ochronie inwestycji, sporządzonej w Helsinkach 
dnia 25 listopada 1996 r. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jacek Włosowicz.
Bardzo proszę.

SenatoR 
jacek WłosoWicz 

Dziękuję, Panie Marszałku.
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Ustawa o ratyf ikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Rządem Republiki Finlandii…

Panie Senatorze Sprawozdawco, czy pan 
może wie, dlaczego Republika Finlandii nie 
była zainteresowana rozwiązaniem z nami tej 
umowy za porozumieniem stron? To pierwsze 
pytanie.

I drugie: jakiej liczby podmiotów czy spraw 
może w  przyszłości dotyczyć to ustanowione 
rozwiązanie?

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
aleksander szWed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jeśli chodzi o to dlaczego, to 

takie argumenty nie padały na posiedzeniu komi-
sji. Tak się składa, że prace nad wypowiedzeniem 
umów BIT trwały w Unii Europejskiej od listopa-
da 2018 r. do października 2019 r. Efektem tego 
było porozumienie o wygaśnięciu dwustronnych 
traktatów inwestycyjnych między państwami 
członkowskimi Unii Europejskiej, które zostało 
podpisane w dniu 5 maja 2020 r. w Brukseli przez 
23 państwa członkowskie. Ostatecznie Austria, 
Finlandia, Irlandia, Szwecja i Wielka Brytania, 
które uczestniczyły w pracach nad wyżej wymie-
nionym traktatem, nie zdecydowały się na jego 
podpisanie.

Jeśli chodzi o argumenty, dlaczego tak się sta-
ło, to ewentualnie proszę o przekierowanie… Być 
może odpowie na to minister.

I jeszcze, Panie Senatorze, drugie pytanie.
(Senator Jacek Włosowicz: Jakiej liczby…)
Czy mógłby pan…
(Senator Jacek Włosowicz: Jakiej liczby, nie 

wiem, podmiotów, spraw może dotyczyć rozwią-
zanie, które teraz wejdzie w życie?)

Z  informacji zawartych w  uzasadnieniu, 
a  posiadanych przez Ministerstwo Rozwoju 
i Technologii wynika, że zarówno polscy, jak i fiń-
scy inwestorzy nie kierowali na podstawie umowy 
roszczeń do międzynarodowych trybunałów ar-
bitrażowych przeciwko sobie. Czyli odpowiednio 
przeciwko Republice Finlandii i Polsce. Tutaj ta-
kich roszczeń chyba nie było. Tak wynika z tego, 
co mamy w uzasadnieniu.

Na posiedzeniu komisji nie było to poruszane, 
tak że ewentualnie proszę jeszcze podpytać pana 
ministra.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Nie ma dalszych pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie… Przepraszam.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister rozwo-
ju i technologii oraz minister spraw zagranicznych.

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

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawicieli 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 senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach 
prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a  Rządem 
Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajem-
nej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie 
dnia 13 października 1989 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 632, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 632 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i  Unii Europejskiej, senatora 
Aleksandra Szweda, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ustawa o ratyf ikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Rządem królestwa Szwecji…

SenatoR SPRaWozDaWca 
aleksander szWed 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu senackiej 

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
sprawozdanie z prac nad ustawą, która ma na 
celu wyrażenie zgody na dokonanie przez pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji 
Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach 
prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a  Rządem 
Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajem-
nej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie 
dnia 13 października 1989 r., nad którą komisja 
obradowała podczas dziewięćdziesiątego piątego 
posiedzenia w dniu 16 lutego br.

Postanowienia umowy o wzajemnym popiera-
niu i ochronie inwestycji dotyczą zapewnienia in-
westorowi z państwa strony umowy na terytorium 
państwa drugiej strony umowy pełnej ochrony oraz 
zapewnienia możliwości dochodzenia roszczeń 
przed międzynarodowym trybunałem inwesty-
cyjnym. To jest dokładnie ta sama materia, gdzie 
chodzi o te umowy BIT, o których mówiłem już 
w punkcie poprzednim.

Jak wskazano w uzasadnieniu projektu usta-
wy, druk sejmowy nr  1894, Szwecja nie była 
zainteresowana rozwiązaniem z Polską za poro-
zumieniem stron Umowy między Rządem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa 
Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej ochrony 
inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 paź-
dziernika 1989 r. W związku z tym Polska wypowie-
działa umowę ze skutkiem od dnia 16 października 
2019 r. W myśl art. 11 ust. 3 umowy inwestycje do-
konane przed dniem wejścia w życie wypowiedze-
nia umowy miały być chronione na mocy tej umowy 
przez 20 lat, tak jak to było w poprzednim punkcie.

W dniu 18 czerwca 2020 r. ministerstwo spraw 
zagranicznych Szwecji zwróciło się do Ambasady 
Rzeczypospolitej Polskiej w Sztokholmie z pro-
pozycją zawarcia porozumienia między rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a  rządem Królestwa 
Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia umo-
wy w formie wymiany not. Propozycja została za-
akceptowana przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej. 
Strony porozumienia zgodziły się, że art. 11 ust. 3 
umowy wygaśnie, a zatem nie będzie wywoływał 
skutków prawnych.

Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu 
jest pozytywna. W Sejmie za przyjęciem ustawy 
opowiedziało się 446 posłów, nikt nie był przeciw, 
10 posłów wstrzymało się od głosu.

Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej podczas dziewięćdziesiątego piąte-
go posiedzenia w dniu 16 lutego br., po przedsta-
wieniu ustawy przez pana wiceministra rozwoju 
i technologii Grzegorza Piechowiaka oraz pana 
Konrada Marciniaka, dyrektora Departamentu 
Prawno-Traktatowego z  Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, bez głosów w dyskusji przyjęła jed-
nogłośnie omawianą ustawę ratyfikacyjną.

Dlatego w  imieniu senackiej Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej wnoszę o przyję-
cie ustawy o ratyfikacji porozumienia między rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a rządem Królestwa Szwecji 
o skutkach prawnych wygaśnięcia umowy między 
rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a rządem 
Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajemnej 
ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 
13 października 1989 r. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

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

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

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

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister rozwo-
ju i technologii oraz minister spraw zagranicznych.

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

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński.
To zapraszam w  takim razie pana mi-

nistra Piotra Wawrzyka, sekretarza stanu 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
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Ustawa o ratyf ikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej  
a Rządem królestwa Szwecji…

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

SenatoR 
jerzy czerWiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam 3 krótkie, konkretne pytania. Dlaczego 

w tym przypadku – i w poprzednim, jak podej-
rzewam, tak samo – państwa, które były związa-
ne z Polską umową, nie chciały jej zakończenia na 
mocy porozumienia stron? Co je skłoniło do tego, 
żeby jednak podpisać to porozumienie? I ostatnie 
pytanie: czy to jest ostatnia kwestia związana z ta-
kimi tego typu sprawami, Finlandia i Szwecja? Czy 
też jeszcze będą jakieś tego typu porozumienia?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr WaWrzyk 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, oba państwa nie chciały zasto-

sować się do naszej pierwotnej propozycji z tego 
względu, że uznawały to za niekorzystne dla ich 
interesów ekonomicznych. Zmieniły zdanie pod 
wpływem nacisków, i to bardzo zdecydowanych, 
ze strony Komisji Europejskiej. Pamiętajmy o tym, 
że niezastosowanie się do tych naszych propozycji 
w tym przypadku oznaczałoby, że te państwa naru-
szają prawa Unii Europejskiej. I pod tym naciskiem 
wspomniane państwa przyjęły inną strategię dzia-
łania. W zasadzie kończymy, można powiedzieć, 
tymi 2 dzisiejszymi ustawami wspomniany pro-
ces. O ile pamiętam, chyba jeszcze 1 albo 2 kraje są 
w podobnej sytuacji. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Czy jeszcze jakieś pytania? Nie…
A, przepraszam bardzo, pan senator Szwed.

SenatoR 
aleksander szWed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja właśnie chciałbym za-

pytać o te kraje. Bo porozumienie o wygaśnię-
ciu dwustronnych traktatów inwestycyjnych 

zostało zawarte przez 23 państwa członkowskie. 
Ostatecznie właśnie Austria, Finlandia, Irlandia, 
Szwecja i Wielka Brytania, które uczestniczyły 
w pracach nad tym traktatem, nie zdecydowa-
ły się na jego podpisanie. Dzisiaj ratyfikujemy 
wygaśnięcie umów z  Finlandią i  ze Szwecją. 
Pozostają jeszcze 3 kraje: Austria, Irlandia 
i Wielka Brytania. Czy Polska… Czy te ratyfika-
cje były już wcześniej?

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr WaWrzyk 

Dziękuję.
Niedługo otrzymacie państwo dokumenty rów-

nież w pozostałych sprawach.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
To już wszystkie pytania.
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senator Szwed zło-

żył swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

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

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 640, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 640 A.

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

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne

SenatoR SPRaWozDaWca 
Wojciech Piecha 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle!
Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej 

i Innowacyjności o uchwalonej przez Sejm dnia 24 
lutego ustawie o zmianie ustawy – Prawo ener-
getyczne. Na posiedzeniu komisji padł wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek, został on prze-
głosowany i większość senatorów opowiedziała się 
za takim rozstrzygnięciem.

Proponowane w projekcie ustawy zmiany mają 
na celu uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów 
ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energe-
tyczne, dalej zwanej prawem energetycznym, w za-
kresie: zasad przyłączenia do sieci w przypadku, gdy 
do sieci ma być przyłączona inna sieć, dla której na 
operatora systemu wyznaczono to samo przedsię-
biorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem 
paliw gazowych, a także opłat za przyłączenie do 
sieci przesyłowej gazowej; uprawnień, obowiązków 
oraz obszaru działania operatora systemu przesy-
łowego gazowego, operatora systemu połączonego 
gazowego oraz właściciela sieci przesyłowej gazowej, 
na której wyznaczono operatora systemu przesyło-
wego gazowego; relacji pomiędzy właścicielem sieci 
przesyłowej gazowej a operatorem systemu przesy-
łowego gazowego wyznaczonym na tej sieci; kom-
petencji krajowego organu regulacyjnego – prezesa 
Urzędu Regulacji Energetyki; koncesji na przesyła-
nie paliw gazowych.

W projektowanym art. 7 ust. 1d prawa ener-
getycznego wprowadza się wyjątek od zasady za-
wierania umowy o przyłączenie do sieci dotyczący 
sytuacji, gdy do sieci przesyłowej gazowej ma być 
przyłączona inna sieć przesyłowa gazowa, przy 
czym dla obu tych sieci funkcję operatora syste-
mu pełni to samo przedsiębiorstwo energetycz-
ne zajmujące się przesyłem paliw gazowych. We 
wspomnianym przypadku podmiot przyłączany 
i przyłączający jest tożsamy, a tym samym nie ma 
możliwości zawarcia ważnej umowy o przyłączenie 
do sieci i określania w niej elementów wymienio-
nych w art. 7 ust. 2 prawa energetycznego.

W art. 7 ust. 8 pkt 1 i 1a prawa energetyczne-
go w projektowanym brzmieniu dokonywana jest 
zmiana sposobu naliczania opłat za przyłączenie do 
sieci przesyłowej gazowej. Zgodnie z obowiązują-
cymi przepisami podmiot przyłączany ponosi 25% 
rzeczywistych nakładów poniesionych na realizację 
przyłączenia. Zmiana modelu zakładająca, że koszty 
przyłączenia będą w całości pokrywane przez podmiot 

przyłączany do sieci przesyłowej, pozwala uniknąć sy-
tuacji, w której odbiorcy gazu z sieci o niskim ciśnieniu 
są obciążani kosztami przyłączenia zarówno do sie-
ci przesyłowej, jak i sieci dystrybucyjnej, podczas gdy 
odbiorcy przyłączeni do sieci przesyłowej nie ponoszą 
kosztów przyłączenia odbiorców do sieci dystrybucyj-
nej. Proponowana zmiana pozwoli na zmniejszenie 
nakładów ponoszonych przez operatora systemu prze-
syłowego na realizowanie przyłączeń instalacji odbior-
ców końcowych, umożliwiając ich przesunięcie na 
realizację inwestycji infrastrukturalnych służących 
pełnej dywersyfikacji dostaw paliw gazowych do Polski

No, mógłbym przytoczyć tu jeszcze kilka przy-
kładów zmian w prawie energetycznym. One nie 
budziły żadnych kontrowersji, zostały przyjęte 
przez komisję. Ja też wnoszę, ażeby ta ustawa zo-
stała przyjęta. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwają-

ce nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawcy pro-
jektu ustawy został upoważniony pan poseł Marek 
Suski.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

PoSeł 
marek suski 

Wysoki Senacie! Panie Marszałku!
Chciałbym podziękować Senatowi za pracę 

i prosić o przyjęcie ustawy. Jest ona korzystna dla 
bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
upoważnionego przedstawiciela wnioskodawców, 
związane z omawianym punktem porządku obrad.
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne
komunikaty

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

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

SekRetaRz StanU  
W kanceLaRii  
PRezeSa RaDy MiniStRóW 
PioTr naimski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja chciałbym tylko powiedzieć, że to jest ważna 

ustawa, która porządkuje kwestie prawne zwią-
zane z  istnieniem polskiego odcinka gazocią-
gu jamalskiego. Operator systemu przesyłowego 
Gaz-System, który jest operatorem całej sieci prze-
syłowej w kraju, będzie także pełnoprawnym ope-
ratorem na tym odcinku gazociągu jamalskiego.

Dziękuję Senatowi za naprawdę… No, było to 
podejście, można powiedzieć – tak mi tutaj kolega 
podpowiada – propaństwowe.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające nie 

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

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Gromko i  Szwed złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przerwa?
(Głos z sali: Komunikaty.)
Komunikaty.

SenatoR SekRetaRz 
raFał amBrozik 

Komunikaty.

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

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Obrony 
Narodowej w  sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na trzydziestym ósmym posiedzeniu 
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o obrocie z za-
granicą towarami, technologiami i usługami o zna-
czeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 
a także dla utrzymania międzynarodowego poko-
ju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia 
Wojskowego odbędzie się dzisiaj, 30 minut po ogło-
szeniu przerwy w obradach, w sali nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności oraz Komisji 
Ustawodawczej w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na trzydziestym ósmym posiedzeniu 
Senatu do ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spół-
ek handlowych oraz niektórych innych ustaw od-
będzie się dzisiaj, 10 minut po ogłoszeniu przerwy 
w obradach, w sali nr 217.

Z  kolei 30  minut po ogłoszeniu przerwy 
w sali nr 217 odbędzie się posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej poświęcone pierwszemu czytaniu 
projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wy-
przedaży firmy Lotos.

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych w trakcie debaty 
do ustaw o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii odbędzie się dzisiaj, 10 minut po ogłosze-
niu przerwy w obradach, w sali nr 182.

I  ostatnie ogłoszenie. Posiedzenie Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi poświęcone rozpatrze-
niu wniosków zgłoszonych na trzydziestym ósmym 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych in-
nych ustaw odbędzie się dzisiaj, 15 minut po ogło-
szeniu przerwy w obradach, w sali nr 182.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo…
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Panie 

Marszałku, ja w sprawie tych komunikatów. Czy 
tam nie ma powtórzenia tej samej sali? 30 minut, 
sala nr 217…)

(Głos z sali: Bo dwie komisje się zbierają…)
(Senator Jerzy Czerwiński: Dwie komisje się 

zbierają w tym samym miejscu i terminie.)
(Głos z sali: Pierwsza miała być…)
(Rozmowy na sali)
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Będzie korekta SMS-em. Jest tutaj pomyłka. 
Dziękuję panu senatorowi za zwrócenie uwagi.

Ogłaszam przerwę do godziny 17.45.

(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 45  
do godziny 19 minut 04)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo, kilka komunikatów, za-

nim przystąpimy do formalnego procedowania, 
bo sytuacja z  oczywistych względów jest dość 
dynamiczna.

W tej chwili będzie propozycja uzupełnienia 
porządku obrad. Również jutro będą propozycje 
uzupełnienia porządku obrad, dotyczące usta-
wy o pomocy Ukraińcom i dość prostej ustawy 
o przewozach regionalnych, ustawy ważnej dla 
samorządów. Prosił o  to pan minister Weber, 
ale dzisiaj go nie ma. Jutro będzie uzupełnienie. 
Zajmiemy się tym razem z tą pomocą Ukraińcom, 
która jest w tej chwili przedmiotem głosowania 
w Sejmie. To tyle.

Jutro rano będzie posiedzenie 5 połączonych ko-
misji. Później, od 11.30 do 14.00, będzie przerwa. 
Obrady zaczniemy o 14.00.

Chciałbym też poinformować o uroczystym 
zgromadzeniu posłów i senatorów.

Jutro będziemy też musieli uzupełnić porządek 
o jednobrzmiącą uchwałę dotyczącą rocznicy wstą-
pienia do NATO. Odbywały się konsultacje między 
klubami, między kołami poselskimi. Ostateczny 
kształt jest mniej więcej gotowy. My tylko zmieni-
my „Sejm” na „Senat”. Uprzedzam, że będzie też 
takie głosowanie.

Ponieważ w  sobotę wieczorem Sejm praw-
dopodobnie będzie głosował nad ustawą o obro-
nie Ojczyzny, proszę się przygotować duchowo, 
że w środę, 16 marca, będą posiedzenia komisji, 
a 17 marca będzie 1-dniowe posiedzenie poświę-
cone – taką mam nadzieję – tylko temu 1 punk-
towi, ustawie o obronie Ojczyzny. Tak ustaliłem 
wstępnie z panią marszałek Witek. Jeżeli nic się 
nie zmieni, to tak będzie. Tak że 16 marca zbiorą 
się komisje, a 17 marca… Prawdopodobnie nastąpi 
przedłużenie obecnego posiedzenia do 17 marca.

Tyle komunikatów, które staram się państwu 
na bieżąco przekazywać.

A w tej chwili już formalnie wznawiamy obrady.

Proponuję uzupełnienie porządku obrad 
o punkt: drugie czytanie projektu uchwały wyra-
żającej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos 
– i rozpatrzenie go jako punktu trzynastego po-
rządku obrad.

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

(Senator Marek Pęk: Sprzeciw.)
Pan marszałek Pęk zgłasza sprzeciw.
Rozumiem, że wniosek przeciwny zgłasza pan 

marszałek Borusewicz.
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Zatem przystępujemy do głosowania nad 

przedstawioną przeze mnie propozycją uzupeł-
nienia porządku obrad.

Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do po-
rządku obrad? Proszę podnieść rękę i nacisnąć od-
powiedni przycisk.

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 51 – za, 43 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 4)
Zatem przystępujemy do rozpatrzenia 

punktu trzynastego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec 
wyprzedaży firmy Lotos.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez grupę senatorów. Projekt zawarty jest w dru-
ku nr 652, a sprawozdanie – w druku nr 652 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana marszałka Bogdana Borusewicza, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

SenatoR SPRaWozDaWca 
BoGdan BoruseWicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Marszałek Senatu w dniu 9 marca skierował do 

Komisji Ustawodawczej projekt uchwały wyrażają-
cej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos w celu 
rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu. Komisje 
rozpatrzyły ten projekt i w związku z tym możemy 
procedować nad nim w dniu dzisiejszym.

Rząd podjął decyzję, realizowaną przez firmę 
Orlen, o podziale Lotosu i prywatyzacji Lotosu. Jest 
to decyzja brzemienna w skutkach. Aktywa tej fir-
my, bardzo dobrej firmy, która była doinwestowa-
na i która jest najnowocześniejszą firmą tego typu 
w Europie, mają być podzielone i sprzedane kon-
trahentom zagranicznym.
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Sytuacja, w której była podejmowana ta decy-
zja, jest inna niż obecna. Sytuacja się zmieniła – 
trwa agresja Rosji na Ukrainę. Są przesłanki, które 
zmuszają do zastanowienia, jak daleko ta agresja 
się posunie. W związku z tym sprawa Lotosu, jed-
nej z naszych rafinerii, ma znacznie większe zna-
czenie strategiczne, niż miała jeszcze kilkanaście 
dni temu. Podział tej firmy na fragmenty, czy-
li dokonywanie rozczłonkowania świetnej firmy 
energetycznej, w tej sytuacji jest rzeczą niebez-
pieczną i nieodpowiedzialną. Niebezpieczne i nie-
odpowiedzialne jest także to, komu się oferuje te 
fragmenty rozczłonkowanego Lotosu. Ofiaruje się 
je do sprzedaży, do prywatyzacji firmie Unimot, 
funkcjonującej głównie na bazie biznesu naftowe-
go w relacji z firmami białoruskimi. Oferuje się 
je węgierskiemu MOL-owi, którym, co oczywiste, 
kieruje rząd węgierski. On sprawuje nadzór, ale 
także kieruje. W sytuacji, w której rząd węgierski, 
premier Węgier zachowuje się dwuznacznie wobec 
konfliktu między Rosją a Ukrainą, wobec agresji 
Rosji na Ukrainę, która przybrała formę nieak-
ceptowalną w tej części Europy, Polska wspiera 
Ukrainę. Terytorium Polski jest głównym miej-
scem przerzutu i wsparcia dla walczącej Ukrainy, 
przez Polskę idą transporty żywności, pomocy, ale 
także transporty broni i wyposażenia wojskowego, 
konieczne dla Ukrainy, aby ten kraj, broniąc swo-
jej niepodległości i demokracji, mógł dalej stawiać 
opór i się sprzeciwiać temu barbarzyństwu w środ-
ku Europy. A rząd Węgier w takiej sytuacji, premier 
Orbán i minister spraw zagranicznych Szijjártó de-
klarują, że nie przepuszczą przez swoje terytorium 
ani broni, ani sprzętu wojskowego. Co to oznacza? 
To oznacza, że zostawiają Polskę w tej ważnej kwe-
stii. To znaczy, my musimy się narażać – i się na-
rażamy – a to państwo, którego rząd deklarował 
się jako największy przyjaciel Polski, decyduje się 
powiedzieć: nie, nas to nie interesuje, my robimy 
interesy z Rosją.

Premier Orbán miesiąc temu w czasie swojej 
wizyty w Moskwie, gdzie spotkał się z prezydentem 
Putinem – w sytuacji, kiedy sprawa agresji już była 
na tapecie międzynarodowej… Wiedzieliśmy my, 
wiedzieli nasi sojusznicy, wiedziały także węgier-
skie władze, że są gromadzone potężne siły rosyj-
skie i że prawdopodobnie nastąpi atak na Ukrainę. 
W tej sytuacji premier Orbán zawarł kontrakt na 
dostawy rosyjskiego gazu po bardzo dobrych ce-
nach. To pokazuje, że to jest sojusznik w tej kwe-
stii niepewny. I powinniśmy się zastanowić… rząd 
polski powinien się zastanowić, czy dalej powinien 

iść w tym kierunku, ażeby znaczną część Lotosu 
sprzedać węgierskiemu MOL-owi. To jest inna 
sytuacja, powtarzam, niż była pół roku temu czy 
rok temu. Węgry mają znaczące interesy z Rosją 
i nie wycofują się z tych interesów. To nie jest tylko 
gaz i dodatkowe zakupy gazu. To budowa łącznika 
Turkish Stream, który dodatkowo wspiera te po-
ważne ilości gazu. To także sytuacja, kiedy węgier-
ski rząd podpisał umowę inwestycyjną na znaczącą 
kwotę, w wyniku której Rosja buduje dodatkowe 
reaktory w węgierskiej elektrowni Paks. To wszyst-
ko powoduje, że nasz rząd powinien się zastanowić 
nad kontynuacją tej prywatyzacji, zastanowić, do 
czego ona może doprowadzić.

Polski rząd powołuje się na Saudi Aramco, ale 
popatrzmy na to – Saudi Aramco to słoń, a nasze 
firmy to mrówki. I Saudi Aramco jest wpuszczane 
na nasz rynek. Ma przejąć 30% Rafinerii Gdańskiej 
– w którą w ostatnich latach zainwestowano ponad 
10 miliardów zł – za nieco ponad 1 miliard zł. Jeżeli 
ktoś uważa, że akurat ta firma i to państwo są takie 
pewne, jeżeli chodzi o swoje interesy strategiczne, 
to powiem, że ta firma i to państwo mają przede 
wszystkim interesy, a nie przyjaźnie.

Projekt uchwały zwraca uwagę na to, że sytuacja 
uległa gwałtownej zmianie, że sytuacja strategiczna 
Polski jest już inna, niż była. I dlatego grupa senato-
rów uważa, że polski rząd powinien się z tej transakcji 
wycofać, że to nie jest czas na to, żeby rozczłonkować 
na kawałki taką newralgiczną firmę, w sytuacji kie-
dy broń gazowa, naftowa jest coraz większą bronią, 
znaczącą, nafta i gaz są coraz większą bronią w rę-
kach agresora. Dlatego powtarzam, że powinniśmy 
się z tej transakcji wycofać, i w uchwale się o to ape-
luje i to postuluje. Stwarza się możliwości, aby polski 
rząd wycofał się z twarzą z tej niedobrej i szkodliwej 
transakcji. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do senatora spra-
wozdawcy komisji, a  zarazem upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania pana senatora Bogdana 
Borusewicza.
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Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę 
bardzo.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Mam pytanie do pana marszałka, sprawozdaw-

cy. Panie Marszałku, ja rozumiem, że w tej chwili 
jest tak, że Orlen i Lotos są generalnie w rękach 
polskich, nie wnikam, w jakim stopniu Skarbu 
Państwa. Na czym polega niebezpieczeństwo, że 
przy sprzedaży tym podmiotom, które są wymie-
nione w uchwale, może nastąpić przejęcie znacznej 
części potencjału energetycznego Polski przez pod-
miot związany z krajem, który jest wrogi Polsce? 
Nie chcę wymieniać nazwy tego kraju. Może pan 
marszałek zechciałby tutaj tę kwestię wyjaśnić, bo 
to jest moim zdaniem clou problemu, o którym 
dyskutujemy. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SenatoR 
BoGdan BoruseWicz 

Lotos jest dzielony na fragmenty i nad tymi 
fragmentami oczywiście ani Lotos, ani Skarb 
Państwa, ani także Orlen nie będą miały kontroli. 
W tej chwili udziały Skarbu Państwa w Orlenie 
są udziałami mniejszościowymi, zaś w Lotosie – 
większościowymi. W sytuacji rozebrania Lotosu 
i przejęcia resztówki przez Orlen ta sytuacja się 
zmieni. To znaczy także w przypadku tej części, 
która pozostanie i razem z Orlenem będzie two-
rzyła firmę Orlen, ten wpływ… Inaczej: wpływ 
na Lotos, w którym Skarb Państwa ma więk-
szość akcji, ustanie, Skarb Państwa nie będzie 
miał większości akcji. Mówiąc wprost, nie będzie 
miał także dlatego, że Lotosu nie będzie, nie bę-
dzie istniał.

(Senator Jan Maria Jackowski: Jeszcze chciał-
bym dopytać…)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Ale czy może być taka sytuacja, że któryś z tych 
3 podmiotów, które te części, składniki potencjału 
Lotosu nabędą, później może np. zbyć, sprzedać 
tę swoją część podmiotowi, który będzie związany 
z państwem wręcz wrogim Polsce?

SenatoR 
BoGdan BoruseWicz 

Rozumiem pana pytanie.
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest.)
Rozumiem.
W tej chwili Lotos jest pod kontrolą państwa. 

W sytuacji kiedy zostanie pokawałkowany i te ka-
wałki zostaną sprzedane innym firmom, nie będzie 
żadnego zabezpieczenia, aby one nie zbyły ich dalej. 
I jestem pewien, że spółki rosyjskie zapłacą każdą 
cenę za to, żeby wejść na polski rynek, żeby wejść 
do Polski i wejść na rynek europejski.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Nie widzę więcej pytań.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Pęka. Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SenatoR 
marek Pęk 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja oczywiście jestem przeciwny i będę głosował 

przeciwko tej uchwale, z wielu powodów. Zacznę od 
takich proceduralnych, które w tym przypadku są 
może nie najważniejsze, ale warto też o nich kilka 
słów powiedzieć. Otóż ta uchwała została wniesiona 
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w trybie zupełnie nagłym, niejako z zaskocze-
nia, jak to często ostatnio się zdarza w Komisji 
Ustawodawczej, pan przewodniczący Kwiatkowski 
lubi nas zaskakiwać posiedzeniami komisji o ósmej 
rano albo uchwałami o wpół do ósmej wieczorem.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Pracowity gość.)
Ta uchwała dziwnym trafem znalazła się 

w Komisji Ustawodawczej, a nie w komisji gospo-
darki. W przypadku komisji gospodarki, gdyby 
posiedzenie zostało zwołane z odpowiednim wy-
przedzeniem, mogliby zostać zaproszeni eksperci, 
przedstawiciele Orlenu, przedstawiciele Lotosu, 
przedstawiciele polskiego rządu, niezależni eks-
perci, mogłaby się odbyć dyskusja merytoryczna, 
która jak najbardziej mogłaby mieć swoje miejsce 
w Senacie. Wtedy rzeczywiście moglibyśmy roz-
mawiać, debatować nad fuzją, nad jej sensem, nad 
jej szczegółami, opłacalnością itd., itd. Ale oczywi-
ście nie to jest celem tej uchwały, bo – jak to zresztą 
zostało przez moich kolegów mocno podkreślone 
na posiedzeniu komisji – to jest typowa uchwała 
o charakterze politycznym. To jest taka typowa 
wrzutka Donalda Tuska do Senatu, Donalda Tuska, 
który parę dni temu stanął tutaj, gdzie zazwyczaj 
przemawia tylko marszałek Grodzki, i wygłosił to 
swoje jak zwykle pokrętne, bardzo zakłamane, jak 
zawsze, przesłanie, wpisując fuzję Lotosu w kon-
flikt ukraińsko-rosyjski. To jest bardzo niebez-
pieczne, to jest bardzo demagogiczne, a jak to jest 
demagogiczne, to państwu zaraz pokażę. Państwo 
mówicie w tym momencie o Węgrzech jako o kraju 
szczególnie prorosyjskim. Ale gdyby pójść właśnie 
tym tokiem myślenia, to konsekwentnie trzeba by 
było powiedzieć o prorosyjskości Niemiec, budu-
jących Nord Stream 1, Nord Stream 2, o prorosyj-
skości Francji, która jest jednym z największych 
kooperantów ekonomicznych w Rosji itd., itd. Sami 
państwo widzicie, jaka niebezpieczna to jest droga 
i ile w tym jest demagogii, ile w tym jest populi-
zmu. Nie wykorzystujmy więc tej bezprecedenso-
wej sytuacji, jaką jest wojna, agresja rosyjska na 
Ukrainę, jaką jest to wielkie w tym momencie za-
grożenie pokoju na świecie, do takiej rozgrywki ty-
powo partyjnej, typowo politycznej.

Dyskredytujecie państwo samą instytucję 
uchwały senackiej. O tym też była mowa. Te uchwa-
ły są po prostu bez większego znaczenia i one ni-
czemu dobremu nie służą, a jeśli czemuś służą, to 
przedstawianiu fałszywego obrazu Polski i świata 
i tej ciągłej, nieustannej walce z polskim rządem.

Ta uchwała jest kłamliwa i nieprecyzyjna już 
w samym swoim tytule. Nie ma żadnej wyprzedaży 

Lotosu, jest przygotowywana od 2018 r. fuzja Lotosu 
z Orlenem. Ze względu na decyzje z 2020 r. Komisji 
Europejskiej, która przedstawiła tzw. środki zarad-
cze, które muszą zostać spełnione przed fuzją, aby 
nowy podmiot nie miał zbyt dominującej pozycji 
na rynku, jest zobowiązanie do zbycia 80% stacji 
Lotosu, zbycia 30% udziałów w Rafinerii Gdańskiej 
i sprzedaży 9 składów paliw na rzecz niezależnego 
operatora logistyki. To jest decyzja bardzo głęboko 
przemyślana. To jest decyzja, która została podję-
ta prawie jednomyślnie przez akcjonariat Lotosu, 
decyzja biznesowa, decyzja opłacalna. I o tej opła-
calności mówił kilka dni temu bardzo rzetelnie pan 
prezes Obajtek. Przytoczę fragment jego wystąpie-
nia. Bo państwo całą tę fuzję, również od strony 
ekonomicznej, przedstawiacie po prostu błędnie.

„W kontekście pojawiających się głosów doty-
czących fuzji PKN Orlen i Grupy Lotos przypomi-
namy, że proces połączenia i powstania jednego 
koncernu to polska racja stanu. Tylko jeden silny 
koncern multienergetyczny może zagwarantować 
bezpieczeństwo krajowej gospodarki w obszarze 
paliw i energii. Finalizacja procesu wzmocni bez-
pieczeństwo energetyczne nie tylko Polski, ale ca-
łego regionu.

Fundamentem fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos 
jest umowa z Saudi Aramco. Oznacza ona zacie-
śnienie relacji PKN Orlen ze stabilnym partnerem, 
największym koncernem paliwowym na świecie, 
z ogromnym doświadczeniem i technologiami, 
które umożliwią dalszy dynamiczny rozwój po-
łączonego koncernu. Kluczowy jest rozwój petro-
chemii. Skorzysta na tym również Grupa Lotos, 
której działalność bazuje głównie na jednej rafi-
nerii. Przypominamy, że od 2008 r. w Europie za-
mkniętych zostało ponad 30 rafinerii, w tym 5 od 
początku pandemii, czyli 2020 r.

Współpraca z Saudi Aramco oznacza również 
zwiększenie dostaw ropy. Dostawy z kierunku arab-
skiego, już po połączeniu z Grupą Lotos, osiągną aż 
45% łącznego zapotrzebowania nowej Grupy Orlen. 
Dla koncernu to pewne źródło stabilnej jakościowo 
ropy naftowej, a z punktu widzenia polskiej gospo-
darki dalsza dywersyfikacja kierunków dostaw.

Transakcja ze spółką MOL dotyczy jedynie wy-
miany stacji i otwiera Grupie Orlen wejście na 
rynek węgierski i słowacki. Struktura transakcji 
w pełni zabezpiecza nas przed dalszym niekontro-
lowanym zbyciem aktywów przez MOL i zapewnia 
stabilność polskiego rynku. Na transakcję wyraziło 
zgodę 85% akcjonariuszy Lotosu” – o tym już wspo-
mniałem. Cytuję dalej: „Przy negocjacji środków 
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zaradczych w obszarze detalu naszym głównym 
celem od samego początku pozostawała gwarancja 
ekspansji geograficznej. Transakcja z MOL ozna-
cza wejście PKN Orlen na nowe rynki. Poprzez 
wymianę aktywów uzyskujemy 144 stacje paliw 
na Węgrzech, poszerzamy też sieć na Słowacji o 41 
nowych obiektów. Łącznie to aż 185 stacji wspiera-
jących sprzedaż i wzmacniających rozpoznawal-
ność marki Orlen”.

Tak więc widzicie państwo, że ta decyzja jest 
głęboko przemyślana, w bardzo wielu aspektach 
korzystna ekonomicznie. I trzeba ją po prostu sfi-
nalizować, trzeba ten proces dokończyć. Jak wy-
obrażalibyście sobie państwo w tym momencie, na 
finiszu, odwracanie tego procesu, zablokowanie go, 
zakończenie? Ogromne koszty, ogromne perturba-
cje, wielki niepokój na rynkach itd., itd.

Tak więc, kończąc, bardzo państwa proszę, 
żebyście wreszcie zakończyli ten festiwal takich 
politycznych, partyjnych uchwał Donalda Tuska 
w Senacie, bo one niczemu dobremu nie służą, 
a szczególnie w tej bardzo trudnej sytuacji.

Macie państwo fałszywy obraz rzeczywi-
stości w  Polsce, fałszywy obraz rządów Prawa 
i Sprawiedliwości, fałszywą ocenę tej sytuacji. I za 
wszelką cenę próbujecie w takich uchwałach tę al-
ternatywną rzeczywistość forsować. Pewnie to wy-
nika z takiego mechanizmu psychologicznego, który 
się nazywa „przeniesienie”. Bo państwo bardzo do-
brze pamiętacie efekty waszych rządów. Bo ta sytu-
acja, z którą mamy dzisiaj do czynienia w Europie, 
to jest też bankructwo wieloletniej polityki lansowa-
nej przez Donalda Tuska, Platformę Obywatelską, 
Angelę Merkel i innych decydentów europejskich…

(Głos z sali: Kończ waść, wstydu oszczędź!)
…i innych decydentów europejskich…
(Poruszenie na sali)
…którzy mylnie przez wiele lat oceniali Putina, 

jego prawdziwe intencje, jego zamiary. A wyśmie-
waliście tych, którzy właściwie tę sytuację oceniali 
i nawet za to zginęli.

(Głos z sali: O tak, zginęli.)
Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Głos z sali: Ojej!)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja myślę, że niepotrzebne są te emocje przy tej 

uchwale, bo potrzebny jest racjonalny namysł nad 
samą ideą konsolidacji koncernów paliwowych 
w Polsce. Być może przesłanka tej konsolidacji 
była warta rozpatrzenia i nawet działań studial-
nych, ale skoro Komisja Europejska nałożyła tak 
drakońskie warunki, że trzeba było de facto znacz-
ną część Orlenu… przepraszam, Lotosu wystawić 
na sprzedaż, to należało się zastanowić, czy skórka 
warta jest wyprawki, czy cała ta operacja nie nie-
sie większych zagrożeń niż potencjalne korzyści, 
które są przedstawiane propagandowo przy oka-
zji tej fuzji.

Otóż, Wysoka Izbo, gdyby te części Lotosu, któ-
re mają ulec zbyciu, a jest to znaczny potencjał sta-
cji benzynowych… Ja przypomnę, że Orlen ma w tej 
chwili prawdopodobnie jakieś 1 tysiąc 500 stacji 
w Polsce, Lotos – 411. Pozostałe, inne koncerny 
mają swoją pulę, w tej chwili już nie będę tego wy-
mieniał. W każdym razie te 411 stacji Lotosu jest 
w bardzo dobrych lokalizacjach. Wiem, co mówię, 
bo byłem pracownikiem Orlenu, który się zajmo-
wał lokalizacjami nowych stacji paliwowych, za-
nim zostałem senatorem, a więc przed rokiem 
2011, i wiem, jak twarda była rywalizacja między 
obu tymi koncernami o pozyskanie dobrych loka-
lizacji stacji paliwowych, szczególnie przy moder-
nizowanych drogach, a więc eskach i autostradach.

Proszę państwa, to jest całe zagadnienie, nie 
będę Wysokiej Izby zanudzał takimi sprawami. 
Generalnie MOP-y, miejsca obsługi podróżnych, 
i budowanie stacji paliw przy MOP-ach… Z biz-
nesowego punktu widzenia nie jest to tak bardzo 
opłacalne, ale tu chodzi o prestiż. Ktoś jedzie au-
tostradą i widzi: Lotos, Orlen, inne koncerny itd., 
itd. To jest budowanie marki. No bo ceny dzier-
żawy gruntów… Jeśli chodzi o taki MOP, to jakieś 
3 ha gruntu trzeba wydzierżawić, bo tam musi być 
miejsce dla tirów, na odpoczynek, infrastruktura 
itd., itd.

Tak że między tymi dwoma koncernami trwa-
ła bezpardonowa walka o pozyskanie tych, powie-
działbym, atrakcyjnych, prestiżowych lokalizacji 
stacji. Do tego dochodziła modernizacja starych 
stacji, ponieważ zmieniały się przepisy w zakre-
sie bezpieczeństwa ekologicznego, technicznych 
warunków dotyczących zbiorników, w których jest 
przechowywane paliwo, czyli surowiec, którym się 



71

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 9 marca 2022 r.

Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży f irmy Lotos

handluje, itd., itd. Te modernizacje, które nastę-
powały… Bo jak sobie przypomnimy… Do dzisiaj, 
powiedzmy, część osób w Polsce mówi: jadę na 
CPN zatankować. Tak? No, to taki stary nawyk to 
mówienie „CPN”. Prawda? To gdzieś tam pozosta-
ło. Ale tak naprawdę przejście od CPN do marki 
Orlen – to świetny projekt graficzny, świetna na-
zwa, marketingowo absolutnie strzał w dziesiąt-
kę – czy Lotos… Jak te stacje dziś wyglądają, a jak 
wyglądały 15–20 lat temu? To jest zupełnie inna 
epoka, żyjemy w zupełnie innej rzeczywistości. I to 
jest wielki wysiłek właśnie tych koncernów, które 
na tym się koncentrowały.

Wracam teraz do całej istoty sprawy. Otóż, 
Wysoka Izbo, jeżeli Komisja Europejska postawi-
ła takie warunki tej fuzji, to być może należało 
albo odstąpić od tego projektu po przeanalizowa-
niu sprawy, albo zastanowić się, czy podmiot nie-
kontrolowany przez Polskę nie powinien jednak 
tej części nabyć, a nie podmioty zagraniczne, któ-
re w wyniku przekształceń własnościowych oraz 
innych działań, koniunktury, biznesu, bo jest cały 
szereg ryzyk, które są z tym związane, mogą de 
facto doprowadzić do tego, że znaczna część seg-
mentu paliwowego w Polsce zostanie przejęta czy 
będzie kontrolowana – chcę dobrze wyrazić moją 
myśl – przez państwo, które będzie to wykorzy-
stywało do swoich celów politycznych i innych, 
przeciwko Polsce i przeciwko polskim obywate-
lom. To jest bardzo poważny problem. Dlatego 
powiedziałem, że być może skórka nie warta jest 
wyprawki, ponieważ do tej pory, pan marszałek 
Borusewicz o tym mówił… Orlen: udział ponad 
30%, ale de facto jest to kontrola Skarbu Państwa. 
Lotos: udział Skarbu Państwa ponad 50%, de facto 
kontrola… Czyli 2 rywalizujące ze sobą podmioty 
są de facto kontrolowane przez państwo polskie. 
Ale trzeba też pamiętać, że Lotos został dokapi-
talizowany, podjęto ogromne inwestycje. Jak się 
wjeżdża do Gdańska, to widać rafinerię Lotosu. 
Jest to coś niesamowitego, to niesamowite, jak no-
woczesna jest ta infrastruktura, która przetwarza 
ropę naftową.

Tak że, proszę państwa, ja mam bardzo dużo 
uwag do tej zasady, ponieważ moim zdaniem bar-
dziej zwyciężyła gigantomania i chęć budowania, 
i takiego efekciarstwa, no, propagandowego nad 
rzeczywistym przemyśleniem wszelkich aspek-
tów tak ważnego sektora funkcjonowania życia 
gospodarczego, szczególnie w tak trudnej sytuacji 
politycznej, w jakiej znajdujemy się od 24 lutego. 
Dziękuję. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dobry jest. Przeszedł 

na właściwą stronę.)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

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

Stanisława Gawłowskiego.

SenatoR 
sTanisłaW GaWłoWski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Po wysłuchaniu wystąpienia jednego z senato-

rów, chciałbym powiedzieć, że himalaje hipokryzji 
to za mało, żeby opisać i odnieść się do tejże wypo-
wiedzi. Świadomie nie wymieniam jego nazwiska, 
żeby nie miał powodów do odnoszenia się do mojej 
wypowiedzi.

Na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej sena-
torowie PiS domagali się wypowiedzi ekspertów, 
więc ja zacytuję jednego z ekspertów. Powtórzę 
jeszcze raz to, co mówiłem na posiedzeniu komi-
sji, słowa eksperta, który był ministrem gospodarki 
w rządzie Jarosława Kaczyńskiego, a do niedaw-
na był prezesem PGNiG, czyli Piotra Woźniaka. 
Kilka dni temu Piotr Woźniak na spotkaniu Klubu 
Ronina opisał, dlaczego Rosja zdecydowała się na 
inwazję na Ukrainę. Nie była w stanie wykorzy-
stać przeciwko niej gazu jako broni, więc musiała 
sięgnąć po narzędzia militarne – tak mówił Piotr 
Woźniak. Mówił o tym, że North Stream 1, North 
Stream 2, Turkish Stream miały zrównoważyć, 
z nawiązką, przesył przez Ukrainę i w ten sposób 
jak gdyby odciąć Ukrainę od dostaw gazu. Mówił, 
cytuję wprost: ten plan się nie udał, więc skończyło 
się na inwazji. To są słowa Piotra Woźniaka. Mówił, 
że w roku 2020 firma MOL – ta firma, o której 
dzisiaj rozmawiamy – postanowiła za własne pie-
niądze pobudować interkonektor między Serbią 
a Węgrami i między Węgrami a Austrią, a Austria 
jest krajem docelowym dostaw gazu z Rosji. Tam 
jest Baumgarten, ogromne centrum rozdziału gazu 
rosyjskiego na całą Europę Zachodnią. To nie jest 
prawdziwy hub, bo to miejsce, w którym spotyka-
ją się różne strumienie gazu od różnych dostaw-
ców. W 2020 r. firma MOL zgodziła się na szlak 
przez Turkish Stream, biorąc na siebie wysiłek 
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rozbudowy sieci przesyłowej”. To jest cytat z Piotra 
Woźniaka. On tak naprawdę wprost, jednoznacznie 
mówi, jaką rolę odgrywa ta konkretna firma w pro-
cesie dotyczącym m.in. agresji Rosji na Ukrainę. 
I dzisiaj ta firma ma się stać właścicielem części 
Lotosu.

Ale padają też takie deklaracje, że te 30% ma ku-
pić wielka firma z Arabii Saudyjskiej. No, to jeszcze 
informacja z dzisiaj: przywódca Arabii Saudyjskiej 
odmówił rozmów telefonicznych z Joe Bidenem, 
prezydentem USA. Prezydent USA chciał ich po-
prosić o zwiększenie produkcji ropy w celu obni-
żenia światowych cen ropy. Okazało się, że oni nie 
są zainteresowani tego typu rozmową. Więc, prze-
praszam, komu my chcemy sprzedać, oddać akcje 
spółki Orlen? Firmie, która chce stosować szan-
taż naftowy do tego, żeby wpływać na cenę ropy. 
Naprawdę Orlenowi i rządowi na tym zależy?

Rzeczywiście trudno… Autorytetem okazał 
się tutaj pan Obajtek. A ja się zastanawiam, jak 
pan Obajtek może być autorytetem. Przecież pan 
Obajtek nie ma dostępu do podstawowych doku-
mentów – poufnych, zastrzeżonych, tajnych, ściśle 
tajnych. Skoro on nie ma podstawowej wiedzy, to 
jak można go traktować jako autorytet? Jak moż-
na go cytować i mówić, że to jest ktoś, kto będzie 
przeprowadzał operacje o strategicznym znaczeniu 
dla państwa polskiego, istotne dla Polaków teraz 
i w przyszłości.

Dzieją się też inne dziwne rzeczy związane 
z zaangażowaniem firm rosyjskich. Bo do Polski 
ropę można dostarczać w tej chwili na 2 sposo-
by: ropociągiem „Przyjaźń”, wprost z Rosji, albo 
przez Naftoport w Gdańsku. W każdej chwili ku-
rek ropociągu może zostać zakręcony, a Naftoport 
w Gdańsku modernizuje firma rosyjska. Ta fir-
ma jest zarejestrowana w Polsce, ale właściciele 
to Rosjanie. Naprawdę nie obawiamy się tego, że 
w tak trudnej sytuacji, w jakiej dzisiaj się znajduje 
Europa, świat, Polska, w tym miejscu może dojść 
do sabotażu? Naprawdę o tym nie myślimy, nie 
dbamy o zabezpieczenie podstawowych polskich 
interesów?

I gdybym miał powiedzieć o MOL, o tych wszyst-
kich historiach dotyczących gazu, o Naftoporcie, że 
to tylko zbiegi okoliczności… To zapytam o Możejki, 
o Orlen w Możejkach. Czy państwo wiecie, kto dzi-
siaj prowadzi modernizację wielkiej rafinerii na 
Litwie, której właścicielem jest Orlen? Otóż spółka 
powiązana z Gazpromem. Czy to jest tylko przypa-
dek? Czy naprawdę jest to przypadek? Czy w PiS 
tego nie widzicie? Naprawdę tego nie widzicie?

Można opowiadać różne rzeczy, można mówić, 
że Niemcy… Tylko nikt nie chce sprzedać Lotosu 
Niemcom. Tu w  ogóle nie ma tego typu tezy. 
Budujecie tę tezę na fundamencie, który nie ist-
nieje. Chcecie sprzedać Lotos, a załatwiacie wyłącz-
nie interesy Rosji. Czytałem wypowiedź Woźniaka, 
który opisuje, w jaki sposób MOL jest powiązany 
z rosyjskimi interesami gazowymi. Dlaczego Rosji 
nie udało się wywrzeć presji na Ukrainę? No, uda-
ło się uniknąć szantażu gazowego na Ukrainie. To 
łatwo sprawdzić. Naftoport jest modernizowa-
ny przez Rosjan, Możejki przez spółkę związaną 
z Gazpromem, a  Obajtek nie jest dopuszczony do 
żadnych dokumentów. To ma być autorytet? Nie 
wstydzicie się tego? Naprawdę się nie wstydzicie? 
Trybunał Stanu – to czeka tych wszystkich, którzy 
przeprowadzą ten proces do końca. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

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

Sławomira Rybickiego.

SenatoR 
słaWomir ryBicki 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ja nie zamierzałem zabierać głosu, bo projekt 

uchwały właściwie mówi wszystko, co w tej sprawie 
powinno w przestrzeni publicznej się pojawić. Po 
prostu to jest nasza racja stanu, ale marszałek Pęk 
sprowokował mnie do wypowiedzi i do krótkiego, 
polemicznego wystąpienia wobec tej wypowiedzi.

Pan marszałek był łaskaw powiedzieć, że w ja-
kimś ekstratrybie wprowadzamy pod obrady 
Wysokiej Izby projekt uchwały, o którym debatu-
jemy. No, w trybie ekstraordynaryjnym, bo sytu-
acja jest nadzwyczajna i wymaga nadzwyczajnych 
ruchów, które zwiększą nasze bezpieczeństwo, 
również bezpieczeństwo energetyczne. Dlatego też 
projekt jest procedowany w takim szybkim trybie, 
bo taki jest narodowy i państwowy interes Polski 
w tej chwili.

Pan marszałek powiedział o  tym, że fuzja 
Orlenu z Lotosem to jest jakiś bardzo dobry pro-
jekt. Po pierwsze, to nie jest fuzja, bo fuzja to jest 
wymiana akcji, w której 2 firmy w sposób równo-
rzędny, mimo różnego potencjału, mimo różnego 



73

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 9 marca 2022 r.

Drugie czytanie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży f irmy Lotos

majątku, wymieniają się akcjami i pozostają byta-
mi samodzielnymi, podmiotami samodzielnymi, 
które po prostu mają nawzajem swoje akcje. To by 
zwiększyło bezpieczeństwo energetyczne Polski. 
Przypominam, że w Lotosie jest 57% akcji Skarbu 
Państwa, a w Orlenie – bodajże 27%. Przejęcie – 
bo tak należy powiedzieć, niektórzy mówią „wro-
gie przejęcie” – Lotosu przez Orlen nie zwiększa 
udziału Skarbu Państwa ani o jedną akcję. Zatem 
jedyna firma, która może prowadzić pod pełną 
kontrolą państwa politykę w zakresie energetyki 
i rynku paliw, Lotos, zostaje przejęta przez inną 
firmę, w której Skarb Państwa ma tylko 27% udzia-
łów. Oczywiście prezes Obajtek przypilnował, aby 
prezesem Lotosu została jego koleżanka z Pcimia, 
pani Zofia Paryła. To oczywiście potem ułatwiało 
wszystkie działania i mimo protestów związków 
zawodowych, wszystkich związków zawodowych 
w Lotosie, ta operacja dokonała się na naszych 
oczach, mimo sprzeciwu również parlamentarzy-
stów z Pomorza.

Prezes Obajtek w sposób mocarstwowy, moż-
na powiedzieć, megalomański mówił o tym, że po-
trzebne jest przejęcie – mówił o fuzji, ale to jest 
przecież przejęcie – po to, aby rywalizować z naj-
większymi firmami, takimi jak Shell czy BP. To 
oczywiście jest megalomania, bo nie ma żadnych 
szans, żeby z takimi potentatami rywalizować. 
Chodzi po prostu o przejęcie firmy po to, żeby two-
rzyć duży konglomerat, taki trochę rodem z PRL, 
kiedy były zjednoczenia. Pamiętamy to. Teraz bę-
dzie jedna wielka firma, która poza tym, że już 
prowadzi działalność wydawniczą, będzie rów-
nież w sposób taki zaborczy przejmowała Lotos, 
który pełni bardzo ważną funkcję z punktu widze-
nia rozwoju gospodarczego Pomorza, traktując to 
w istocie jako zakład przerobu paliw. Taki niedługo 
będzie status Lotosu.

Była mowa o  racji stanu. Proszę państwa, 
Szanowni Senatorowie, racją stanu jest w  tej 
chwili bezpieczeństwo energetyczne Polski, bo 
to jest element bezpieczeństwa państwa w ogóle. 
Oddawanie przedsiębiorcom i firmom, które są 
bez wątpienia pod wpływem… niektórzy uważa-
ją, że są w ogóle kierowane, nie tylko inspirowa-
ne polityczne, ale kierowane przez ludzi, którzy 
blisko współpracują, przyjaźnią się z agresorem, 
z Putinem, jest po prostu… Tu już padły słowa 
„zdrada stanu”. Tak, w warunkach wojny za naszą 
granicą, kiedy na naszych oczach dokonuje się po-
tworna, barbarzyńska napaść, agresja na nasze-
go sąsiada, gdzie giną z rąk żołnierzy wysłanych 

przez Putina dzieci, bezbronne kobiety, oddawanie 
za półdarmo naszego ważnego przedsiębiorstwa, 
strategicznego przedsiębiorstwa, jest po prostu 
nieporozumieniem. W warunkach wojny, w wa-
runkach zagrożenia naszego bezpieczeństwa trze-
ba działać w sposób niezwykle ostrożny. I nic nie 
stoi na przeszkodzie, aby tę niemądrą transakcję 
powstrzymać.

I też polemicznie – o tym już mówił marsza-
łek Borusewicz, ale… Marszałek Pęk był łaskaw 
powiedzieć, że to jest korzystne z punktu widze-
nia wejścia Orlenu na rynki zewnętrzne, w tym 
otworzenia nowych stacji paliw u naszych sąsia-
dów. No więc z punktu widzenia… Tu zacytuję 
fragment projektu uchwały: „Z punktu widzenia 
interesu Skarbu Państwa ta transakcja również 
nie ma uzasadnienia. Podstawowym warunkiem 
łączenia firm jest zdobycie dodatkowego udziału 
w rynku. Przy planowanej transakcji nastąpić mia-
łoby zmniejszenie udziałów w rynku polskiej spółki 
i oddanie jego dynamicznego fragmentu firmom 
zagranicznym. Za 30% rafinerii, w którą w ostat-
nich 16 latach zainwestowano 10 miliardów zł, 
Skarb Państwa ma otrzymać kwotę 1,15 miliar-
da zł”. Proszę państwa, to jest po prostu… To się nie 
broni w żaden logiczny sposób. To jest po prostu 
niepoważne. „Orlen z kolei sprzedałby 417 świetnie 
działających, dużych stacji benzynowych Lotosu – 
czyli nowoczesne stacje budowane w ostatnich la-
tach – a sam miałby nabyć na Węgrzech i Słowacji 
185 stacji w znacznie gorszym standardzie. To nie 
byłaby ekspansja, ale degradacja”.

Panie Marszałku Pęk, mówił pan o Donaldzie 
Tusku, który według pana nie przyczynił się w ja-
kimś szczególnym zakresie do ochrony polskiego 
rynku energetycznego. No wręcz przeciwnie! Lotos 
do dzisiaj świetnie działał, świetnie się rozwijał. 
Jeżeli możemy mówić ad personam o działaniach 
w ostatnich tygodniach przedstawicieli Polski, to 
o przedstawicielach polskiego rządu, którzy w poło-
wie stycznia i w końcówce zeszłego roku prowadzili 
czy mieli bardzo ożywione kontakty z politykami 
Europy Zachodniej, o których mówi się, że są ko-
legami, przyjaciółmi Putina. Czy ogłoszenie przez 
Lotos w połowie stycznia obecnego roku informa-
cji o woli sprzedaży MOL-owi – którego prezesi są 
blisko zaprzyjaźnieni i z Orbánem, i z przyjaciółmi 
rosyjskimi – odbywało się już w okresie, w którym 
Polska mogła mieć wiadomości o tym, że szyko-
wana jest agresja? Czy była w posiadaniu danych 
wywiadowczych o tym, że Rosja szykuje w sposób 
poważny agresję na Polskę? Jeżeli tak było, to jest to 
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nieodpowiedzialność prezesa Obajtka, bo powinien 
tę szkodliwą z punktu widzenia i bezpieczeństwa 
Polski transakcję powstrzymać.

Na te pytania trzeba będzie znaleźć odpowiedź, 
bo one po prostu uderzają w nasze bezpieczeństwo, 
ale też w nasze poczucie odpowiedzialności za pra-
ce w Wysokiej Izbie. Ta projektowana uchwała jest 
przejawem odpowiedzialności za bezpieczeństwo 
Polski. Myślę, że powinniśmy ją wspólnie wyra-
zić, w szczególności w sytuacji, kiedy przedsta-
wiciele najwyższych władz politycznych w Polsce 
nie zawsze skutecznie ukrywali swoje sympatie 
związane czy to z przyjaciółmi na Węgrzech, czy 
też za naszą wschodnią granicą. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

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

Bosackiego.

SenatoR 
marcin Bosacki 

Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Są w historii momenty przełomowe, momenty, 

które zmieniają jej bieg. Dla naszych pradziadów 
takim momentem był 28 czerwca 1914 r. i zabój-
stwo arcyksięcia Ferdynanda w Sarajewie. Dla 
naszych dziadów to był 1 września 1939 r. i po-
tem oczywiście rok 1945, podział Europy. Dla nas, 
dla naszego pokolenia, to był niewątpliwie rok 
1989, Jesień Ludów, wielkie zrywy, zapoczątko-
wane w Polsce, społeczeństw Europy Środkowej 
i Wschodniej przeciwko komunistycznemu tota-
litaryzmowi i wskutek tego, po pierwsze, wyzwo-
lenie naszej części Europy, w tym Polski, spod 
jarzma komunizmu rosyjskiego, a po drugie, upa-
dek komunizmu na całym globie oprócz Korei 
Północnej i Kuby.

24 lutego 2022 r. jest kolejną taką datą. Nic nie 
będzie już takie samo – w stosunkach politycznych, 
w strategii państw i bloków, w stosunkach gospo-
darczych. Trzeba z tego wyciągnąć wnioski.

Przedstawiciel partii rządzącej, PiS, przedstawił 
tutaj dość chaotyczne wyliczenia i cytaty. Cytował 
jakieś stare dokumenty, mówiące rzekomo o tym, 

że sprzedaż większości Lotosu firmom zagranicz-
nym – bo tak to trzeba nazwać – jest dla polskich 
interesów korzystna. To oczywiście jest absurdalne 
i było absurdalne również przed 24 lutego, co udo-
wodnili moi koledzy i co udowadniamy w projekcie 
tej uchwały.

Przypomnę – to już tutaj padało, ale przypo-
mnę – tylko jedną liczbę: za 30% rafinerii, w którą 
w ostatnich latach państwo polskie włożyło po-
nad 10 miliardów zł w inwestycje, za 1/3 rafinerii 
mamy dostać nieco ponad 1 miliard. Kompletny 
absurd.

Ale, Wysoka Izbo, główny powód, dla które-
go dzisiaj trzeba protestować przeciw tej sprze-
daży, pojawił się właśnie 24 lutego 2022 r. To jest 
ta niezwykła, brutalna, niczym niesprowokowa-
na agresja, napaść Rosji na naszego najbliższego 
sąsiada, na Ukrainę. Te cierpienia milionów już 
ludzi, ta wędrówka ludów, imigrantów, głównie 
imigrantek z dziećmi, ludzi uciekających spod 
bomb, którzy do nas trafiają. To jest największa fala 
sankcji na jakikolwiek kraj w historii świata, któ-
ra już w tej chwili na szczęście rujnuje gospodar-
kę agresora. To jest wreszcie wzmocnienie Sojuszu 
Północnoatlantyckiego i przewartościowanie zna-
czenia Unii Europejskiej i jej zwartości. A za ambi-
cje dołączenia do Unii Europejskiej cierpią dzisiaj 
Ukraińcy, ponieważ oczywiście to określenie się, że 
chcą iść na Zachód, do NATO i do Unii Europejskiej 
było głównym powodem agresji, zbrodniczej agre-
sji Władimira Putina.

Szanowni Państwo, z tego wszystkiego trzeba 
wyciągnąć wnioski. Z tego wszystkiego państwa, 
bloki polityczne, organizacje międzynarodowe już 
wyciągają wnioski. To jest moment prawdy. Tak, 
większość państw na zachód od nas była skrajnie 
naiwna w myśleniu o tym, czym jest Rosja. I dziś 
widzimy, że choć nie w sposób idealny, ale w spo-
sób fundamentalny zmieniają one swoją polity-
kę wobec Rosji. Nikt by nie pomyślał, że Niemcy 
– skrępowane swoim powojennym pacyfizmem 
i realizujące swoje interesy narodowe w zupełnie 
inny sposób – będą dzisiaj wysyłać broń przeciw-
czołgową na Ukrainę, broń, która już tam działa, bo 
widać to po zdjęciach. Po stronie ukraińskiej oczy-
wiście. Już niszczy ona czołgi rosyjskie. Nikt by nie 
pomyślał, że tak rujnujące gospodarkę rosyjską, 
wspólne w dużej mierze sankcje Unii Europejskiej 
i Ameryki są możliwe.

Jest jeden kraj – jeden kraj! – który do tego 
wspólnego frontu nie przystępuje albo przystę-
puje w stopniu minimalnym. Ten kraj, będący 
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w Unii Europejskiej i w NATO, nazywa się Węgry. 
W przeciwieństwie do Niemiec, które państwo 
wymienialiście, on nie zredefiniował swojej po-
lityki. Parę przykładów. W dniu agresji Rosji na 
Ukrainę premier Orbán mówił „Nie wyślemy 
broni Ukrainie” – mimo że taka była tego dnia 
decyzja Sojuszu Północnoatlantyckiego, tzn. że 
my wspólnie wszyscy wysyłamy broń Ukrainie. 
Węgry tego odmówiły. Nawet Hiszpania, która 
naprawdę ma niewielkie interesy w naszym re-
gionie, po paru dniach wahania to zrobiła. Węgry 
tego nie zrobiły. Co po 10 dniach krwawej kam-
panii Putina w Ukrainie mówi premier Węgier 
– i co już bezpośrednio godzi w polskie interesy, 
jest wpisywaniem się nie tylko w retorykę, ale 
w całą strategię Kremla i Putina? Otóż mówi, że 
to jest polska wina, bo to Polska chce przesu-
nąć granicę Zachodu aż po Rosję, podczas gdy 
Rosja ma swoje – rzekomo – prawdziwe inte-
resy w tym, żeby Ukraina była neutralna. No, 
oczywiście mit o tym, że Rosja chce tylko tego, 
żeby Ukraina była neutralna i żeby nie wcho-
dziła do NATO, jest kłamstwem Putina powta-
rzanym przez Orbána, bo widzimy, co się dzieje 
na Białorusi, którą przez ostatnie lata Putin cał-
kowicie zwasalizował i z której wysyłał rakiety 
i oddziały na Ukrainę. Rosja nie chce w swoim 
otoczeniu neutralności, ona chce pełnego podpo-
rządkowania. Jeden człowiek, który na Zachodzie 
dzisiaj tego nie rozumie, to jest Orbán, w dodat-
ku atakujący Polskę. Nie dalej niż przedwczoraj 
premier Węgier, pan Orbán, podpisał 2 swoje 
rozporządzenia: po pierwsze, zakaz stacjonowa-
nia wojsk NATO na wschód od Dunaju, po dru-
gie, zakaz transportu broni przez terytorium 
Węgier dla Ukrainy. Znowu: przeciw Ukrainie, 
zgodnie z interesami rosyjskimi. To godzi w inte-
resy NATO, w podstawy naszego bezpieczeństwa. 
Wreszcie wczoraj Orbán mocno powiedział – tu 
znowu cytuję: „Trzeba utrzymać import gazu 
i ropy z Rosji do Europy” – że Węgry będą weto-
wać tego typu pomysły, które wiele państw euro-
pejskich już popiera, chociaż jeszcze 2 tygodnie 
temu ich nie popierały. Jeszcze nie wszystkie po-
pierają, ale nad tym trzeba pracować. A Orbán 
mówi wprost, że tego nie należy robić.

Mówiono, proszę państwa, wiele o  tym – 
zwłaszcza senator Gawłowski to mówił – czym 
jest MOL, czyli kontrolowana przez rząd węgier-
ski wielka spółka paliwowa działająca w Europie. 
W skrócie: jest to dzisiaj paliwowy, energetyczny 
koń trojański Rosji na naszym kontynencie.

24 lutego 2022 r. zmienił się bieg historii i z tego 
trzeba wyciągnąć wnioski. Ja bardzo się cieszę, że 
w my w Polsce te wnioski wyciągamy, że chcemy 
podwyższać procent, wielkość nakładów na obron-
ność. To trzeba robić. Mam nadzieję, że te środki 
będą też dużo lepiej wydawane, niż to było w ostat-
nich latach.

(Sygnał timera)
Już kończę, Pani Marszałek.
Kolejnym wnioskiem jest to, że trzeba być bar-

dziej zwartym w NATO i trzeba być bardziej zwar-
tym w Unii Europejskiej. Że polityka imigracyjna 
Unii Europejskiej musi być bardziej aktywna – cie-
szę się, że mówią to ci, którzy parę lat temu mówili, 
że nam jest to kompletnie niepotrzebne. Wtedy nie 
chcieliśmy przyjmować matek z dziećmi, a dzisiaj 
sami prosimy o to, żeby matki z dziećmi, które do 
nas przybywają milionami, przyjęły też inne kra-
je. I to jest słuszne. Ale trzeba również, Szanowni 
Państwo, zredefiniować sojusze albo tzw. sojusze, 
czyli to, kto był naszym przyjacielem i kto jest nim 
naprawdę, i to, jak mają wyglądać wielkie interesy, 
wielkie transakcje, zwłaszcza transakcje na rynku 
energii. Proszę państwa, historia wróciła. Można 
dziś stanąć po stronie polskiej racji stanu i zablo-
kować tę kompletnie sprzeczną z nią transakcję 
albo można stanąć po stronie szwindli, interesi-
ków pana Orbána z panem Obajtkiem i nadal iść 
w tę haniebną dla Polski i niezwykle szkodliwą 
transakcję, a właściwie wyprzedaż obcym firmom 
wielkiej polskiej rafinerii. Kiedy historia wróciła, 
można stanąć po właściwej stronie, można też sta-
nąć po stronie złej. Jestem przekonany, że Senat 
Rzeczypospolitej stanie po stronie dobrej i poprze 
tę uchwałę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

SenatoR 
kazimierz kleina 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
W pełni podpisuję się pod opiniami, które wy-

głosili wcześniej koledzy, tj. senator Bosacki, se-
nator Rybicki, senator Gawłowski, a także pod 
tymi słowami, które wypowiedział pan marsza-
łek Borusewicz. Ale chciałbym zwrócić uwagę 
na jeszcze jeden element, który umyka nam tutaj 
wszystkim albo może taki, na który nie do końca 
zwracamy uwagę.

Wydaje się, że… Obie spółki – Lotos i Orlen – są 
spółkami kontrolowanymi przez Skarb Państwa. 
Udziały czy akcje Skarbu Państwa w  Lotosie 
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wynoszą ponad 50%, a kontrola Skarbu Państwa 
w Orlenie jest taka, że Skarb Państwa w praktyce 
dominuje nad tą spółką. Dzisiaj chcemy doprowa-
dzić do sytuacji takiej, nie my, a rząd chce dopro-
wadzić do takiej sytuacji, że kontrolę nad tymi 
spółkami Skarbu Państwa w większym stopniu 
przejmą inne, zagraniczne koncerny. Ja nie jestem 
przeciwnikiem prywatyzacji, ale moje pytanie do-
tyczy tego, na ile ta decyzja jest decyzją w interesie 
konsumentów. Czy dzięki tej operacji, czy jeże-
li dojdzie do takiej wyprzedaży, jaka tutaj została 
zaproponowana, ceny paliw na stacjach w Polsce 
zostaną obniżone? Czy wprowadzenie spółki wę-
gierskiej, która ma przejąć dużą cześć stacji benzy-
nowych na terenie Polski, doprowadzi do tego, że 
ceny paliw na stacjach benzynowych będą niższe, 
niż są dzisiaj? To powinno być, wydaje się, zasadni-
cze pytanie. Chodzi o to, czy cała ta operacja będzie 
przeprowadzona w interesie obywateli. Oczywiście 
tak się nie stanie, bo te zapisy, które dalej tutaj są 
i o których mówił pan Obajtek… O nim za chwi-
lę chciałbym parę słów powiedzieć, nie krytykując 
człowieka, bo nie znam go specjalnie, raz miałem 
okazję się spotkać z panem Obajtkiem. O tym po-
wiem za chwilę, zadam pytania. A ta operacja do-
prowadzi do tego, że rynek paliw w Polsce będzie 
w jeszcze większym stopniu zmonopolizowany 
i opanowany przez potężne koncerny, co w prak-
tyce doprowadzi do tego, że ceny paliw w Polsce 
będą dużo wyższe.

Orlen przez ostatnie lata osiągał bardzo wyso-
kie zyski. Można by powiedzieć, że cieszymy się 
z tego, ale przecież te zyski są osiągane w sposób 
absolutnie prosty. Bycie prezesem takiej spółki jak 
Orlen czy innych potężnych firm, które są dominu-
jące… W zasadzie można powiedzieć, że taki prezes 
śpi spokojnie, bo ceny może ustalić na poziomie 
maksymalnym, jaki jest do zaakceptowania przez 
obywateli, tak żeby się nie zbuntowali jak np. oby-
watele w Kazachstanie przeciwko podwyżce cen 
gazu do samochodów, gdzie doszło do wielkiej re-
wolty. Tak że można sobie tak próbować, jak się 
chce, właśnie na obywatelach. I te ceny paliw na 
stacjach benzynowych ciągle rosły.

25 marca 2021 r. zadałem pytanie ministrowi, 
wicepremierowi Sasinowi – chciałem powiedzieć 
„ministrowi Skarbu Państwa”, a to jest minister 
aktywów państwowych – czy jest jakakolwiek kon-
trola nad kosztami w spółkach Skarbu Państwa, 
czyli takich jak Orlen, czy jest jakakolwiek kontro-
la nad poziomem cen. Odpowiedziano mi oczywi-
ście w prosty sposób, wynikający z prawa spółek 

handlowych, że nie, ponieważ to są spółki prawa 
handlowego, a tam są rady nadzorcze i one decy-
dują o tym, jak to wszystko funkcjonuje. I oczywi-
ście to jest pewnie formalnie i zgodnie z prawem 
słuszna odpowiedź. Ale to, że ceny rosły w tamtym 
czasie, a dzisiaj w sposób szczególny… Cena benzy-
ny na stacji benzynowej w mojej miejscowości, na 
stacji Orlen, w ciągu dnia zmieniała się trzykrotnie, 
i to o 50 gr, osiągając wczoraj rano, jak jechałem na 
stację kolejową, prawie 7 zł 50 gr, dokładnie 7,46. 
Dzień wcześniej było to o 70 gr mniej. I oczywiście 
za wszystko wini się… Dzisiaj nie wiem już, jakie 
są ceny.

(Senator Danuta Jazłowiecka: 8,16.)
8,16. I wini się za to Rosję, Putina i wszystkich 

innych. Oczywiście w tym także jest dużo prawdy. 
Ale spytam przede wszystkim o to: czy ktokolwiek 
kontroluje, jak są wydatkowane te pieniądze? Ja za-
wsze mówię w sposób jakby klasyczny: za to, że 
my dzisiaj płacimy taką cenę za paliwa, odpowia-
da oczywiście sytuacja międzynarodowa, ale także 
to, że 3 miliardy zł można sobie wyrzucić w błoto, 
mówiąc, że się buduje elektrownię w Ostrołęce, 
a później, następnego dnia się mieli te wszystkie 
urządzenia i wpisuje się gdzieś w koszty. Po pro-
stu dzisiaj kompletnie nie ma nad tym nadzoru. 
Dzisiaj się sprzedaje i… Przy okazji jednej z tych 
transakcji pan prezes Obajtek mówił, że jego stra-
tegicznym partnerem będzie ten, który wykupi 
część Lotosu. Czyli co, dojdzie do jeszcze większej… 
Czy de facto w praktyce dojdzie do monopolizacji 
rynku polskiego? Czyli te ceny na stacjach benzy-
nowych dla obywateli w sposób jeszcze bardziej ra-
dykalny wzrosną? I zrobi się to pod pretekstem, że 
budujemy coś, co będzie jakimś czempionem eu-
ropejskim? Państwo macie jakieś takie ambicje, że 
chcecie być najwięksi na świecie, w Europie, nie 
wiadomo gdzie…

(Rozmowy na sali)
Trzeba tylko dobrze zarządzać tym, co jest 

w Polsce, i doprowadzić do tego, że się, po pierw-
sze, kontroluje koszty w firmach, nie marnotrawi 
się pieniędzy na różne bezmyślne, szkodliwe inwe-
stycje. Bezmyślne.

A po drugie, chodzi o to, że po prostu stawia się 
ludzi, którzy są w jakiś sposób mądrzy… Dzisiaj 
autorytetem był pan prezes Obajtek. Zaczynam już 
kończyć to moje wystąpienie. I to jest jakiś dziwny 
sposób… Dzisiaj człowiek staje się autorytetem tyl-
ko dlatego, że otrzyma jakieś stanowisko. Wcześniej 
był zwykłym, prostym człowiekiem, okej, może na-
wet był też dobrym stolarzem, cieślą, wójtem. Ale 
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kiedy zostaje prezesem jakiejś spółki Orlenu, to zo-
staje też autorytetem – tylko dlatego, że dostał ten 
tytuł. No, ludzie, czy to ma jakiś związek z rzeczy-
wistością? Człowiek jest profesorem, uczy się, stu-
diuje, pisze itd., buduje swój autorytet przez lata, 
a tu z dnia na dzień robi się z kogoś autorytet i się 
go cytuje, pokazuje w dokumentach. Może kiedyś, 
za 20 lat on będzie jakimś autorytetem. Ale dzisiaj? 
A u państwa w PiS zostać autorytetem jest łatwo – 
wystarczy po prostu, że prezes Kaczyński powoła 
kogoś na jakieś stanowisko, a ten ktoś, który może 
i był wartościowym człowiekiem, tego nie neguję, 
od razu następnego dnia staje się kimś takim, kto 
może decydować o losach Polski, a nawet chciałby 
decydować o losach Europy. Po prostu nie ma tu 
jakiegokolwiek wyczucia.

Prośba do państwa jest taka: proszę po prostu 
zwrócić jeszcze uwagę na to, co tutaj próbujecie 
robić z tym nieszczęsnym Lotosem i Orlenem. 
Myśląc tylko o tym, że zbuduje się jakieś impe-
rium, że Polska będzie nie wiadomo jaką potęgą, 
a Orlen będzie światowym czempionem, szkodzi 
się polskiej gospodarce. A w pierwszej kolejności 
szkodzi się obywatelom, bo my, konsumenci, po 
prostu zapłacimy za tę operację na stacjach ben-
zynowych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

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

Proszę bardzo.

SenatoR 
raFał ślusarz 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Uchwała, o której dyskutujemy, zawiera za-

sadniczo dwa obszary. Jeden obejmuje, moim 
zdaniem, uprawnioną dyskusję o pewnym przed-
sięwzięciu gospodarczym rzutowanym na kwestie 
geopolityczne, bo przedsięwzięcie rzeczywiście jest 
wielkie i międzynarodowe. Drugi obszar, na któ-
rym chciałbym się skupić, wcale nie musiałby w tej 
uchwale się pojawić, ale państwo autorzy mają ja-
kąś taką tendencję do tego, żeby tego typu kwestie 
w takich uchwałach zawierać, to jest takie protek-
cjonalne i krytyczne podejście do premiera Orbána, 
ale ogólnie do całego narodu węgierskiego, bo tam 

się wymienia Węgry. Uważam, że to jest praktyka, 
której powinniśmy unikać w Senacie. Już przyj-
mowaliśmy taką uchwałę, w której pouczaliśmy 
Brytyjczyków, że dali się oszukać w kwestii brexitu. 
Myślę, że to nie jest miejsce na tego typu wywody. 
Ja z każdym z państwa chętnie się podzielę moją 
opinią na temat Viktora Orbána, ale nie zrobię tego 
z tej trybuny, bo ta Izba nie jest od tego, i będzie 
to opinia, która prawdopodobnie państwu przy-
padnie do gustu. Dlaczego nie należy w te kwestie 
wchodzić? Myślę, że każdy roztropny jest w stanie 
to zrozumieć.

Ale gdyby ktoś miał problemy, to ja proponuję 
pewien wywód i go przedstawię. Mianowicie za-
miast akapitu drugiego – proszę patrzeć na drugi 
akapit tejże uchwały – wstawię prawie jednobrz-
miący tekst, w którym Węgry zamienię na Niemcy. 
To będzie tak: „Firma niemiecka BASF – to jest 
moja proponowana poprawka – ma bezpośrednie 
powiązania z firmą rosyjską Gazprom w projek-
cie Nord Stream, a jednocześnie Niemcy przyjęły 
niejednoznaczne stanowisko w stosunku do Rosji, 
choć ta rozpoczęła agresję przeciw Ukrainie i po-
pełnia zbrodnie wojenne. Niemiecki rząd Olafa 
Scholza nie tylko sprzeciwiał się zablokowaniu 
systemu SWIFT, inicjatywie popartej m.in. przez 
Węgry, ale podtrzymuje funkcjonowanie tego sys-
temu wobec dwóch banków rosyjskich, Sberbanku 
i Gazprombanku, de facto finansując wojnę Putina, 
co osłabia Unię Europejską, która jest fundamen-
tem bezpieczeństwa Polski”. Ta końcówka to już…

(Senator Marcin Bosacki: A my sprzedajemy 
Niemcom?)

Czy ja panu przerywałem? Miał pan bardzo 
kontrowersyjne wystąpienie, a mimo to wytrzy-
małem. Tak że gdyby pan zechciał wytrzymać…

W związku z tym… Ja rozumiem, że tego typu 
poprawka spowoduje, że być może ten cały tekst 
uchwały troszkę się zachwieje, a może nawet stra-
ci ten sens, który państwo chcieliby mu nadać, ale 
przecież nie o sens państwu chodzi w tej uchwale. 
Jutro ją przegłosujemy, pojutrze wszyscy o niej za-
pomną. W związku z tym myślę, że nie będzie wiel-
kim naruszeniem regulaminu, jeżeli tę poprawkę 
zgłoszę, a państwo na posiedzeniu komisji może 
będą mieli refleksję, że jednak tę uchwałę należy 
wycofać.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: MOL jest 
niemiecki?)

Bardzo dziękuję…
A na koniec chciałbym powiedzieć o powodzie. 

Bo tutaj padło, że strona niemiecka miała refleksję 
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w odróżnieniu od strony węgierskiej. Proszę pań-
stwa, inspiracją do tego, żebym zabrał głos, nie była 
ta dyskusja. Inspiracją jest informacja, którą podał 
niemiecki „Die Welt”, w końcu nie tabloid, z dzisiej-
szego dnia o wypowiedzi ukraińskiego ambasadora 
w Niemczech, która brzmi w sposób następujący: 
mój prezydent – czyli prezydent ukraiński – dzwo-
nił do kanclerza Niemiec i jakby ze ścianą rozma-
wiał. Dziękuję bardzo.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: A co Niemcy mają 
do tego? Czy MOL jest niemiecki?)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę  o   zabranie  g łosu senatora 

Czerwińskiego.
(Senator Ślusarz: BASF jest niemiecki.)
(Senator Wadim Tyszkiewicz: A co BASF ma do 

tego?)
(Senator Ślusarz: Nord Stream.)
(Głos z sali: Ale to jest MOL.)
(Senator Wadim Tyszkiewicz: A co Nord Stream 

ma wspólnego z Orlenem?)
Panie Senatorze, bardzo proszę.

SenatoR 
jerzy czerWiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Bardzo bym prosiła o ciszę.)
Ja po części będę się powtarzał, tzn. wygłoszę 

pewne tezy, które były przedstawione na posiedze-
niu komisji, ale myślę, że ci, którzy dotrwali do tej 
pory i słuchają nas, zasługują na to, żeby im te tezy 
przedstawić.

Kwestia pierwsza. Proszę państwa, my 
w uchwałach powinniśmy stosować terminologię 
oficjalną, tak jak mówimy „Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej”, tak jak operujemy pełnymi nazwami. 
Otóż pełna nazwa firmy, którą nazywamy po-
tocznie Lotosem, to jest Grupa Lotos SA. To jest 
koncern naftowy. W tekście uchwały senackiej po-
winna być przynajmniej raz pełna nazwa firmy.

O deprecjacji instytucji uchwał senackich mówi-
łem już kilkakrotnie z tej mównicy. Doszliśmy już do 
takiego oto poziomu, że praktycznie rzecz biorąc są 

to rzeczywiście, jak ktoś tu powiedział, stanowiska 
partyjne. Ja się z tym zgadzam. To jest stanowisko 
większości senackiej, która zamiast zaprezento-
wać je np. na tle herbu Senatu, przy flagach, próbu-
je ubrać to stanowisko w kształt uchwały senackiej 
i niewielką większością głosów przegłosować. To nie 
ma nic wspólnego z ideą uchwały senackiej, napraw-
dę. Nie tak była rozumiana idea uchwały senackiej 
przez twórców Senatu.

Tutaj większość poszła oczywiście jeszcze da-
lej, mianowicie przekracza swoje kompetencje. 
Zjawiska, o których mówimy, to jedno, ale sam akt 
fuzji 2 firm to jest zakres władzy wykonawczej, po-
wtarzam, to jest zakres władzy wykonawczej, a nie 
ustawodawczej. I choćby z tego powodu… No, je-
śli już państwo chcieliście podjąć taką uchwałę, 
to trzeba było zapytać tych, którzy za władzę wy-
konawczą w Polsce są odpowiedzialni, są władzą 
wykonawczą i za tę fuzję są odpowiedzialni, o ich 
stanowisko i o fakty. Trzeba było zapytać przedsta-
wicieli co najmniej 2 resortów, Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, bo w tekście tej uchwały są podane 
stwierdzenia, które według mnie naruszają dobry 
interes Polski i jej pozycję międzynarodową, a tak-
że Ministerstwa Aktywów Państwowych w zakresie 
fuzji, o której piszecie.

Zarówno w trakcie posiedzenia komisji, jak i tu-
taj padały głosy, które deprecjonowały stanowisko 
Węgier, głównie w kontekście konfliktu – mów-
my wprost – najazdu Rosji, Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę. No tak, ale stanowisko innych państw, 
które są znaczące albo przynajmniej starają się 
wywierać większe wrażenie na arenie między-
narodowej, było podobne. Być może się zmieniło. 
Zobaczymy po efektach. Jako przykład podałem tu-
taj Niemcy. Zarzucanie Węgrom, że nie chcą być 
hubem do transportu uzbrojenia dla Ukrainy… 
To co można powiedzieć o kraju, który nie chciał 
w ogóle przekazać Ukrainie żadnego uzbrojenia, 
nawet tego, które w swoim posiadaniu miało inne 
państwo, Estonia? Na posiedzeniu komisji padł 
zarzut, że Węgrzy wydają paszporty węgierskie 
obywatelom Ukrainy z Zakarpacia. Ale Niemcy na 
terenie Polski od 33 lat…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Niech pan zosta-
wi tych Niemców. Boże, tego się nie da słuchać.)

Nie wzywaj nadaremno, Człowieku…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, naprawdę, niech pan się zapisze, bę-
dzie polemika.)
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(Senator Wadim Tyszkiewicz: Co pan chce od 
tych Niemców?)

(Głos z sali: To są opinie.)
Podaję przykłady. Otóż Niemcy na terenie 

Polski od 33 lat robią podobne operacje, a miano-
wicie wydają niemieckie paszporty w swoich kon-
sulatach, m.in. w konsulacie opolskim. No, jeśli 
naganne jest robienie tego przez Węgry, to równie 
naganne, a może nawet bardziej, jest to, co robią 
Niemcy. Uważam, że posługiwanie się takimi ar-
gumentami jak te, które są wytaczane w stosunku 
do Węgier, to jest, delikatnie mówiąc, stosowanie 
podwójnych standardów. Niektórym krajom moż-
na coś wytknąć, a niektórym nie, nie, bo tamci są 
więksi i są przyjaciółmi z definicji.

Ale, proszę państwa, to, co – no, tak się złoży-
ło, że doczytałem przed chwilą – dyskwalifikuje 
tą uchwałę…

(Głos z sali: Tę uchwałę.)
…ten tekst… Tę uchwałę, słusznie. Co dys-

kwalifikuje ten tekst w  sposób kategoryczny? 
Mianowicie polecam państwu portal Trojmiasto.
pl. W zakładce „Biznes” jest artykuł „Czy z powodu 
wojny powinniśmy jeszcze raz przyjrzeć się fuzji 
Orlenu z Lotosem?”. Połowa tekstu projektowanej 
uchwały to po prostu kopiuj-wklej z tegoż artyku-
łu. Proszę państwa, jeszcze się chyba nie zdarzy-
ło, żeby Senat musiał się tak posługiwać cudzymi 
myślami. Jeśli się to przywoła, wskaże autora, 
to owszem… Ale nikt tego nie zrobił dotychczas. 
Kompromitacja, kompromitacja.

(Poruszenie na sali)
Powiem w ten sposób… Może to państwu za-

cytuję, bo to nie przekonuje państwa. To są cytaty 
z uchwały. „Węgry przyjęły niejednoznaczne sta-
nowisko w stosunku do Rosji”. To samo jest tutaj. 
„Firma węgierska MOL ma bezpośrednie powiąza-
nia z firmami rosyjskimi”. Idealnie pasuje.

(Głos z sali: Jak mądre, to czemu…)
Tak, szczególnie słowo w słowo. Trzeba by jakiś 

program antyplagiatowy puścić.
„Saudi Aramco również utrzymuje szerokie 

relacje biznesowe z firmami rosyjskimi”. A tutaj: 
„Saudi Aramco utrzymuje również szerokie re-
lacje biznesowe z firmami rosyjskimi”. „Firma 
Unimot funkcjonuje głównie na bazie bizneso-
wych relacji z firmami białoruskimi”. „Z kolei fir-
ma Unimot funkcjonuje głównie”… O, jest różnica, 
przepraszam. Ktoś coś dołożył, jakiś wkład inte-
lektualny widać. „Z kolei firma Unimot funkcjonu-
je głównie na bazie biznesowych relacji z firmami 
białoruskimi”. To jest akapit drugi. Większość 

akapitu trzeciego jest – przepraszam za wyra-
żenie, ja jestem nauczycielem – zerżnięta z tego 
artykułu. Przypominam, że artykuł jest wcześniej-
szy, z 4 marca, a projekt ma datę 9 marca. Związki 
przyczynowo-skutkowe są tutaj chyba jasne.

Proszę państwa, jak już piszecie takie uchwały 
– w cudzysłowie oczywiście – to po prostu piszcie 
je sami, od siebie. Nie zrzynajcie, bo to wstyd. To 
jest kompromitacja dla autorów, dla tych, którzy się 
pod tym podpisali, dla tej większości, która za tym 
głosuje. No, nie dla Senatu, bo Senat według mnie 
nie powinien być w coś takiego wmanewrowywa-
ny. I m.in. w związku z tą ostatnią informacją, że 
mamy po prostu do czynienia z jawnym plagia-
tem, składam wniosek o odrzucenie tego projektu 
uchwały.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Proszę o zabranie głosu panią senator Gabrielę 
Morawską-Stanecką.

SenatoR 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Generalnie ja również nie miałam zamiaru za-

bierać głosu. Wydawało mi się, że w sytuacji, kie-
dy za naszą wschodnią granicą jest wojna, kiedy 
Rosja w zbrodniczy sposób napadła na swojego są-
siada i zabija kobiety i dzieci, niszczy ich majątek, 
my będziemy mogli w zgodzie podjąć tutaj pewne 
uchwały, przyjąć pewne ustawy i przewartościo-
wać pewne sojusze. To w sytuacji wojny wydaje się 
naturalne. I to jest pierwsze kwestia.

Wydawało mi się – brałam pod uwagę poczy-
nania pana prezydenta i rządu – że tak się stało, 
jednakże sytuacja związana ze sprawą Lotos-MOL 
jest dla mnie irracjonalna. My możemy mówić o sy-
tuacji gospodarczej, możemy mówić o interesach 
czy o stracie interesów, ale w obliczu tej tragedii, 
tej wojny, to nie ma żadnego znaczenia. My mu-
simy dzisiaj myśleć o polskiej racji stanu, myśleć 
politycznie o naszych sojuszach. 24 lutego Orbán 
powiedział, że nie wyśle broni Ukrainie. Potem 
oskarżył Polskę o przesuwanie granicy Zachodu. 
Potem zakazał stacjonowania wojsk NATO i trans-
portu broni na Ukrainę. Stwierdził, że będzie się 
przeciwstawiał embargu na import gazu i ropy. Czy 
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to nie wystarczy? Czy to nie wystarczy? Węgierskie 
media mówią, że Rosja prowadzi „specjalną opera-
cję wojskową”, że w zasadzie ta wojna to wina sa-
mych Ukraińców. Jeszcze miesiąc przed tą wojną 
pan premier Orbán odwiedzał Władimira Putina 
w Moskwie. Jeszcze przed tą wojną twierdził… 
Znaczy po wybuchu tej wojny powiedział, że przy-
czyną jest ekspansja NATO na wschód, co się coraz 
bardziej nie podobało Rosji, bo Rosja, żeby czuć się 
bezpieczna, musi być otoczona strefą neutralną. 
Taka biedna ta Rosja. Tak się niekomfortowo czu-
je, mając nas, w NATO, za plecami. Bo ja przypo-
minam państwu, że żądania Putina w stosunku do 
NATO nie dotyczyły tylko Ukrainy. One dotyczyły 
również Polski. W związku z tym bardzo głębo-
ko zastanowiłabym się nad tym, czy tej fuzji, tego 
przejęcia… czy po prostu nie odłożyć chociażby 
w czasie decyzji o tym, jak zresztą proponowano.

Przypominam również, że wszystkie świato-
we firmy zdecydowały się zakończyć współpracę 
z firmami rosyjskimi. Zrobiło to BMW, wstrzymu-
jąc produkcję w Kaliningradzie i eksport samocho-
dów do Rosji, zrobiło to BP, które sprzedało 20% 
udziałów w firmie Rosnieft, zrobiły to ExxonMobil, 
Schell, Boeing, Apple. Czy nasz Orlen musi robić 
interesy z firmą MOL, która jest powiązana z ka-
pitałem rosyjskim? Po co?

Są pewne sytuacje – to już było dzisiaj powiedzia-
ne – w których trzeba postawić się po jednej ze stron. 
Po jednej stronie jest dobro, po drugiej stronie jest zło. 
I my musimy podjąć dobrą decyzję. Takie kolaboro-
wanie z osobą, z osobami… z krajem, na czele którego 
stoi osoba, która nie potrafi zdobyć się na opowiedze-
nie się po jednej ze stron, która lawiruje, która szuka 
swoich interesów, która stoi w coraz większym roz-
kroku, na pewno nie jest w interesie Polski.

I apeluję do panów senatorów, do państwa se-
natorów Prawa i Sprawiedliwości, żeby w tej trud-
nej sytuacji, kiedy zagrożona jest również Polska… 
Bo jest zagrożona, dzisiaj w sposób pośredni, po-
nieważ wszyscy będziemy płacić cenę tej woj-
ny, i tak trzeba, ale jutro możemy być zagrożeni 
w sposób bezpośredni. I należałoby o tym pamię-
tać. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Pani Marszałek.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Boguckiego, zdalnie.

SenatoR 
jacek BoGucki 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Słychać mnie?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak, sły-

chać dobrze.)
Dziękuję, Panie Marszałku. Bo z zasięgiem 

bywa różnie.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Odpowiem na pytanie, które padło w ostatnim 

wystąpieniu: po co? Odpowiem pytaniem: a po co 
BP ma 20 tysięcy stacji, a nie 1 tysiąc czy 500? Po co 
Total ma 12 tysięcy stacji, a nie 1 tysiąc czy 500? Po 
co Shell, największy koncern w Europie ma tylko 
w Polsce 400 stacji, a nie 10, 20 czy 100? Czy przed-
stawiciele tamtych koncernów i państw, w których 
te koncerny powstawały, są na tyle głupi, że łączyli, 
konsolidowali to bez sensu, czy też w pewnym mo-
mencie doszli do wniosku, że tylko przy tak dużej 
skali te koncerny są w stanie stać się silnymi mar-
kami, silnymi jednostkami? Tylko z tego powodu 
jest ta konsolidacja. To, że nam nie pozwolono zro-
bić tego koncernu w taki sposób, żeby wszystkie 
stacje włączyć do jednej jednostki…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Nie znalazłem, ile w Europie, ale jest najwięk-

szym koncernem, więc na pewno powyżej 20 ty-
sięcy. Nam nie pozwolono, bo ktoś wprowadzał 
nas do Unii i nie przewidział tego, żebyśmy mo-
gli stworzyć tej wielkości koncern. I tylko dlatego 
zmuszeni jesteśmy, żeby pozbyć się części udzia-
łów i pozbyć się części stacji. Ale ta umowa mówi 
o tym, że w zamian będziemy mieli, jako narodowy 
koncern Orlen, stacje w innych krajach. Czy to nie 
jest dobre rozwiązanie?

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…twórcom projektu tej uchwały też taki kieru-

nek myślenia i takie spojrzenie na tę sprawę.
No, takim koniem do bicia stały się Węgry, MOL, 

Orbán. Państwo jakoś zapominają o Niemczech – 
oni wprawdzie wysyłają uzbrojenie na Ukrainę, ale 
z demobilu, enerdowskie – które już powiedziały, 
że tych rzeczywistych uchodźców, nie imigrantów 
zarobkowych, tak jak wcześniej z Ukrainy czy jesz-
cze wcześniej, z obszarów Morza Śródziemnego, 
nie będą przyjmować, bo nie mają miejsca. Tak 
powiedziały władze Berlina bodajże. Nie zauwa-
żacie państwo stanowiska Francji, która nie tak 
dawno ustami swojego prezydenta powiedziała, 
żeby przedsiębiorcy tak szybko nie wycofywali 
się z Rosji, bo przecież wojna się skończy i trzeba 
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będzie biznesy kontynuować. I jakoś nie krzyczy-
cie, że ci wasi partnerzy polityczni, no bo prze-
cież jesteście w tej samej, rządzonej przez Tuska, 
partii…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Francją… No, Niemcy już teraz nie, to jest 

inna grupa europejska, ale wam bliska, bo współ-
rządząca Unią Europejską, niebędąca w opozycji 
wobec rządzących w Unii. I jakoś nie słychać słów 
zachęty ani ze strony Donalda Tuska, ani za strony 
waszych senatorów, żeby polityka Niemiec i polity-
ka Francji w tym zakresie się zmieniła.

Ktoś spytał… Nie, nie spytał, tylko powiedział, 
stwierdził, że bardzo się cieszy, ale z takim sarka-
zmem, że w końcu…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…w tym zakresie zdanie. Tak, bo przyjmujemy 

uchodźców z obszaru wojny, kobiety i dzieci. A na 
tamtej granicy, na której też byłem, ale nie po to, 
żeby coś przerzucać przez nią, tylko żeby wesprzeć 
naszych żołnierzy, kobiet i dzieci praktycznie nie 
było, ewentualnie pojedyncze osoby. Na ogół byli to 
młodzi ludzie, na ogół ludzie, którzy nie przyjecha-
li tu z obszaru wojny, ale z obszarów, które chcieli 
sobie zmienić jako miejsce do życia jako imigranci 
zarobkowi.

Padał zarzut, że Skarb Państwa ma w Orlenie 
tylko 27% udziału. Pytam wprost: kto sprzedał te 
73%? Kto je sprzedał? Rządy Lewicy, PSL, PO lub 
ich poprzedników politycznych jak choćby Kongres 
Liberalno-Demokratyczny. To oni sprzedawali te 
udziały i dlatego nie mamy 100% udziałów. Ale 
wam się w tym przypadku interes polski, interes 
narodowy, gospodarczy, bardzo podoba.

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Ale wielokrotnie krzyczeliście…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Przez 8 lat waszych rządów sprzedawaliście co-

rocznie mnóstwo spółek, mnóstwo udziałów w tych 
spółkach paliwowych,

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…sprzedalibyście wszystko, z  Orlenem 

i Lotosem włącznie, wystarczy zajrzeć do wasze-
go dokumentu, programu prywatyzacji Platformy 
Obywatelskiej, rządu Platformy Obywatelskiej 
i PSL. Wystarczy tam zajrzeć. To nie jest wasza hi-
pokryzja? Nie jest…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
To wy nam zarzucacie hipokryzję?
A  co do przyjaźni: przyjaźnie są różne, 

wśród przyjaciół, także jeżeli chodzi o przyjaź-
nie prywatne, mamy często ludzi, którzy mają 

inne poglądy na wiele kwestii. Ja mam przyja-
ciela, który jest antycovidowcem, mam przyja-
ciela, który jest lewicowcem, i to mi w niczym 
nie przeszkadza, bo jest porządnym człowie-
kiem. Podobnie w przyjaźniach międzynarodo-
wych w wielu kwestiach można się nie zgadzać, 
każdy sam odpowiada za swoje czyny. Ale, na 
Boga, nikt z polityków Prawa i Sprawiedliwości 
z Putinem się nie obściskiwał. Tam to się przy-
darzało. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Jest ktoś zapisany?
Informuję, że lista mówców…
(Głos z sali: Nie, zgłaszał się pan…)
Pan senator się nie zgłaszał?
Pan senator Rusiecki, proszę bardzo.

SenatoR 
jarosłaW rusiecki 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ta debata wokół uchwały jest nasycona wieloma 

cytatami. Uznałem, że powinny jeszcze paść inne 
cytaty, które nie znalazły się w debacie.

Taki cytat: „Wykluczenie Rosjan z prywatyzacji 
Lotosu byłoby bardzo szkodliwe, bo to oznacza ob-
niżenie ceny, a to jest działanie na szkodę spółki, na 
szkodę państwa”. 3 kwietnia 2011 r. tak powiedział 
rzecznik rządu Paweł Graś.

(Senator Jerzy Fedorowicz: O rany boskie!)
(Głos z sali: I tym miłym akcentem…)
Tak, 11 lat temu, Pani Marszałek, 11 lat temu…
(Głos z sali: Lista wyczerpana.)
(Głos z sali: Zgłaszał się…)
(Głos z sali: Nie zgłosił się…)
Ja nie przeszkadzałem panu senatorowi.
…11 lat temu, wtedy, gdy znana była już wy-

powiedź Władimira Putina z 2007 r., z zimo-
wej Konferencji Bezpieczeństwa w Monachium, 
gdzie przedstawił swoją politykę wobec Europy 
i świata w obszarze bezpieczeństwa i interesów 
Rosji.

Drugi cytat: „Jeśli stawiać jakieś warunki” – je-
śli chodzi o prywatyzację właśnie Lotosu – „to nie 
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na zasadzie rusofobicznych postaw, tylko na za-
sadzie interesu ekonomicznego”. Tak powiedział 
doradca prezydenta Bronisława Komorowskiego, 
pan prof. Tomasz Nałęcz.

I trzeci cytat: „Nie ma żadnej presji Rosji na 
proces prywatyzacji polskiej energetyki Lotosu 
i jeśli dojdzie do procesu prywatyzacji, to w pań-
stwie prawnym, opartym na gospodarce wolno-
rynkowej nie jest możliwe, by wykluczyć z niego 
kogokolwiek”.

I  cytat, który zapewne państwo znacie, 
z 28 marca 2011 r. „Nie ma żadnej ideologicznej 
przesłanki, by mówić kategorycznie «nie» inwe-
storom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji. Nasi 
sąsiedzi są również od tego, abyśmy robili z nimi 
wspólne interesy” – oznajmił Donald Tusk. Tyle 
i aż tyle. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Kazimierz Kleina: I proszę dokończyć 
to zdanie. Ja chcę cały cytat.)

(Senator Jerzy Fedorowicz: …tak, nie przejmuj 
się.)

(Głos z sali: I tak…)
(Senator Kazimierz Kleina: I dalej, do końca, 

Senatorze, proszę dokończyć to zdanie.)
(Głos z sali: Tak.)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze… Czy pan chciałby… Pan se-

nator Kleina?
W ramach 5 minut, bardzo proszę.

SenatoR 
kazimierz kleina 

Bardzo króciutko.
Panie Senatorze, piękne te cytaty, wszyst-

kie prawdziwe, tylko składające się z fragmentu. 
Gdyby pan doczytał do końca… Nie mam przy sobie 
tego cytatu, bo po prostu przez myśl mi nie prze-
szło, że ktoś będzie próbował tak manipulować 
rzeczywistością…

(Senator Jarosław Rusiecki: To nie jest żadna 
manipulacja.)

Wie pan, jeżeli pan połowę zdania cytuje, bo 
panu tak jest wygodniej, bo pasuje to do pana ide-
ologii… No, to tak wychodzi. I to jest ta nieuczci-
wość. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
(Senator Jarosław Rusiecki: To zostało 

wypowiedziane.)
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
(Senator Kazimierz Kleina: I mówię, że zosta-

ło wypowiedziane. Warto przytoczyć całość, a nie 
uczestniczyć w oszustwie.)

Dla porządku informuję, że senator Aleksander 
Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do pro-
tokołu*, a wnioski o charakterze legislacyjnym zło-
żyli pan senator Ślusarz i pan senator Czerwiński.

Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że zostały złożone wnioski 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Zgłaszam wniosek o wyznaczenie komisji ter-
minu przygotowania dodatkowego sprawozdania 
celem przeprowadzenia trzeciego czytania projektu 
uchwały jeszcze na tym posiedzeniu Sejmu…

(Głosy z sali: Senatu.)
…na tym posiedzeniu Senatu.
Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 

Senat przyjął przedstawiony wniosek.
Nie słyszę głosów sprzeciwu.
W związku z…
(Senator Jerzy Czerwiński: Sprzeciw.)
(Głos z sali: Już po.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Dlaczego nie? 

Zgłaszam. Tak, zgłaszam sprzeciw.)
(Głos z sali: No bo już pani marszałek powiedziała…)
Ja powiedziałam „nie słyszę głosów sprzeciwu” 

i w tym momencie pan senator zgłosił, ale…
(Głos z sali: Już po.)
(Głos z sali: Już po czasie…)
Już po czasie na głosy sprzeciwu.
(Głos z sali: Pani marszałek mówiła już następ-

ne zdanie.)
Ja mówiłam już następne zdanie i pan dopiero 

wtedy…
(Senator Jerzy Czerwiński: Czy pani uwzględnia 

mój sprzeciw, czy nie?)
(Głos z sali: Nie.)
Nie uwzględniam pana sprzeciwu.
Senat przyjął przedstawiony… Kończę zdanie. 

Uznaję wobec tego, że Senat przyjął przedstawio-
ny wniosek.

Proszę jeszcze wysłuchać komunikatów.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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komunikaty

SenatoR SekRetaRz 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej poświę-
cone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na po-
siedzeniu Senatu do projektu uchwały wyrażającej 
sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos odbędzie 

się 20 minut po zakończeniu obrad w dniu dzisiej-
szym w sali nr 217.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Zarządzam przerwę do jutra do godziny 14.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 20 minut 52)
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– i  rozpatrzenie go jako punktu czternaste-
go porządku obrad; ustawa o zmianie ustawy 
o  Funduszu rozwoju przewozów autobuso-
wych o  charakterze użyteczności publicznej 
– i  rozpatrzenie go jako punktu piętnastego 
porządku obrad. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, 
uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawio-
ne propozycje.

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

Informuję, że po rozpatrzeniu punktu czter-
nastego, dotyczącego projektu uchwały z okazji 
23. rocznicy członkostwa Polski w Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego, odbędzie się gło-
sowanie w tej sprawie.

Głosowania w sprawie punktów, które zostały 
rozpatrzone wczoraj, oraz ustaw, które Senat roz-
patrzy dzisiaj, zostaną przeprowadzone jutro o go-
dzinie 12.30.

Po przygotowaniu przez połączone komisje se-
nackie sprawozdania w sprawie ustawy o pomo-
cy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa porządek 
obrad zostanie uzupełniony o punkt dotyczący roz-
patrywania tej ustawy.

16 marca będą posiedzenia komisji, a 17 mar-
ca będzie kontynuacja posiedzenia w celu rozpa-
trzenia ustawy o obronie Ojczyzny, która w sobotę 
wieczorem ma być przegłosowana w Sejmie. Taki 
jest plan na najbliższe dni.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu uchwały z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski 
w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 662.

Zgodnie z art. 84 ust. 6 Regulaminu Senatu 
projekt ten po uzgodnieniu z klubami i kołami 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 14 minut 02)

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

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam posiedzenie.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób 
tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków poro-
zumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gma-
chu Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy 
państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego 
udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny informuję, że za 15 mi-
nut zablokujemy możliwość przyłączania się do 
posiedzenia. W razie problemów prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numer uprzednio państwu 
przekazany.

Przystąpimy teraz do głosowania, które ma na 
celu wyłącznie ustalenie listy senatorów biorących 
udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 64 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu, ale ta liczba się zmienia, jak 
widzimy.

Szanowni Państwo, Konwent Seniorów podjął 
decyzję o wydłużeniu bieżącego posiedzenia Senatu 
o dni 11 marca oraz 17 marca bieżącego roku.

Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie po-
rządku obrad o punkty: drugie czytanie projektu 
uchwały z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski 
w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego 
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senackimi został włączony do porządku obrad z po-
minięciem pierwszego czytania.

Pozwolę sobie wystąpić jako przedstawiciel 
wnioskodawców.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Proszę.

SenatoR 
Tomasz Grodzki 

Wysoka Izbo, pozwalam sobie wnieść ten 
projekt na podstawie art. 84 ust. 1 Regulaminu 
Senatu. Projekt został podpisany przez grupę 
senatorów praktycznie wszystkich opcji i w ra-
mach uzgodnień z Sejmem jest przygotowywa-
ny na jutrzejsze uroczyste zgromadzenie posłów 
i senatorów.

Projekt ten ma docenić historyczne znaczenie 
dwudziestej trzeciej rocznicy członkostwa Polski 
w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego. 
Projekt ten był uzgadniany z klubami senackimi 
i z Sejmem. Jest jednobrzmiący w wydaniu sejmo-
wym oraz w wydaniu senackim, z wyjątkiem tego, 
że w przypadku Sejmu jest „Sejm Rzeczypospolitej 
Polskiej”, a  w  przypadku Senatu jest „Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej”.

Pozwolę sobie w  miarę szybko ten projekt 
przeczytać.

„Senat Rzeczypospolitej Polskiej docenia-
jąc historyczne znaczenie aktu przystąpie-
nia przez Rzeczpospolitą Polską do Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego i  formalne-
go stania się pełnoprawnym członkiem Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, wraz z Republiką Czeską 
oraz Republiką Węgierską w dniu 12 marca 1999 r., 
upamiętnia to doniosłe wydarzenie w przededniu 
23. rocznicy tej decyzji.

Polska, będąc boleśnie doświadczona tragiczną 
historią XX wieku, walką z dwoma zbrodniczymi 
totalitaryzmami: nazistowskim i komunistycz-
nym, podjęła w politycznym konsensusie wysiłek 
trwałego zakotwiczenia w strukturach zachodnie-
go świata opartego o zasady demokracji i samosta-
nowienia narodów. Wyrazem tego jest obecność 
Rzeczypospolitej Polskiej w Organizacji Traktatu 

Północnoatlantyckiego, którego członkostwo uzna-
je się za priorytet polskiej polityki zagranicznej.

Doceniając zaangażowanie i  prace wszyst-
kich osób, które przyczyniły się do skutecznej 
realizacji tego celu oraz spełnienia marzenia pol-
skiego społeczeństwa o członkostwie w Sojuszu 
Północnoatlantyckim, Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej składa im wyrazy wdzięczności i szacunku.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej popiera 
utrzymanie polityki otwartych drzwi Sojuszu 
Północnoatlantyckiego, która przyczyniła się do hi-
storycznego sukcesu Paktu, poszerzając sferę wol-
ności i bezpieczeństwa w całej Europie. Bronimy 
prawa każdego suwerennego państwa do decydowa-
nia o swojej przyszłości i wyboru sojuszy, odrzucając 
wszelkie próby tworzenia stref wpływu w Europie.

Gwarancje bezpieczeństwa i pokoju zapew-
niane przez NATO, w tym w szczególności art. 5 
Traktatu Północnoatlantyckiego, który zakłada ko-
lektywną obronę, «łącznie z użyciem siły zbrojnej, 
w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa 
obszaru północnoatlantyckiego», stanowią funda-
ment ładu światowego i ochrony demokratycznych 
wartości.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, podkre-
ślając wagę i  znaczenie Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego dla zapewnienia bezpie-
czeństwa światowego, nie może przejść obojętnie 
wobec bieżących wydarzeń związanych z agresją 
zbrojną Federacji Rosyjskiej na suwerenne pań-
stwo ukraińskie i naród ukraiński. Zbrodniczy 
reżim rosyjski, łamiąc wszelkie normy praw-
ne i zobowiązania międzynarodowe, zaatakował 
Ukrainę i wywołał niespotykany od czasu II wojny 
światowej kryzys polityczny, gospodarczy, a przede 
wszystkim humanitarny.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, pragnąc uczcić 
23.  rocznicę wstąpienia Polski do Organizacji 
Traktatu Północnoatlantyckiego, apeluje do rzą-
dów i parlamentów państw członkowskich NATO 
oraz państw stowarzyszonych o  kontynuowa-
nie solidarnych działań służących zapewnieniu 
bezpieczeństwa światowego oraz zdecydowane-
go przeciwdziałania rosyjskiej agresji i łamaniu 
podstawowych zasad prawa międzynarodowego, 
w tym humanitarnego.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej wzywa do 
konsekwentnego wzmacniania więzi transatlan-
tyckich oraz kontynuowania solidarnego przeciw-
działania agresji rosyjskiej i udzielania Ukrainie 
wszechstronnego wsparcia, które mogą skutecznie 
przyczynić się do zakończenia działań zbrojnych.



86

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 10 marca 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych  
o charakterze użyteczności publicznej

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

To tyle, jeśli chodzi o kwestię ustawy.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pyta-
nie? Nie.

Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 

Tomasz Grodzki)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Ale niejako już tradycyjnie dla porządku infor-

muję, że pan senator Aleksander Szwed złożył swo-
je przemówienie w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski 
w Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy pan marszałek Karczewski mógłby zerk-

nąć, czy wcisnął guzik?
No, nic.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 87 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, 

że Senat podjął uchwałę z  okazji 23.  roczni-
cy członkostwa Polski w  Organizacji Traktatu 
Północnoatlantyckiego. (Oklaski)

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 641, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 641 A.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, pana senatora Janusza 
Pęcherza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
janusz Pęcherz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie po-

łączonych Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej oraz Komisji 
Infrastruktury o uchwalonej przez Sejm w dniu 
24  lutego 2022  r. ustawie o  zmianie ustawy 
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej; druk se-
nacki nr 641, druk sejmowy nr 2014.

Marszałek Senatu dnia 25 lutego 2022 r. skiero-
wał ustawę do wymienionych komisji.

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 
8 marca 2022 r. komisje wnoszą: Wysoki Senat 
uchwalić raczy załączony projekt uchwały: Senat 
po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm ustawy 
o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicz-
nej przyjmuje tę ustawę bez poprawek. Taki jest 
projekt uchwały.

Omawiana dzisiaj ustawa o  zmianie usta-
wy o  Funduszu rozwoju przewozów autobu-
sowych o charakterze użyteczności publicznej 
zmienia ustawę o Funduszu rozwoju przewozów 
autobusowych, która weszła w życie w 2019 r. 
Dotychczasowe rozwiązania wprowadzały mecha-
nizm dofinansowania realizacji zadań własnych or-
ganizatorów w zakresie przewozów autobusowych, 
pozwalając na tworzenie spójnej, zorganizowanej 
sieci transportu publicznego.

Coroczne przychody funduszu szacowane są 
na kwotę 800 milionów zł. Z aktualnych danych 
wynika, że w naborze na 2022 r. dopłatą z fun-
duszu objętych zostało 4 tysiące 901 linii komu-
nikacyjnych przy wnioskowanej kwocie dopłat 
wynoszącej 543 miliony zł. Okazało się jednak, że 
w związku z rosnącym zainteresowaniem prze-
wozami w 4 województwach zostały przekroczone 
limity środków przyznane tym województwom na 
rok bieżący. Obecnie obowiązujące przepisy epizo-
dyczne przewidują dopłatę 3 zł na 1 wozokilometr 
przewozów do 31 grudnia 2022 r., zaś omawia-
na ustawa przewiduje przedłużenie tego okre-
su do 31 grudnia 2023 r., co daje organizatorowi 
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pewność finansowania przewozów na okres wy-
dłużony o  rok. Ponadto przewiduje się prze-
sunięcie środków funduszu z  poszczególnych 
województw do tych województw, w których li-
mit środków okazał się niewystarczający. Nowe 
przepisy uelastyczniają dysponowanie środka-
mi z dopłat przez dysponenta funduszu i znoszą 
obligatoryjnie termin 31 sierpnia na przenosze-
nie środków między województwami. Po wejściu 
w życie procedowanej ustawy kwoty niezaanga-
żowanych środków funduszu na wniosek woje-
wodów będą mogły być im przekazane na objęcie 
dopłatą tych wniosków, które znajdują się poza 
limitem. Pozwoli to na zwiększenie liczby przejaz-
dów autobusowych dofinansowywanych z fundu-
szu. Tak mniej więcej wygląda ta ustawa.

Na posiedzeniu komisji nie było wielkiej dys-
kusji. Zwrócono uwagę jedynie na fakt, że o ile 
w listopadzie ubiegłego roku, kiedy rozmawiali-
śmy tutaj, na sali plenarnej, o kwocie dofinanso-
wania do wozokilometra w wysokości 3 zł, było to 
pewnie wystarczające dofinansowanie do wozoki-
lometra, o tyle dzisiaj wobec tak drastycznie wzra-
stających cen paliw może się okazać, że ta dopłata 
niekoniecznie będzie wystarczająca. Zresztą już 
są takie sygnały, przede wszystkim od starostów 
w Polsce, są sygnały, że zmniejszyło się zaintere-
sowanie. Pan minister Weber obecny na posiedze-
niu komisji stwierdził, że to będzie analizowane, 
tak aby w razie czego odpowiednio wcześnie móc 
zareagować.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, w imieniu 
połączonych komisji, Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, uprzejmie proszę o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

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

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

Witam pana ministra Webera.

I mam pytanie: czy przedstawiciel rządu, czy 
pan minister pragnie zabrać głos w sprawie rozpa-
trywanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu?

Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy 
raFał WeBer 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przede wszystkim dziękuję i panu marszałko-

wi, i Wysokiej Izbie za to, że ten punkt znalazł się 
w porządku obrad, jest omawiany na sali plenar-
nej i zostanie, jak sądzę, podczas tego posiedzenia 
poddany głosowaniu. Dziękuję za zrozumienie sy-
tuacji, bo faktycznie samorządowcy, organizato-
rzy transportu zbiorowego, ci, którzy tworzą linie 
użyteczności publicznej, w 4 województwach cze-
kają na nowe środki, które chcemy im przekazać, 
a ta ustawa da taką możliwość. Myślę, że decyzja 
Senatu jest też związana z tym, że przedwczoraj 
połączone komisje, Komisja Infrastruktury oraz 
komisja samorządu terytorialnego, zgodnie i jed-
nogłośnie poparły to rządowe przedłożenie, za co 
również bardzo gorąco dziękuję.

Zmiana dotyczy paru kwestii. Jedna kwestia 
związana jest z tym, aby minister infrastruktury, 
który jest dysponentem funduszu, mógł wcześniej 
przekazać środki finansowe, a w zasadzie przesu-
nąć je z województw, w których one są, do tych 
województw, w których limit został wyczerpa-
ny. A wyczerpany został limit w województwach: 
pomorskim, mazowieckim, podkarpackim oraz 
śląskim. Tam są samorządy, które chciałyby orga-
nizować linię użyteczności publicznej i otrzymać 
na to dofinasowanie z Funduszu rozwoju prze-
wozów autobusowych. Tą zmianą ustawy chcemy 
umożliwić im to jeszcze w pierwszej połowie tego 
roku, jak tylko te przepisy wejdą w życie. Na pod-
stawie obecnych przepisów jest taka możliwość, ale 
nastąpiłoby to dopiero w drugiej połowie roku. Tak 
że te kilka miesięcy dla samorządów, szczególnie 
dla powiatów, to jest ważny czas i dobrze by było, 
gdyby te środki trafiły do nich jak najszybciej, i po 
przegłosowaniu tej ustawy oraz oczywiście podpi-
saniu przez pana prezydenta, a potem opublikowa-
niu taka sytuacja nastąpi.

A druga kwestia dotyczy utrzymania maksymal-
nego dofinansowania, 3 zł do wozokilometra w roku 
2023. To działanie wykonujemy teraz, ponieważ 
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chcemy, aby nabory na dofinansowanie na rok 2023 
zostały zorganizowane przez wojewodów wczesną 
jesienią, a rozstrzygnięte późną jesienią. W sytuacji, 
kiedy w jakichś województwach środków będzie bra-
kowało, to jeszcze w tym roku my te środki do tych 
województw skierujemy, tak aby od 1 stycznia po 
prostu one były i nie było takiego problemu, takiej 
sytuacji, która jest w tym roku. A sytuacja, i o tym 
powiedział pan senator sprawozdawca, jest związana 
z tym, że coraz więcej jednostek samorządu teryto-
rialnego chce organizować przewozy zbiorowe przy 
wsparciu rządowym. W tej chwili 4 tysiące 900 linii 
autobusowych w Polsce jest dofinasowanych z fun-
duszu autobusowego. Jeżeli dojdą kolejne samorządy, 
które stworzyły już albo stworzą kolejne linie auto-
busowe, to – jestem o tym przekonany – w roku 
2022 przekroczymy granicę 5 tysięcy linii użytecz-
ności publicznej, które zostaną wsparte rządowym 
Funduszem rozwoju przewozów autobusowych.

Tak że to jest ważne wsparcie. W głównej mierze te 
linie komunikacyjne tworzone są w miejscowościach 
oddalonych od dużych ośrodków, czyli są tworzone dla 
mieszkańców wsi i mniejszych miasteczek po to, aby 
zaspokoić potrzebę komunikacji zbiorowej na takich 
terenach. A wszyscy wiemy, że są ludzie, którzy nie 
mają dostępu do środków komunikacji indywidual-
nych, są osoby samotne, starsze, schorowane, ale też 
jest młodzież, która musi dojechać do szkoły, m.in. po-
nadpodstawowej, no i właśnie autobusy temu służą. 
A jeżeli samorząd chce takie połączenia zorganizować, 
to musi mieć centralne, państwowe wsparcie.

Cieszę się, że to wsparcie, które zostało stwo-
rzone w 2019 r., tak fajnie i dobrze się nam rozwija. 
I chcę jeszcze raz podtrzymać deklarację, że w razie 
gdyby zabrakło środków finansowych, czyli gdyby ta 
pula 800 milionów zł została wyczerpana, my tę pulę 
zwiększymy o tyle, o ile będzie trzeba. Transport 
zbiorowy to jest ważna część działalności społecz-
nej, ważna część również działalności gospodarczej, 
bo to nie tylko dowozy młodzieży do szkół czy osób, 
powiedzmy, starszych do ośrodków zdrowia, ale to 
również dowozy pracowników do zakładów pracy, 
dlatego nie będziemy szczędzili ani sił, ani środków, 
aby rozwijać komunikację zbiorową w Polsce. Cieszę 
się bardzo, że są samorządy, które z tego dofinanso-
wania chcą korzystać. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.

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

Pan senator Lamczyk, jak widzę, się zgłosił.

SenatoR 
sTanisłaW lamczyk 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, cieszymy się z tego progra-

mu, ale to nie jest wszystko, ponieważ wskaźnik 
wykluczenia komunikacyjnego nadal jest bardzo 
wysoki. On jednak, w związku z pandemią, nie 
spadł, a wręcz przeciwnie – on rośnie. I to jest 
jedna sprawa.

Druga sprawa. Z rynku są wypychani mali 
przedsiębiorcy, tacy rodzinni, którzy mieli auto-
busy i jeździli na tych liniach od samego początku. 
Oni są wypychani właśnie przez duże korporacje. 
Miałem ostatnio spotkanie z takimi właśnie firma-
mi rodzinnymi – nie na Pomorzu, ale w sąsiednim 
województwie. Widać, że brak tutaj mechanizmów 
kontrolnych, szczególnie u wojewodów. U mar-
szałków to dosyć dobrze funkcjonuje, ale właśnie 
u wojewodów nie ma mechanizmów kontrolnych, 
dlatego prosiłbym o zwrócenie na to uwagi. Jeśli 
pan minister jest zainteresowany, to ja mam całe 
mnóstwo materiałów, które mogę przekazać. 
Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie inFRaStRUktURy 
raFał WeBer 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Na podstawie ustawy… Ja nawet nie mó-

wię o tej ustawie związanej z funduszem auto-
busowym. Na podstawie ustawy o publicznym 
transporcie zbiorowym, która została przyjęta 
i obowiązuje od 2010 r., organizatorem transpor-
tu zbiorowego jest samorząd. Tak że to samorząd 
wybiera operatora, wybiera firmę przewozową, 
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która realizuje tę usługę. Oczywiście ten wy-
bór musi być dokonany zgodnie z prawem, czyli 
albo na podstawie przetargu, albo na podstawie 
tej krótszej ścieżki, ale też zgodnie z przepisami 
prawa. Mówiąc o krótszej ścieżce, mam na myśli 
wybór wynikający chociażby z rozeznania ryn-
ku, kiedy zaspokajanie jakichś potrzeb – a funk-
cja transportowa jest taką podstawową potrzebą 
– może zostać zakłócone. I z tego, co wiem, wyni-
ka, że samorządy korzystają z tej szybkiej ścieżki, 
ale robią to po to, aby przewozy funkcjonowały, 
aby po prostu dostępność komunikacyjna była jak 
największa.

Słusznie pan senator zauważył, że pandemia, 
która siłą rzeczy ograniczyła mobilność Polaków, 
spowodowała duże problemy firm transporto-
wych w Polsce. Tak, widzieliśmy to. Myślę, że 
gdyby nie fundusz i  to państwowe wsparcie, 
tych linii autobusowych byłoby jeszcze mniej. 
Przypominam, że w tym roku dofinansowaniem 
zostanie objętych – czy już jest objętych – 4 ty-
siące 900 linii, a dzięki tej zmianie będzie ich 
jeszcze więcej. Jestem przekonany, że gdyby nie 
te środki, gros tych linii zostałoby zlikwidowa-
nych. Samorządy nie byłyby w stanie ze środków 
własnych utrzymywać przewozów autobusowych 
na takim poziomie. Tak że w dobie pandemii 
fundusz się sprawdził, był czymś, co utrzyma-
ło w wielu miejscach dostępność komunikacyj-
ną, dostęp do transportu autobusowego. I to też 
warto podkreślić. 

A jeżeli chodzi o prawne aspekty wyboru prze-
woźnika, no to, tak jak mówię, leży to w gestii orga-
nizatora, czyli samorządu. Samorząd może wybrać 
przewoźnika na drodze postępowania przetargo-
wego, ale może również – w sytuacji pilnej potrze-
by, kiedy zaspokajanie podstawowych potrzeb jest 
zagrożone – zrobić to z wolnej ręki. Tutaj samorząd 
ma pełną autonomię i tę autonomię, oczywiście na 
podstawie przepisów prawa, wykorzystuje.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

pisał się do głosu.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

Rafał Weber: Dziękuję bardzo.)

Dla porządku informuję, że pan senator 
Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu.

I jeszcze…
(Senator Janusz Pęcherz: Ja mam, Panie 

Marszałku… Przepraszam za…)
I jeszcze pan senator Janusz Pęcherz*. Dobrze.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu, czyli jutro. Jeszcze będzie pod-
legało ocenie, czy zaczniemy o 12.30, czy o 13.00. To 
zależy od tempa prac połączonych komisji.

Wyczerpaliśmy w tej chwili porządek.
I jeszcze komunikat.

SenatoR SekRetaRz 
aGnieszka GorGoń-komor 

Szanowni Państwo!
Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji 

i  Sportu, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej, Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i  Petycji, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Zdrowia w sprawie rozpatrzenia ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa od-
będzie się dziś o godzinie 15.00 w sali nr 217.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Po zakończeniu prac komisji, między 17.30 

a 18.00, będzie kontynuacja posiedzenia plenar-
nego. Obrady poświęcone będą punktowi, którym 
zajmą się za chwilę połączone komisje.

Ogłaszam przerwę do godziny 17.30.
 

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 30  
do godziny 17 minut 45)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Wznawiam obrady.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Szanowni Państwo Senatorowie, w związku 
z tym, że połączone komisje przygotowały spra-
wozdanie w sprawie ustawy, zgodnie z wcześniej-
szą zapowiedzią, proponuję uzupełnienie porządku 
obrad o  punkt: ustawa o  pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na tery-
torium tego państwa – i rozpatrzenie go jako punk-
tu szesnastego porządku obrad. Jeśli nie usłyszę 
sprzeciwu, uznam, że Wysoka Izba przyjęła przed-
stawioną propozycję.

Sprzeciwu nie słyszę.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-

nastego porządku obrad: ustawa o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 653, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 653 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji 
Zdrowia, panią senator Magdalenę Kochan, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator…
(Głos z sali: Nie ma jeszcze…)
Ogłaszam 5 minut przerwy technicznej.
(Rozmowy na sali)
Wracamy do obrad.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 

Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej,  Komisji  Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, Komisji Nauki, Edukacji 
i  Sportu oraz Komisji Zdrowia, panią senator 
Magdalenę Kochan, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatoR SPRaWozDaWca 
maGdalena kochan 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo przepraszam za spóźnienie, ale to jest eks-

traordynaryjny tryb pracy nad ustawą, ekstraordy-
naryjny tryb pracy nad zgłoszonymi, omawianymi 
z legislatorami poprawkami i też ekstraordynaryjne 
tempo pracy. W związku z tym z długiego korytarza 
od legislatorów tutaj, do nas zdążyłam z lekkim opóź-
nieniem, za które raz jeszcze przepraszam.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: My, Pani 

Senator, przyjmujemy przeprosiny i jednocześnie 
prosimy o przyjęcie przeprosin za tych kolegów 
i koleżanki, którzy głośno rozmawiają, przeszka-
dzając pani w wystąpieniu.)

Dziękuję.
Projekt ustawy wpłynął do Sejmu 8  marca 

2022 r. Jako że dzisiaj jest dziesiąty dzień tegoż 
samego miesiąca, to widać, że pierwsze, drugie 
i trzecie czytanie odbyły się w Sejmie w ciągu 2 dni. 
Dzisiaj my nad właściwie jeszcze ciepłym drukiem 
– bo taki druk senacki nr 653 dotarł na posiedzenie 
komisji – pracowaliśmy, przed chwilą, na posie-
dzeniu połączonych komisji, które wymienił pan 
marszałek.

To są bardzo potrzebne rozwiązania, które 
odpowiadają na wiele potrzeb i wiele wyzwań tej 
wyjątkowej sytuacji, w jakiej znalazła się przede 
wszystkim Ukraina i jej obywatele, a zaraz potem 
Polska, najbliższy sąsiad Ukrainy czy najbliższa są-
siadka Ukrainy, a także granica Unii Europejskiej. 
Wszyscy wiemy, jak bardzo trudno jest… Cóż moż-
na mówić o wojnie, proszę państwa? Codziennie 
widzimy, co na Ukrainie się dzieje. I choć obrazki 
są w telewizji, to wojna i jej ofiary są prawdziwe. 
To, co ludzi wygania z ich domów, często z jedną 
torbą, jeśli nie reklamówką, rzeczy osobistych, któ-
re się udało uratować, to, co każe im stać godzina-
mi, czekając na przejście przez granicę, to, co na 
granicy ich spotyka… I tu podziękuję, w imieniu, 
jak sądzę, nas wszystkich, tym osobom, które są na 
pierwszej linii. To są nasi strażnicy graniczni, któ-
rzy dokonują cudów, żeby szybko i sprawnie odpra-
wić ludzi uciekających przed wojną. Zaraz potem 
ludzie ci spotykają mnóstwo wolontariuszy, którzy 
naprawdę nie pamiętają, czy mają jakieś poglądy 
polityczne, czy… Oni po prostu tam są i po pro-
stu pomagają. Chcę też podziękować rzeszy ludzi, 
którzy przywożą dary, przesyłają, składają się na 
nie, podziękować rzeszom samorządowców, któ-
rzy na każde wołanie odpowiadają, często będąc 
łącznikiem między Ukrainą, Polską i innymi kra-
jami Europy Zachodniej, wreszcie, podziękować 
rządowi, że wiele rzeczy dostrzega. W niektórych 
sprawach osiągamy – o, dziwo – porozumienie, 
w którym, jak mam nadzieję, pozostaniemy w trak-
cie debaty na temat tej ustawy.

Debata komisji do najtrudniejszych, ale i do 
najbardziej grzecznych nie należała. Wszyscy uwa-
żamy, że to, o czym mówią związki lekarzy, far-
maceutów, tłumaczy przysięgłych, a także wnioski, 
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które wpłynęły do nas z samorządów, powinny być 
wzięte pod uwagę. Pracują nad nimi jeszcze w tej 
chwili… Większość przygotowana została przez 
państwa legislatorów, którym za ich ogromną pra-
cę i zaangażowanie w tę sprawę bardzo serdecznie 
dziękuję.

Zabierało głos wielu mówców. Pogrupuję pro-
blematykę poruszaną przez nas w takie 3 obszary. 
Pierwsza sprawa to cały zestaw, o czym mówili za-
równo pan minister, jak i przewodniczący komisji 
samorządu terytorialnego Zygmunt Frankiewicz, 
opracowanych w zgodnym chórze, gdy pochylali-
śmy się nad kolejnymi poprawkami… Myślę, że pan 
senator Frankiewicz w swoim wystąpieniu także 
te propozycje samorządowe, w części uzgodnione 
z rządem, zaprezentuje. To jest to, co przeszkadza 
samorządom. Wprowadzenie określonych rozwią-
zań na pewno ułatwi im życie i na pewno będzie 
wbrew nadmiernej biurokratyzacji, a także spre-
cyzuje często niedokładne zapisy ustawy – po to, 
żeby ułatwić pracę samorządowcom, a obywa-
telom Ukrainy życie na terenie naszej ojczyzny. 
W tych poprawkach dotyczących samorządu czy 
w tej grupie poprawek samorządowych uwzględ-
nione została problematyka związana z tym, czy 
na pewno służby społeczne, służby socjalne samo-
rządów poradzą sobie, wdrażając te zapisy propo-
nowane w ustawie, jak i opierając się głównie na 
ustawie o pomocy społecznej. Jesteśmy zdania, że 
większość tych spraw zostanie przez samorządy 
rozwiązana. To jest sprawa zasiłków, to jest także 
sprawa wspierania, jeśli chodzi o szkoły, o dostęp 
do lekarza pierwszego kontaktu, o miejsce, gdzie 
przyszło żyć rodzinie czy pojedynczej osobie. Ona 
trafiając do określonego samorządu, trafi także 
do urzędu gminy, żeby złożyć stosowny wniosek 
o nadanie jej numeru PESEL, który ułatwi dalsze 
działania, także podjęcie pracy. Tu także ustawa 
wprowadza wiele rozwiązań, a właściwie otwiera 
rynek pracy dla obywateli Ukrainy w całości, nie 
stawiając żadnych barier, żadnych przeszkód.

Te wszystkie sprawy uznano dzisiaj w ustawo-
dawstwie za wystarczające – tak wynikało z debaty. 
Jednak w opiniach wygłaszanych przez senatorów 
brzmiała troska o to, czy wobec perspektywy dal-
szego napływu uchodźców te wszystkie rozwiąza-
nia wystarczą. Czy my na pewno sobie poradzimy? 
Dzisiaj słyszymy o 0,5 milionie dzieci, o 2 milio-
nach uchodźców. Wiemy, że nie kończy się kolej-
ka na granicy i nie kończą się działania wojenne, 
więc musimy być przygotowani na to, że pomaga-
my nie przez tydzień, nie przez miesiąc, pomagać 

musimy dłużej. I o cierpliwość do samorządów, do 
obywateli, do wszystkich apelujemy chyba wspól-
nie. W każdym razie z głosów, które płynęły na tym 
posiedzeniu komisji, nie wynikało, że myślimy bar-
dziej optymistycznie w tej kwestii. Nie będzie aż 
tak dobrze. Ale musimy sobie radzić i myślę sobie, 
że jeśli zajdzie taka potrzeba – taka była też dekla-
racja rządu – to będziemy zmieniać przepisy.

No więc ten pierwszy styk to jest granica, urząd 
i gmina, do której trafia uchodźca. Kłopot i różni-
ca zdań polega na tym, gdzie uchodźca przekra-
cza granicę. Bo jeśli przekracza ją na terytorium… 
to znaczy jeśli dostaje się do Polski bezpośrednio 
z Ukrainy, to wszystkie dobrodziejstwa tej usta-
wy go obejmą. Jeśli zaś przekroczył granicę i trafił 
do Polski nie bezpośrednio z Ukrainy, a np. przez 
Mołdawię, przez Słowację, to już zupełnie inne, 
mniej dla niego korzystne – myślę o obywatelu 
Ukrainy – rozwiązania prawne czy ułatwienia go 
dotyczą. Wtedy ma on status nie uchodźcy, którego 
obejmujemy wolnym rynkiem pracy, tylko kogoś, 
komu pozwalamy czasowo mieszkać na terenie 
Rzeczypospolitej. I tu jest różnica zdań, w związ-
ku z czym mój klub w tej kwestii na pewno złoży 
poprawki.

Druga pula problemów dotyczyła ochrony zdro-
wia, ochrony zdrowia także w tym znaczeniu, czy 
na pewno we właściwy sposób pod względem sa-
nitarno-epidemiologicznym wywiązujemy się za 
pośrednictwem odpowiednich służb z naszych 
powinności. Pan minister Kraska twierdzi, że tak. 
Wątpliwości zgłaszali parlamentarzyści. Myślę, 
że w tej sprawie, wiedząc, jaki jest stan szczepień 
i w jakim stopniu, procentowo, obywatele Ukrainy 
są zaszczepieni, a właściwie nie są zaszczepieni, 
wiedząc, że nieobowiązkowe są – a w Polsce są 
obowiązkowe – szczepienia dzieci przeciwko ta-
kim chorobom, których w Polsce już nie ma dzięki 
szczepieniom właśnie, ale które mogą do nas wró-
cić, jeśli dzieci nie zaszczepimy… Mamy zapewnie-
nie ministrów i przynajmniej… I są w tej ustawie 
zapisy, które według rządu zapewniają ten sam 
dostęp do wszystkich medycznych, no, nie chcę 
powiedzieć „przywilejów”, ale do tego wszystkie-
go… do tych wszystkich powinności, które wy-
nikają z ochrony zdrowia obywateli polskich. Te 
wszystkie powinności będą dotyczyły także oby-
wateli Ukrainy.

Osobną kwestią były sprawy związane z są-
dami, głównie dlatego, że do Polski w tej chwili 
trafiają w większości kobiety, a tak naprawdę naj-
większa liczba to dzieci, no i nie wszystkie z nich 
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przyjeżdżają ze swoimi prawnymi opiekunami. 
W Polsce jest już dzisiaj, jak wiemy, ok. 3 tysię-
cy dzieci, które prawnych opiekunów nie mają, 
nie mają swoich rodziców. Świat jeszcze się nie 
wali, jeśli przyjeżdżają one z krewnym – z ciocią, 
wujkiem, babcią, dziadkiem. Ale jeśli przyjeżdża-
ją z sąsiadką, to w myśl naszego prawa jest to już 
problem. Rząd docenił ten problem, ale próbuje 
go rozwiązać w sposób, naszym zdaniem – i w tej 
kwestii będą składane poprawki – niewystarcza-
jący. Ustanowiono, i słusznie, instytucję tymcza-
sowego opiekuna, ale ten tymczasowy opiekun 
musi być ustanawiany przez sąd. Proszę państwa, 
3 tysiące dzieci i 300 sędziów sądów rodzinnych 
to ileś spraw – bo nie bierzemy pod uwagę dzieci, 
które przyjeżdżają pod opieką jednego lub dwójki 
opiekunów, które są sierotami pełnymi i przyjeż-
dżają z Ukrainy do Polski jako objęte instytucjonal-
ną opieką. Polskie standardy mówią: 1 opiekun na 
14 dzieci. Jednym opiekunem z Ukrainy nie jeste-
śmy w stanie załatwić opieki dla setki dzieci. Kto 
ma przejmować w imieniu tych dzieci wszystkie 
świadczenia, które im się w Polsce należą, i 500+, 
i 300+, i wszystkie świadczenia rodzinne, opie-
kuńcze? Tu będzie rola opiekuna tymczasowego, 
nad którym musimy czuwać. I w tej kwestii na-
szym zdaniem nie wszystkie proponowane w tym 
przedłożeniu rozwiązania prawne są wystarczają-
ce. Będziemy składać w tej sprawie poprawki.

W debacie wzięli udział posłowie: Klich, Libicki, 
Kwiatkowski, Kochan, Zdrojewski, Chybicka, 
Dunin… Przepraszam państwa za takie podawa-
nie państwa nazwisk bez imion. Dalej: pan poseł 
Frankiewicz…

(Głos z sali: Senator…)
Przepraszam! Oczywiście, senatorowie. Bardzo 

państwa przepraszam.
Małecka-Libera – to nazwisko już, zdaje się, wy-

mieniłam… Odpowiadali nam panowie ministro-
wie Szmidt… Szwed – przepraszam, przepraszam 
najmocniej – Piontkowski. Wiele spraw udawało 
się rozwiązywać bez zbędnych scysji.

Mam nadzieję, że zgłoszony wniosek o przyję-
cie ustawy bez poprawek nie jest wnioskiem, co 
do którego… tzn. że ktoś ma wrażenie, że ustawa 
wyjdzie z naszej Izby bez poprawek. Nie wyjdzie. 
Ale został on przyjęty, żeby w, że tak powiem, dru-
gim czytaniu można było wszystkie stosowne po-
prawki wnosić.

Moja osobista refleksja na koniec tego wystąpie-
nia jest następująca, proszę państwa. Sprawdzamy 
się jako społeczeństwo w  dobrosąsiedzkich 

stosunkach i w rozumieniu tego, że nawet najgor-
szy pokój jest lepszy niż najlepsza wojna. Życzymy 
pokoju tym, którym dzisiaj dajemy schronienie.

Proszę wszystkie nasze służby, wszystkich na-
szych obywateli o cierpliwość, bo ten zapał, któ-
ry wykazywaliśmy na początku w przyjmowaniu 
i wykazujemy do tej pory… Niech on nie osłabnie, 
niech on trwa. Niech żaden obywatel Ukrainy, żad-
na Ukrainka, żadne dziecko nie czuje się w Polsce 
intruzem. Oni są w swojej Europie, w której mają 
prawo do pokoju, mają prawo do życia w swoim 
własnym, bezpiecznym kraju. Jestem przekonana, 
że wspólna dobra praca, w rozumieniu tych idei, 
przyniesie pożytek nie tylko Ukrainie i Ukraińcom, 
ale także nam. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Jan Maria Jackowski 
– 1 minuta.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, stoimy w obliczu największego 

kryzysu migracyjnego. To jest bardzo ważna usta-
wa, która będzie decydowała o wielu kwestiach na 
wiele, wiele lat, o przyszłości. Moje pytanie jest 
następujące: czy przedstawiciele rządu określili 
skutki finansowe tej ustawy w związku z tym, że 
nieznana jest liczba osób, które będą objęte tymi 
świadczeniami finansowymi? Bo jeżeli nie ma 
tego ograniczenia, to znaczy, że ustawa jest, mó-
wiąc w skrócie, niepoliczona i nie wiadomo, jakie 
skutki finansowe będzie ze sobą niosła.

I  drugie pytanie: czy była jakaś informa-
cja przedstawicieli rządu na temat intensyfika-
cji działań w ramach Unii Europejskiej, o jakichś 
działaniach, które by solidarnie dzieliły ten kry-
zys migracyjny na inne kraje członkowskie Unii 
Europejskiej? Bo za chwilę się okaże, że Polska 
może zostać sama z tym ogromnym wyzwaniem.
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(Sygnał timera)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas.)
Dziękuję.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Tak. Skutki finansowe zostały wyliczone przez 
rząd na 7,6 miliarda zł. Zostaje w związku z tym 
powołany specjalny fundusz pomocy Ukrainie, ob-
sługiwany przez, jak zwykle w przypadku takich 
funduszy, Bank Gospodarstwa Krajowego. Na ten 
fundusz mogą się składać składki z budżetu pań-
stwa, ale także składki innych darczyńców. Kłopot 
w tym, że nie wszyscy uważają – i to wypływało 
z prac komisji – żeby ten fundusz był najlepszym 
sposobem rozwiązania problemu. Uważamy, że on 
znowu wyjdzie poza budżet państwa jak wiele fun-
duszy – o ile dobrze pamiętam, 36 – i że nie jest 
to przejrzyste, jeśli chodzi o sprawozdawanie, jak 
wydajemy wspólne pieniądze budżetowe. Ale przy-
jęliśmy to rozwiązanie. W kwestii jawności dys-
ponowania środkami, jak sądzę, będą poprawki. 
7,6 miliarda zł – taka kwota jest planowana zgodnie 
z OSR. Ja rozumiem, że to są szacunki.

Rozumiem także – tak wynikało z wypowiedzi 
przedstawicieli rządu – że rozmowy z Niemcami 
i Francją przede wszystkim w sprawie relokacji, 
jakkolwiek nieelegancko to brzmi… Jeśli obywate-
le Ukrainy stwierdzą, że chcą jechać do Niemiec 
lub do Francji, lub do jakiegokolwiek innego kraju 
– w rozmowach podczas obrad komisji padały na-
zwy tych 2 krajów: Francja i Niemcy – to oczywi-
ście stosowne umowy albo stosowne relokowania 
chętnych obywateli Ukrainy będą miały miejsce.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Jadwigę Rotnicką.

SenatoR 
jadWiGa roTnicka 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja krótko. Zadam pytanie w odniesieniu do te-

matu, o którym mówiła pani senator na początku. 

Mianowicie chodzi głównie o Ukrainki z dziećmi 
przybywające nie przez polsko-ukraińską granicę, 
tylko przez Słowację, Mołdawię i inne kraje. Jest to 
główny powód, dla którego nie możemy tej sprawy 
po naszej myśli uregulować. Czy nasze przepisy 
na to nie pozwalają? Czy tych ludzi nie traktuje się 
jako uchodźców? Dlaczego, jeżeli mogą to w jakiś 
sposób udowodnić?

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Bardzo dziękuję.
Zgodnie z  wyjaśnieniami pana ministra 

jest to próba bardzo wnikliwego przyglądania 
się każdej osobie, która w tej pożodze wojen-
nej trafia do Polski. Na granicy polsko-ukra-
ińskiej są nasi pogranicznicy, którzy, stosując 
odpowiednie regulaminy, przepisy, procedu-
ry, czuwają i w jakimś sensie odpowiadają za 
niewpuszczanie do nas osób, które nie powin-
ny tej granicy przekraczać. Pan minister wyja-
śnił, że tak dokładnego i wnikliwego oglądu nie 
mamy wtedy, kiedy te osoby przekraczają gra-
nicę polską, a przebywały jakiś czas w Mołdawii 
czy na Słowacji. To są zapewne pytania do pana 
ministra. Wolałabym, żeby pan minister się 
wypowiadał w  tej kwestii. Ja tylko państwu 
przekazuję, jakimi argumentami posługiwał 
się pan minister. Tak, uważam, że przekra-
czanie tych granic bezpośrednio… To różnicu-
je uchodźców, których tu przyjmujemy, a nie 
powinno tak być, na co zwracają uwagę także 
organizacje zajmujące się prawami człowieka. 
No cóż, jak nie mamy prawa do sądu, to czemu 
mamy mieć prawa… Przepraszam.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Danutę Jazłowiecką.
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SenatoR 
danuTa jazłoWiecka 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, znamy bardzo dużo przykładów 

– nazwałabym to najdelikatniej, jak można – nie-
frasobliwego wydatkowania środków z funduszy 
celowych. Chciałabym zapytać, czy ta ustawa za-
pewnia monitorowanie tego. W jaki sposób za-
pewnia ona monitorowanie wydatkowania tych 
środków, które są przeznaczone przede wszystkim 
na pomoc? Chodzi o to, by uniknąć nadużyć bądź 
nawet malwersacji, bo i takie przypadki niestety 
były. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Pani Senator, moim zdaniem to, co zapewnia 
ustawa, nie wystarcza do zagwarantowania przej-
rzystości, jawności wykorzystywania finansów 
publicznych. Stąd mój klub będzie składał w tej 
sprawie stosowną poprawkę. Zresztą my nie chce-
my zrezygnować ze stosowania prawa w trakcie 
działań wojennych czy epidemii. Uważamy, że nie 
jest żadnym usprawiedliwieniem stan, w którym 
dzisiaj się znajdujemy. To nie jest powód do tego, 
żebyśmy mówili: wolno nie przestrzegać prawa.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie kolejnego pytania pana 

senatora Jana Marię Jackowskiego.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, czy podczas posiedzenia komi-

sji była też dyskusja nad procedurą nadawania 

numeru PESEL? Otóż jest to procedura, która wy-
maga osobistej obecności osoby, która ubiega się 
o taki numer, w urzędzie gminy oraz złożenia sto-
sownych dokumentów i zdjęcia. Czy polskie urzędy 
gminy będą w stanie… Zakładam, że będzie to do-
tyczyło setek tysięcy osób. Czy to nie doprowadzi… 
Czy była na ten temat dyskusja? Czy nie należałoby 
opracować jakiejś innej metody wdrażania do sys-
temu PESEL? A to jest niezbędne, żeby uzyskać te 
możliwości, które daje właśnie PESEL. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Była o tym mowa, Panie Senatorze. Tak, budzi 
to wątpliwości i obawy. Nie wiemy, czy na pewno 
wszystkie urzędy gminy poradzą sobie z taką licz-
bą dokumentów, z taką liczbą osób, które przyjdą 
składać te dokumenty.

Podkreślano, że większość uchodźców my-
śli o swoim dalszym życiu raczej w dużych, a nie 
małych ośrodkach, że więcej takich osób jest 
w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, Szczecinie czy 
Gdańsku niż w mniejszych ośrodkach. Ale z punktu 
widzenia mojego Pomorza Zachodniego powiem, 
że niekoniecznie tak jest. Dzisiaj w Goleniowie na 
ulicy częściej słychać ukraiński niż polski.

Poradzenie sobie z tym problemem będzie tak-
że ogromnym sprawdzianem dla samorządów. Nie 
można ich obciążać, nie przewidując za to – to bę-
dzie pewnie jedna z poprawek z bloku samorządo-
wego – żadnych gratyfikacji finansowych. Żaden 
urzędnik po 24 godzinach pracy bez przerwy nie 
jest w stanie wykonywać swoich obowiązków, więc 
trzeba będzie zapewne zatrudnić większą liczbę 
osób, żeby tym procedurom sprostać.

Niemniej jednak, Panie Senatorze, byłoby dziw-
ne, gdybyśmy przy nadawaniu numeru PESEL byli 
dość beztroscy. PESEL jest czymś w rodzaju do-
wodu osobistego dla mieszkającego na naszym 
terenie obywatela państwa innego niż Polska, 
w związku z czym identyfikacja tej osoby jest dla 
nas i dla naszego bezpieczeństwa także istotna. Być 
może na czas, kiedy wędrują z Ukrainy do Polski, 
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te procedury powinny być prostsze, ale w momen-
cie, kiedy już gmina, sąsiad, rodzina zapewnią dach 
nad głową, mówiąc krótko, a za chwilę pracę, ta 
identyfikacja osób musi być solidna. I w związku 
z tym na pewno trzeba będzie wzmocnić samorzą-
dy, jeśli chodzi o obsadę personalną, a co za tym 
idzie, zapłacić za dodatkowe etaty. Tak, to jest bar-
dzo potrzebne.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszToF kWiaTkoWski 

Pani Przewodnicząca, mamy do czynienia – 
i była rozmowa na ten temat na posiedzeniu ko-
misji – z problemem rozmieszczenia uchodźców. 
Są duże miasta, które są na granicy możliwości 
przyjmowania kolejnych osób uciekających przed 
agresją rosyjską, i są takie tereny, np. w północno-
-wschodniej Polsce, gdzie są jeszcze miejsca i gdzie 
są doskonałe warunki. Wiem, że było to przedmio-
tem rozmowy na posiedzeniu komisji. Gdyby pani 
senator mogła nam opowiedzieć, czy jest pomysł, 
jakie są rozwiązania tego problemu…

(Senator Magdalena Kochan: Już dzisiaj wie-
my… Czy mogę, Panie Marszałku?)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Tak, tak, oczywiście. Bardzo proszę.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Już dzisiaj wiemy, że często duże miasta, jak-
kolwiek na początku wydają się atrakcyjne, tak do 
końca atrakcyjne nie są. Bo warunki mieszkaniowe 
w dużych salach, gdzie stoją po prostu łóżka polo-
we albo… No, wspólne gospodarstwo dla 10, 50 czy 
70 osób może być zastąpione pojedynczym miesz-
kaniem, gdzie intymność i normalność życia są 

absolutnie inne niż w tym wielkim mieście. I z in-
formacji, jakie mamy od pana ministra, wynika, że 
często rodziny decydują się na zmianę miejsca za-
mieszkania czy zmianę miejsca pobytu na mniej-
sze ośrodki, ale z wyraźnie lepszymi warunkami. 
Jednak, jak sądzę, to nie będzie łatwy proces. To 
jest moje przekonanie. Ludzie uważają, że w du-
żych miastach jest łatwiej o pracę, i to wyżej płatną, 
niż w mniejszych ośrodkach. Ale biorąc pod uwagę 
fakt, że wiele kobiet… Bo głównie one tu przyjeżdża-
ją. Przecież musimy pamiętać, że strona ukraińska 
nie wypuszcza mężczyzn od osiemnastego do pięć-
dziesiątego dziewiątego czy nawet sześćdziesiąte-
go roku życia. Tak więc te warunki, a także szansa 
pójścia dziecka do szkoły, która jest mniejsza, nie 
jest molochem… Tam jest łatwiej żyć, bo sąsiedzi 
się znają i bardziej wspierają. I to wszystko będzie 
atrakcyjniejsze niż pozostawanie w dużym mieście.

Ale ja myślę, że o tej sprawie dzisiaj, 2 tygodnie po 
rozpoczęciu wojny, i przy tym nawale, który mamy… 
To jest rzecz, o której powinniśmy myśleć w drugim 
kroku. W pierwszym kroku należy zapewnić dach nad 
głową, zapewnić środki potrzebne, żeby można było 
przeżyć, i opiekę medyczną, która jest bardzo ważna. 

O! To, co mnie bardzo zdziwiło w trakcie dys-
kusji, to wystąpienie pana ministra Kraśki, który 
powiedział…

(Głos z sali: Kraski.)
Oczywiście Kraski. Przepraszam państwa.
…Że nie ma potrzeby ułatwiać wykonywania 

zawodu pielęgniarki i lekarza oraz korzystania 
z zawodów medycznych, które na pewno także 
wykonują ci, którzy do nas przyjeżdżają, ponieważ 
ostatnia nowelizacja, ułatwiająca dostęp do rynku 
tym zawodom, wystarczy. I nie ma dzisiaj takiej 
potrzeby. Myślę, że my ten krok zrobimy, bo trudno 
przechodzić obojętnie wobec potencjału ludzkie-
go i potencjału intelektualnego, zawodowego tych 
osób, które do nas przyjechały z Ukrainy i które 
dla swojej diaspory, tak licznej, mogą być ogromną 
pomocą i wsparciem. Wystarczy je po prostu za-
trudnić, a w drugim kroku – bardzo szybko uczyć 
języka polskiego, żeby były potem łącznikiem mię-
dzy diasporą a pozostałą ludnością naszego kraju.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Wojciecha Skurkiewicza. Bardzo proszę.
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SenatoR 
Wojciech skurkieWicz 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja nie wiem, czy dobrze odczytałem intencje, 

słowa pani senator. Wskazywała pani, że nie rozu-
mie pani intencji rządu, że ta ustawa dotyczy tylko 
tych, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraiń-
ską, a nie tych, którzy przekroczyli inne granice.

(Senator Magdalena Kochan: Tak.)
I tam było coś jeszcze o sądach, ale ja rozu-

miem, że to…
(Senator Magdalena Kochan: O sądach rodzin-

nych, Panie Ministrze.)
Rozumiem.
(Senator Magdalena Kochan: Dotyczyło to pie-

czy zastępczych.)
Zaraz, zaraz. Może później do tego dojdziemy.
Pani Senator, Szanowni Państwo, spośród 

wszystkich uchodźców wojennych z Ukrainy 2/3 
przekracza polsko-ukraińską granicę, a 1/3 granicę 
ze Słowacją… może w innej kolejności: z Węgrami, 
Słowacją, Rumunią i oczywiście jeszcze Mołdawią. 
Czy ma pani wiedzę, czy podobne rozwiązania 
w zakresie wsparcia dla uchodźców ukraińskich 
są w tych krajach, też członkach Unii Europejskiej, 
takich jak Węgry, jak Słowacja, jak Rumunia? Czy 
oni też tak ochoczo udzielają pomocy stronie ukra-
ińskiej? Czy to było przedmiotem obrad komisji?

(Rozmowy na sali)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze
Bardzo proszę o ciszę, a panią senator proszę 

o udzielenie odpowiedzi.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Nie było mowy na ten temat podczas obrad ko-
misji i nie umiem odpowiedzieć panu senatorowi 
na to pytanie. Moja wiedza w tej kwestii nie ma tu 
nic do rzeczy.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę…

(Senator Magdalena Kochan: Jak myślę, Węgrzy 
także mogliby pomóc w  transporcie broni na 
Ukrainę.)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ja mówię 
o Słowacji, o Rumunii.)

Bardzo proszę o prowadzenie dialogów w for-
mie regulaminowej.

Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 
Danutę Jazłowiecką.

SenatoR 
danuTa jazłoWiecka 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, mam 3 pytania. Dotyczą one dzie-

ci i młodzieży, które docierają do Polski.
Pierwsze moje pytanie, zaczynam od najmłod-

szych dzieci. Samorządy są gotowe do tego, by two-
rzyć żłobki dla tych dzieci, ale kompletnie brakuje 
tu zainteresowania rządu. Chciałabym się dowie-
dzieć, czy państwo o tym rozmawialiście.

Drugie moje pytanie dotyczy starszych dzie-
ci, dzieci, które przyjmowane są przez samorządy 
w szkołach. Tak naprawdę nauczyciele, dyrektorzy 
szkół nie posiadają żadnych informacji na temat ram 
programowych, które były realizowane na Ukrainie. 
Czy państwo dyskutowaliście o tym, żeby zebrać takie 
informacje i pomóc nauczycielom polskim w prowa-
dzeniu zajęć dla tych dzieci? Można by nawet pogru-
pować je do odpowiednich klas w zależności od tego, 
jak duża jest ich wiedza i jak duże jest zaawansowanie.

Trzecie moje pytanie dotyczy studentów. 
Bardzo dużo ukraińskich studentów opuściło 
Polskę, by bronić swojego kraju. Wielu z nich zgło-
siło się, wstąpiło do wojsk terytorialnych, ale mają 
możliwości, by zakończyć studia, np. egzaminami 
– mamy już takie przykłady – online. Czy państwo 
o tym mówiliście? Czy jest możliwość, żeby pomóc 
tym studentom zakończyć studia w Polsce w ten 
sposób? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Pan senator Zdrojewski podnosił w  trak-
cie debaty problem studentów, którzy mogliby 
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kontynuować swoje studia w trakcie semestru 
nawet wbrew obowiązującym statutom naszych 
uczelni. Rozwiązania zaproponowane tu przez rząd 
wychodzą naprzeciwko temu wyzwaniu. Tak, rek-
torzy w takich momentach mogą przyjąć studenta 
ukraińskiego w trakcie semestru, nawet z pominię-
ciem zapisów statutu własnej uczelni.

Co do dzieci młodszych powiem, że w propozy-
cjach ustawowych rozluźniono kryteria, które są 
dość mocno wyśrubowane, dotyczące liczby dzieci 
przebywających w grupach, w klubikach dziecię-
cych, w przedszkolach, w żłobkach. Rozluźniono je 
w stosunku do dzieci z Ukrainy. Robi się to nie dla-
tego, żeby już na stałe powrócić do nie najlepszych 
form opieki, tylko dlatego, że dzisiaj zdecydowanie 
jest taka potrzeba chwili. Przy czym mówi się jesz-
cze o tym – ustawa daje takie możliwości – żeby 
w klubikach dziecięcych, w żłobkach mogła być 
większa liczba dzieci z Ukrainy, którymi opieko-
wać się będzie mniejsza liczba osób, od których nie 
będziemy wymagać znajomości języka polskiego, 
ale dzieci z Ukrainy będą miały kogoś, kto będzie 
mówił do nich w ich ojczystym języku.

Co do treści programowych, Pani Senator, to 
ja uważam – choć może to zabrzmi dziwnie – że 
dzisiaj trochę za wcześnie o tym mówić. Weźmy 
pod uwagę, że okrutna wojna trwa 2 tygodnie. 
Do Polski przyjechało ponad 2 miliony obywateli 
Ukrainy. Niemcy w latach 2014 i 2015 przyjęły 2,1 
miliona uchodźców, ale w ciągu 2 lat. Niemcy, dwu-
krotnie od nas większe i nie wiem ilukrotnie, ale 
na pewno zasobniejsze. Więc to, co dzisiaj Polacy 
robią dla Ukrainy, zasługuje na najwyższy szacu-
nek. I może nie do końca wszystkie dobre rozwią-
zania prawne są proponowane w tej ustawie, ale 
na pewno są tu rozwiązania, które idą w dobrym, 
właściwym kierunku. No, nie zgodzimy się na tę 
bezkarność, co jest oczywiste. Martwi nas sprawa 
dodatkowych uprawnień ograniczających prawa 
obywatelskie, jest tam mowa o nadmiernej ilości 
rozbudowanych wież, które mogą służyć podsłu-
chowi. Takim najistotniejszym słowem, moim zda-
niem, słowem kluczem jest słowo „zaufanie”. Jeśli 
mieliśmy do czynienia z rządzącymi, którzy łamią 
konstytucję i nie mają w związku z tym żadnych 
skrupułów, jeśli mamy do czynienia z Trybunałem 
Konstytucyjnym, który uznaje, że prawa człowieka 
są niezgodne z polską konstytucją, to ja obawiam 
się, że za chwilę ten sam Trybunał oświadczy, że 
polska konstytucja jest niezgodna z polską konsty-
tucją. Ten brak zaufania czuć w debacie. Ale okazu-
je się, że cel, który przyświeca tym rozwiązaniom 

prawnym, jest na tyle ważny, że w tych kluczowych 
sprawach potrafimy się porozumieć.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zadanie pytania pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Senator, chciałbym zapytać, czy podczas 

posiedzenia połączonych komisji była mowa o tych 
słynnych 40 zł, które można otrzymać, jeżeli ktoś 
się zobowiąże, że przyjmie pod swój dach albo do 
swojego zasobu mieszkaniowego czy lokalowego 
uchodźców.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Nie, Panie Senatorze, na ten temat nie 
rozmawiano.

(Senator Jan Maria Jackowski: Nie rozmawia-
no, tak?)

Nie, ja nie…
(Senator Dorota Czudowska: Minister o tym 

mówił.)
Przepraszam, pan minister…
(Senator Dorota Czudowska: 40 zł…)
Przepraszam, podpowiada mi pani… Bardzo 

dziękuję, Pani Senator, bo mogło to ujść mojej uwa-
gi… Ale nikt z senatorów tego problemu nie pod-
nosił, nie określał tej kwoty jako zbyt niskiej czy 
za wysokiej.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

To mam pytanie w związku z tym. Część eks-
pertów zwraca uwagę, że jest mowa o tych 40 zł, 
natomiast w treści ustawy nie ma wzorca umowy, 
informacji, jak to powinno być przeprocedowane 
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od strony formalnej, bo przecież to są publiczne 
pieniądze. Czy w tym zakresie była jakaś dyskusja, 
czy zwracano uwagę na to właśnie podczas posie-
dzenia połączonych komisji? 

I druga kwestia. Jeżeli pani senator stwierdzi, 
że ta kwestia nie była poruszana, to już proszę nie 
odpowiadać na to drugie pytanie. Ale chodzi mi 
o to… Jeżeli uchodźcy są kierowani na podstawie 
umowy starosty z jakimś podmiotem gospodar-
czym świadczącym usługi typu pensjonat, hotel, 
tego typu instytucja, to czy jest określony jakiś limit 
kwoty, jaką uzyskuje się za zakwaterowanie i wy-
żywienie uchodźcy? Czy w tym zakresie są jakieś 
limity? Gdyby pani senator zechciała się na ten te-
mat wypowiedzieć… Dziękuję.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Panie Senatorze, mówiłam państwu o termina-
rzu prac legislacyjnych nad tą ustawą. 8 marca pro-
jekt trafił do Sejmu, 10 marca jesteśmy w Senacie 
w trakcie drugiego czytania. Problematyka poru-
szana w przedłożeniu rządowym jest rozległa i ja 
nie znalazłam w tych propozycjach żadnych tak 
szczegółowych danych. Nie było debaty na ten te-
mat podczas obrad komisji. Ale czy to jest moja 
nieuwaga i brak możliwości bardzo szczegółowe-
go śledzenia tej ustawy… Bo problem polega jeszcze 
na tym, że w drugim czytaniu w Sejmie zgłoszono 
do projektu ustawy 117 poprawek. Dzisiaj o godzi-
nie 14.30 wyjmowaliśmy ciepłe, dosłownie ciepłe 
nasze druki z projektem. I w trakcie rozmów pani 
legislator szukała odpowiednich odnośników, bo 
została zmieniona nawet numeracja w trakcie na-
szych prac w Senacie. A więc ja nie wiem, Panie 
Senatorze. Myślę, że jest to pytanie kierowane 
bardziej do rządu niż do… Czy jestem zadowolona 
z takiego trybu pracy? Nie, nie jestem, bo zdaję so-
bie sprawę z tego, że my za chwilę wprowadzimy 
w życie – a pan prezydent przypieczętuje to wła-
snym podpisem – prawo, co do którego nie wszy-
scy, w tym ja, są przekonani, że jest we właściwy 
sposób stanowione. I ja dzisiaj po skończonych ob-
radach będę jeszcze raz naprawdę wnikliwie czytać 
ten projekt po to, żeby wiedzieć wszystko. I żeby 
wiedzieć, co ewentualnie powinniśmy w pierw-
szym kroku poprawiać, żeby złe prawo nie obowią-
zywało. Mam nadzieję, że takich przepisów będzie 
bardzo mało. Ale pośpiech przy stanowieniu prawa 
jest bardzo złym doradcą, bardzo. Musimy sobie 

zdawać sprawę z tego, że potem ten mechanizm 
jest przez nas stanowiony…

(Rozmowy na sali)
…przez nas stanowiony…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Bardzo bym prosiła nie przeszkadzać pani senator.)
(Rozmowy na sali)
Ja, Panie Senatorze, jestem już troszkę w par-

lamencie i mam poczucie odpowiedzialności za 
prawo, które stanowię, wszystko jedno, w jakiej 
konfiguracji, czy w Senacie, czy w Sejmie. Nie mówi 
się potem, że ustawa wyszła z rąk Platformy czy 
PiS, Zielonych czy PSL, tylko mówi się o ustawie, 
którą przyjęły i wprowadziły w życie Sejm i Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej. I czuję się za takie prawo 
współodpowiedzialna. Dlatego uważam, że świado-
mość sprawy i wiedza o tym… W listopadzie rząd 
już wiedział, jak mniej więcej to będzie przebiegało. 
Mogło to być powodem powstania projektu ustawy 
lepszego niż ten, który w tej chwili procedujemy. 
Było na to nieco więcej czasu. To moje zdanie.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Nie ma więcej pytań do pani senator 

sprawozdawcy.
(Senator Magdalena Kochan: Dziękuję bardzo.)
Bardzo dziękuję za sprawozdanie. (Oklaski)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

Witamy pana ministra Pobożego.
Czy pan minister pragnie zabrać głos? Widzę, 

że pragnie zabrać głos.
Proszę przedstawić stanowisko rządu.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Panie Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
To wielki zaszczyt i honor, że mogę przedsta-

wić projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa.
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Od 2 tygodni Polacy są zaangażowani w pro-
ces, który jest zjawiskiem absolutnie bez prece-
densu. Pomoc płynie od instytucji rządowych, 
samorządów, NGO, od zwykłych ludzi. Całe pol-
skie społeczeństwo i polskie państwo jest dziś gło-
sem naszych przyjaciół, naszych sąsiadów, naszych 
braci z Ukrainy, którzy stali się obiektem bez-
przykładnej agresji. Wszystkie osoby, które szu-
kają schronienia przed bombami, przed trwającą 
wojną i jej konsekwencjami, dostają to schronienie 
w Polsce. Polska jest dziś sumieniem Europy. Jest 
rzecznikiem na wielu polach – dyplomatycznym, 
humanitarnym… Jest rzecznikiem sprawy ukra-
ińskiej w Europie. Dziś także polski parlament 
ma szanse w sposób szczególny i indywidualny, 
bo będzie to przecież decyzja każdego z senato-
rów, tak jak wczoraj każdego z posłów, włączyć się 
w ten proces pomocy, bo ta ustawa jest pomocą 
dla tych wszystkich, tworzy mechanizmy dla tych 
wszystkich, którzy w Polsce szukają schronienia 
i otrzymują to schronienie. Mówiliśmy o tym na 
dzisiejszym posiedzeniu połączonych komisji, mó-
wiła o tym pani senator sprawozdawca.

Podczas kryzysu migracyjnego, poprzedniego 
największego kryzysu migracyjnego w Europie, 
w  latach 2014–2015, kraje południa Europy 
i Niemcy przyjęły tylu uchodźców, przez blisko 2 
lata, ilu Polska przez 2 tygodnie. One otrzymały na 
to ogromne środki, a dziś w Polsce nikt nie czeka 
na środki, tylko od pierwszych godzin, od pierw-
szych chwil organizuje pomoc. (Oklaski) Myślę, że 
to też jest dla nas powód do ogromnej dumy, to, że 
ta pomoc spontanicznie i w sposób zorganizowany 
na wszystkich szczeblach, co raz jeszcze powiem, 
od pierwszych godzin jest udzielana wszystkim, 
którzy szukają schronienia.

Na pierwszej konferencji organizowanej przez 
pana ministra Mariusza Kamińskiego, na pierwszej 
konferencji w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji, zaraz po rozpoczęciu agresji, infor-
mowaliśmy, że przede wszystkim musimy przyjąć 
wszystkie matki i dzieci, kobiety, których mężowie 
dzielnie bronią integralności terytorialnej swojego 
państwa, stawiają mężny i dzielny opór brutalnej 
rosyjskiej agresji, że my, jako państwo i jako społe-
czeństwo, musimy objąć opieką ich matki, ich dzie-
ci, ich żony. I tak się dzieje od 2 tygodni.

Przyjęcie uchodźców, danie schronienia jest 
rozwiązaniem tylko tego pierwszego z ogromnych 
problemów, których uchodźcy przed wojną do-
świadczają. Pojawią się kolejne. I ta ustawa, przed-
kładana przez rząd, jest pomostem na ten czas już 

po przybyciu do Polski. To jest wyraz naszej soli-
darności z Ukrainą, z jej mieszkańcami i jest to 
konsekwencja konieczności uregulowania statusu 
tych osób w Polsce.

Przedkładana ustawa ma na celu stworzenie 
szczególnej regulacji, która zapewnia doraźną 
podstawę prawną do legalnego pobytu w Polsce 
obywateli Ukrainy, którzy szukają u nas schronie-
nia. Jest ona ustawą szczególną, ale uzupełniającą 
czy istniejącą obok innych obowiązujących aktów 
prawnych, które opisują ten szeroki obszar migra-
cji i azylu, w szczególności obok ustawy o cudzo-
ziemcach oraz ustawy o udzielaniu cudzoziemcom 
ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 
Przedkładana ustawa zakłada, że jeżeli obywatel 
Ukrainy przybył legalnie na terytorium Polski 
w okresie od 24 lutego, od momentu agresji, bez-
pośrednio z terytorium Ukrainy, z obszaru obję-
tego działaniami wojennymi i deklaruje zamiar 
pozostania na terytorium Polski, jego pobyt będzie 
uznawany za legalny przez okres 18 miesięcy, licząc 
od tego dnia. Przybycie tych osób na terytorium 
Polski jest rejestrowane przez komendanta placów-
ki Straży Granicznej podczas kontroli granicznej, 
a jeśli – to też się pojawiało w dyskusji na posie-
dzeniu komisji – nie zostało ono zarejestrowane, 
to pobyt tych osób na terytorium Polski będzie re-
jestrowany po złożeniu wniosku w organie gmi-
ny o nadanie numeru PESEL. To nadanie numeru 
PESEL jest kluczem do większości świadczeń, do 
wielu usług publicznych, którymi będzie można 
objąć osoby szukające w Polsce schronienia. 

Podstawowe założenia tej ustawy to swobod-
ny dostęp do polskiego rynku pracy, zapewnienie 
pomocy w zakwaterowaniu, całodziennym wyży-
wieniu i transporcie do tych miejsc zakwatero-
wania, która jest koordynowana, organizowana 
przez wojewodów, a także utworzenie w Banku 
Gospodarstwa Krajowego specjalnego funduszu 
pomocy na finansowanie lub dofinansowanie za-
dań dotyczących udzielania tego wsparcia.

Ustawa daje też prawo do korzystania z za-
kresu świadczeń rodzinnych, świadczeń wycho-
wawczych, Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego, 
wszystkich tych świadczeń, które otrzymują oby-
watele polscy. Dodatkiem jest tutaj to jednorazowe 
świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł dla osób, 
które rozpoczynają pobyt w Polsce, niejako na start, 
na początek. To także prawo do opieki zdrowotnej, 
bezpłatnej opieki zdrowotnej.

Ustawa wprowadza możliwość podejmowania 
i wykonywania działalności gospodarczej przez 
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obywateli Ukrainy na takich samych zasadach, 
jakie obowiązują obywateli Polski. Określa też 
szczególne zasady przedłużania okresów legalnego 
pobytu, możliwość uzyskania zezwolenia na pobyt 
czasowy jednorazowo na okres 3 lat dla obywatela 
Ukrainy, którego pobyt na terytorium jest uważa-
ny za legalny.

Ustawa wprowadza szczególne regulacje do-
tyczące uczelni, studentów, szeroko rozumianego 
obszaru oświaty i edukacji, wsparcie podatkowe, 
a także możliwość uzyskiwania świadczenia przy-
sługującego każdemu podmiotowi, w szczególności 
osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domo-
we, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie 
obywatelom Ukrainy.

Ustawa reguluje wszystkie te kwestie, które wy-
dają się najpilniejsze dla zorganizowania bezpiecz-
nej, trwałej pomocy tym, którzy uciekają do Polski 
przed wojną.

Jeżeli pani marszałek pozwoli… Z uwagi na to, 
że ta ustawa reguluje bardzo wiele różnych obsza-
rów, tylko jeden z nich, który starałem się nieco 
szerzej nakreślić, zarówno teraz, jak i na posiedze-
niu komisji, obejmuje właściwość mojego resor-
tu. Ale ponieważ to jest ustawa, która jest dziełem 
kilku innych ministerstw, wydaje mi się, że, jeże-
li pani marszałek by się zgodziła na takie krótkie, 
syntetyczne wystąpienia także przedstawicie-
li Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ministerstwa 
Zdrowia oraz Ministerstwa Rodziny i  Polityki 
Społecznej… Myślę, że byłoby to wskazane, nawet 
przed dyskusją. Oczywiście zarówno ja, jak i moi 
koledzy z wymienionych resortów będziemy do 
państwa dyspozycji.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Oczywiście, Panie Ministrze.)

To jest nasz moralny obowiązek, przyjęcie tej 
ustawy, przyjęcie tych rozwiązań.

Chcę też podkreślić, że prace nad tymi roz-
wiązaniami, nie tylko na etapie parlamentarnym, 
czego doświadczyliśmy zarówno wczoraj w Sejmie, 
jak i dziś na posiedzeniu komisji, przebiegają na-
prawdę w zgodzie i porozumieniu. Myślę, że wielu 
Polaków, patrząc na to, czuje taką wewnętrzną ra-
dość, że w sytuacji, gdy polskie społeczeństwo jest 
zjednoczone w pomocy, także klasa polityczna jest 
zjednoczona w tym, aby zapewnić w tych absolut-
nie trudnych czasach bezpieczeństwo, dom tym, 
którzy u nas szukają schronienia.

Myślę, że to jest taki najpełniejszy sposób, 
w jaki możemy się włączyć w przygotowanie pew-
nego pomostu – właśnie przyjęcie tych rozwiązań 

przewidzianych omawianą ustawą. W  zgodzie 
i w porozumieniu.

Współpraca z samorządami, chcę to podkreślić 
– także jestem samorządowcem – układa się na-
prawdę dobrze. Myślę, że ten wspólny wysiłek NGO, 
samorządów, administracji rządowej, wojewodów, 
którzy wykonują tytaniczną pracę, służb podległych 
naszemu resortowi… Od pierwszych godzin po agre-
sji wszystkie służby państwowe zadziałały – to jest 
warte podkreślenia – dlatego że skoro 4 godziny po 
rozpoczęciu agresji każdy uchodźca, niezależnie od 
swojej narodowości, przekraczając granice polskie-
go państwa, otrzymywał na granicy ulotkę od funk-
cjonariusza Straży Granicznej z informacją, gdzie 
jest najbliższy punkt recepcyjny, że w Polsce uzyska 
za darmo schronienie, że zarówno zakwaterowanie, 
jak i transport do tego miejsca są za darmo, to jest 
to dowód na to, że polskie państwo się do tego przy-
gotowywało. My się przygotowywaliśmy do różnych 
wariantów rozwoju sytuacji, a niestety realizowa-
ny jest jeden z najtrudniejszych i najgorszych. Ale 
państwo działa. Obywatele to zauważają. Skoro 88% 
Polaków ocenia dobrze, bardzo dobrze ocenia sposób 
funkcjonowania państwa, to jest to ocena wspólna – 
oczywiście rządu, który to koordynuje, ale także sa-
morządów, NGO. Jest to taka nasza wspólna ocena.

Cieszę się, że w tym trudnym momencie, bar-
dzo odpowiedzialnym, mam honor przedstawiać 
Wysokiej Izbie te podstawowe założenia ustawy, 
i cieszę się, że proces ich stanowienia na razie prze-
biega właśnie tak, a nie inaczej.

Jesteśmy do państwa dyspozycji. Myślę, że to 
jest nasza powinność, to jest nasz moralny obowią-
zek. Postawiono przed Polską szczególne zadanie, 
szczególne wyzwanie – myślę, że mu sprostamy.

Jeśli pani marszałek pozwoli…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Oczywiście, Panie Ministrze.)
…poprosiłbym kolegów z ministerstw właści-

wych o uzupełnienie tej mojej wypowiedzi w ob-
szarach, które bezpośrednio dotyczą przedłożenia 
i ich resortów.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Pani Marszałek, 

w kwestii formalnej…)
Pan senator Leszek Czarnobaj. Panie 

Senatorze…
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SenatoR 
leszek czarnoBaj 

Pani Marszałek, Panie Ministrze, zgłaszam taki po-
mysł w kwestii sposobu poprowadzenia… Czy nie lepiej 
by było, gdyby po wystąpieniu każdego ministra resor-
towego była seria pytań do tego pana ministra? Czyli 
żeby nie był to od razu cały konglomerat, a później wra-
calibyśmy z pytaniem… Tak byłoby, podejrzewam, ła-
twiej, jeżeli moglibyśmy zadać panu ministrowi…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Czyli, jak rozumiem, pan senator chciałby panu 
ministrowi do tego, co już pan minister powiedział, 
zadać pytanie, a później…)

Tak, do tego, co powiedział. A później następny 
przedstawiciel rządu i następne pytania.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży: Jeśli 
ja mógłbym, Pani Marszałek, coś zaproponować… 
Nie wiem, przepraszam…)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Proszę bardzo.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych 
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

To może konsumując ten wniosek… Ponieważ, 
jak myślę, wszyscy państwo znają projekt i przed-
łożenie, wiedzą, że są tam obszary… Pytania mogą 
dotyczyć 4 obszarów: MSWiA, MEiN, zdrowia oraz 
rodziny i pracy. A więc rzeczywiście może właściwe 
byłoby, żeby najpierw padły te pytania do mnie…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dobrze, do pana ministra, oczywiście.)

…później byłoby krótkie zagajenie każdego 
z ministrów i pytania do nich. To istotnie, Panie 
Senatorze, pewnie bardzo by nam uporządkowało 
i przyspieszyło pracę.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję. I  bardzo dziękuję za ten 
wniosek.

Pan senator Jackowski. Broszę bardzo.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Tylko że ja myślę, że tak to nie połapiemy się 

w tej dyskusji. Ja bym miał propozycję, żeby osoby…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Ale to nie jest dyskusja, Panie Senatorze, na razie 
są pytania.)

Nie, nie, w tej dyskusji na temat sposobu proce-
dowania. Otóż, konsumując to, co powiedział pan 
senator Czarnobaj… Czy nie byłoby jednak lepiej 
– ja to daję do rozważenia – żeby wszyscy pano-
wie ministrowie się wypowiedzieli, byłyby pytania, 
i później ministrowie by się dzielili, który na które 
pytanie odpowiada. Ponieważ mogą być pytania… 
A tak to po każdej serii będziemy zadawać pytania 
i znowu będzie…

(Rozmowy na sali)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Tak, ale my… To nie jest akurat teraz kwestia 
do dyskusji. Chodzi o to, żeby to zostało przedsta-
wione w sposób klarowny, żeby wszyscy państwo 
mieli jasność i żeby zadawali pytania odpowiednim 
ministrom.

Więc może faktycznie teraz poprosimy pozo-
stałych ministrów o przekazanie informacji na 
temat pozostałych części ustawy, a później będą 
pytania do poszczególnych panów. I być może pa-
nowie wtedy będą już z miejsca odpowiadali, żeby 
było łatwiej.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży: To 
też jest może dobre rozwiązanie.)

Dobrze.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży: To 
ja bardzo dziękuję.) (Oklaski)

Dziękuję.
Proszę bardzo, który z panów ministrów teraz?
Pan minister Piontkowski. Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie eDUkacJi i naUki 
dariusz PionTkoWski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
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Przede wszystkim chcę wyraźnie powiedzieć, 
że przepisy mówiące o kształceniu cudzoziemców 
w Polsce funkcjonują już od wielu lat. One były jed-
nak konstruowane w zupełnie innej sytuacji. Teraz, 
gdy mamy do czynienia z exodusem, trzeba oczy-
wiście te przepisy dostosować do obecnej sytuacji. 
Stąd do rozporządzenia mówiącego o kształce-
niu dzieci cudzoziemskich i Polaków wracających 
z zagranicy… Musieliśmy dostosować część prze-
pisów do sytuacji setek tysięcy dzieci i młodzieży 
z Ukrainy, które przybyły do naszego kraju.

Zacznę jednak od tej części, która dotyczy na-
uki i szkolnictwa wyższego. Chcielibyśmy, aby 
studenci przybywający z Ukrainy mieli szansę 
kontynuowania nauki, dlatego też wprowadzi-
liśmy przepisy – o nie pytał m.in. pan senator 
Zdrojewski – ułatwiające rektorom zmiany statu-
tów, prawa wewnętrznego dotyczącego choćby re-
krutacji, tak aby możliwe było przyjęcie studentów 
w trakcie semestru, by nie musieli oni tracić całego 
roku. Polakom, którzy studiowali na Ukrainie, tak-
że umożliwiamy przejście do polskich uczelni, tak 
aby mogli te studia kontynuować. Przewidujemy 
także dodatkowe środki na zaabsorbowanie stu-
dentów do polskich uczelni. Umożliwiamy również 
naukowcom, wykładowcom z uczelni ukraińskich 
ewentualne podjęcie pracy na polskich uczelniach, 
w polskich instytutach badawczych. Są przepi-
sy, które to umożliwiają bez zbędnej procedury 
administracyjnej.

Jeśli chodzi o przepisy dotyczące dzieci i mło-
dzieży, to przede wszystkim po rozmowach 
z jednostkami samorządu terytorialnego wprowa-
dziliśmy szereg przepisów, które ułatwiają organi-
zację nauczania dla dzieci z Ukrainy. Te przepisy 
ułatwiające to m.in. zmiana sposobu organizowa-
nia oddziałów przygotowawczych. Te oddziały na 
mocy rozporządzenia o kształceniu cudzoziem-
skich dzieci już obowiązują. Przepisy przewidują, 
że jeżeli dziecko nie zna języka polskiego, to po-
winno w pierwszej kolejności trafić do oddziału 
przygotowawczego, gdzie będzie miało szansę roz-
począć naukę języka polskiego. Do tego są zajęcia 
dodatkowe z przedmiotów, które umożliwią cho-
ciażby niwelację różnic programowych między sys-
temem ukraińskim w tym wypadku a systemem 
polskim. W tych oddziałach przygotowawczych, 
zgodnie z już obowiązującymi przepisami, powin-
ni pracować asystenci czy pomoce nauczyciela, 
którzy ułatwią kontakt językowy między nauczy-
cielami polskimi, którzy będą prowadzili te zaję-
cia z ukraińskimi uczniami, i uczniami z Ukrainy. 

Tutaj m.in. umożliwiamy, aby takimi pomoca-
mi nauczyciela były osoby z Ukrainy. Nie trzeba 
mieć certyfikatów znajomości języka polskiego 
– wystarczy komunikatywna znajomość języka 
polskiego, aby taką funkcję pełnić. Nie przewidu-
jemy jakichś szczególnych wymogów wobec tych 
osób poza tym, żeby potrafiły komunikować dzieci 
ukraińskie z polskimi nauczycielami. Oczywiście 
przewidujemy także tutaj dodatkowe środki na do-
datkowe zadania edukacyjne. Będą one pochodzi-
ły ze wzrostu rezerwy subwencji oświatowej bądź 
z funduszu pomocy uchodźcom z Ukrainy, o któ-
rym już pan minister wspominał.

Element kolejny. Przewidujemy uproszczoną 
procedurę tworzenia innych lokalizacji prowadze-
nia działalności edukacyjnej. Dotąd wymagało to 
dosyć skomplikowanej wielomiesięcznej procedu-
ry. Teraz chcemy, aby była możliwość, jeżeli będzie 
taka konieczność, żeby samorządy mogły w innych 
lokalizacjach – poza szkołami, które już funkcjonu-
ją – tworzyć te oddziały przygotowawcze. Kurator 
w trybie ekspresowym, w ciągu zaledwie 7 dni bę-
dzie wydawał opinię co do wyrażenia zgody na taką 
lokalizację. Będzie to dotyczyło dzieci w wieku za-
równo szkolnym, jak i przedszkolnym.

Umożliwiamy także samorządom organizację 
bezpłatnego transportu, bo skoro będą to inne lo-
kalizacje i skoro te oddziały będą mogły mieć status 
międzyszkolny bądź międzygminny, to prawdopo-
dobnie pojawi się konieczność dowożenia dzieci. 
Na to także przewidujemy dodatkowe środki z bu-
dżetu państwa.

Chcemy, aby jak najwięcej nauczycieli mo-
gło pracować z uczniami, z setkami tysięcy dzie-
ci i młodzieży, które trafią do polskich szkół. Stąd 
znosimy bariery mówiące o tym, że nauczyciel 
pracujący w polskiej szkole może mieć co najwy-
żej półtora etatu, czyli pół etatu nadgodzin. Tę ba-
rierę znosimy. Umożliwiamy także nauczycielom, 
którzy są na świadczeniach kompensacyjnych, to, 
aby mogli wrócić do szkół, nie tracąc świadczenia 
kompensacyjnego. Dotąd ustawa zabraniała tym 
nauczycielom podejmowania pracy w szkole.

Dostosowujemy także wyraźnie zapis, któ-
ry już wcześniej interpretowaliśmy w ten spo-
sób, że w oddziałach przygotowawczych nie ma 
potrzeby realizacji podstawy programowej obo-
wiązującej w polskich szkołach, bo zdajemy so-
bie sprawę, że byłoby to w praktyce niemożliwe. 
Doprecyzowujemy ten przepis, mówiąc o tym, że 
treści przekazywane dzieciom i młodzieży ukraiń-
skiej mają być oparte na programach kształcenia 
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ogólnego obowiązujących w poszczególnych szko-
łach, ale jednocześnie dopasowane do ich możli-
wości psychofizycznych, co wyraźnie wskazuje na 
to, że nauczyciele nie muszą realizować całej pod-
stawy programowej.

Część przepisów jest już w  rozporządze-
niach, które mają ułatwić samorządom organi-
zację oddziałów przygotowawczych i przyjęcie 
dzieci z Ukrainy. Jest to m.in. powiększenie od-
działu przygotowawczego z maksymalnie 15 do 
25 uczniów oraz, zgodnie z sugestiami samorzą-
dów, możliwość powiększenia oddziałów przed-
szkolnych i klas I–III o 2 lub 3 dzieci, jeżeli będą to 
dzieci z Ukrainy.

Gdyby były jeszcze jakieś dodatkowe pytania, 
jesteśmy oczywiście otwarci. Chcę potwierdzić to, 
o czym mówił pan minister Poboży, że praca nad tą 
ustawą w Sejmie, ale zwłaszcza tu, w Senacie, jest 
wyjątkowa. Widzę ogromne zrozumienie dla tego, 
że jesteśmy w wyjątkowej sytuacji. Jesteśmy także 
otwarci na państwa pomysły. Część tych pomysłów 
i pomysłów innych środowisk znalazła odzwier-
ciedlenie w przepisach ustawy i rozporządzeń. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Proszę bardzo, pan minister Szwed.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoDziny i PoLityki SPołeczneJ 
sTanisłaW szWed 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja powiem o kilku obszarach, które są w gestii 

Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. To są 
najważniejsze tematy, które się znajdują w usta-
wie. O niektórych mówił już pan minister w swoim 
pierwszym wystąpieniu.

Zacznę od kwestii związanej z rynkiem pra-
cy, bo uważam, że to jest jedna z najważniejszych 
zmian, które wprowadzamy. Chodzi o możliwość 
podejmowania pracy bez ograniczeń przez oby-
wateli Ukrainy, którzy wjeżdżają do naszego kraju 
i są u nas legalnie. Nie będzie potrzeby zezwoleń na 
pracę. Trzeba będzie tylko przez pracodawcę, któ-
ry zatrudni taką osobę, powiadomić w ciągu 14 dni 

powiatowy urząd pracy o tym, że dana osoba zosta-
ła zatrudniona. To jest podyktowane tym, żebyśmy 
maksymalnie otworzyli rynek pracy, tym bardziej 
że sytuacja na rynku pracy, jeśli chodzi o obywate-
li Ukrainy, się zmieniła. Do tej pory mieliśmy taką 
sytuację, że 70% obywateli Ukrainy, którzy praco-
wali w Polsce, to byli mężczyźni. Dzisiaj ta sytuacja 
zdecydowanie się zmieniła. Wielu mężczyzn wyjeż-
dża walczyć w obronie swojej ojczyzny i te miejsca 
się zwalniają, a przyjeżdżają kobiety z dziećmi. Stąd 
też szukamy odpowiednich rozwiązań, żeby pomóc 
w zatrudnieniu tych osób. Jesteśmy w stałym kon-
takcie z przedsiębiorcami, z Radą Przedsiębiorców, 
chcemy, aby ofert pracy dla kobiet było jak najwięcej. 
Procedura jest prosta. Nie trzeba mieć tutaj żadnych 
zezwoleń na pracę czy też tej skróconej wersji, jaką 
jest oświadczenie. Osoby, które dzisiaj pracują, do 
końca roku mają przedłużoną możliwość pracy na 
starych zasadach. To jest pierwszy i bardzo ważny 
warunek, jeśli chodzi o podejmowanie pracy.

Oczywiście wiąże się z tym też… Tutaj przej-
dę do tej drugiej części, dotyczącej właśnie matek 
z dziećmi. Jeżeli chcemy poprawić sytuację matek 
z dziećmi, kobiet, które pójdą do pracy, to musi-
my zapewnić im opiekę nad tymi dziećmi. Stąd też 
podjęliśmy działania, o których mówiła pani spra-
wozdawca, dotyczące tworzenia żłobków i klubów 
dziecięcych. Stwarzamy też możliwości, aby same 
kobiety z Ukrainy tworzyły takie kluby i miejsca, 
gdzie można będzie się opiekować dziećmi. To ko-
lejne ułatwienie, które nam pomoże.

Trzecią grupą, która jest w naszej ustawie… To 
jest kwestia pomocy obywatelom Ukrainy, którzy 
do nas wjeżdżają. Są 2 rodzaje pomocy. Pierwszy 
rodzaj pomocy to jest jednorazowa pomoc w kwo-
cie 300 zł dla każdego obywatela, który wjedzie do 
naszego kraju, który jest u nas legalnie. Ta pomoc 
jest przeznaczona… chodzi o taką doraźną pomoc, 
czy to w kwestii wyżywienia, czy jakiejś opłaty. To 
będzie pomoc na wniosek składany do urzędu gmi-
ny. Oczywiście wcześniej musi być nadany PESEL, 
bo nie chcemy, żeby ten system był nadużywany. 
Tutaj wspólnie z samorządem ustaliliśmy środki 
na obsługę tego zadania w wysokości 2%, w związ-
ku z wypłatą jednorazowego świadczenia. Myślę, 
że to jest dobre rozwiązanie dotyczące wszystkich 
obywateli Ukrainy. Tu jest uproszczona sytuacja. 
O ile w przypadku naszych obywateli potrzebny 
jest wywiad środowiskowy, o tyle tutaj będzie wy-
starczało oświadczenie obywateli z Ukrainy, któ-
rzy do nas wjeżdżają, czyli będzie to zdecydowanie 
prostsza forma.
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Druga część z tym związana to jest pomoc spo-
łeczna, z której będzie można skorzystać, a więc 
np. zasiłki okresowe czy np. posiłek w szkole, czy 
w domu. Tu obowiązują te same zasady dla wszyst-
kich w Polsce. Tak że też z tej pomocy będzie moż-
na skorzystać. Objęliśmy tą pomocą zarówno tych, 
którzy przyjeżdżają, jak i te osoby, które w Polsce 
zostają, szczególnie żony czy matki, które zostały 
w naszym kraju, a których mężowie, synowie wró-
cili na Ukrainę. One zostają często bez środków do 
życia, a teraz będą mogły skorzystać z pomocy spo-
łecznej. Myślę, że to jest dobre rozwiązanie, żeby 
właśnie tym rodzinom też pomóc.

Ostatnia sprawa, o której chcę powiedzieć, to 
jest kwestia związana z dziećmi, z rodzinami za-
stępczymi. Wiemy, że sytuacja jest bardzo trudna. 
Jest u nas ponad 500 tysięcy dzieci z Ukrainy. Ale 
są też dzieci, które przyjeżdżają z Ukrainy z do-
mów dziecka, z sierocińców. W naszym kraju opie-
ką instytucjonalną jest objęte 16 tysięcy dzieci, na 
Ukrainie – 160 tysięcy, czyli ponaddziesięciokrot-
nie więcej niż u nas. Te grupy, które teraz do nas 
przyjeżdżają, to są najczęściej grupy zorganizowa-
ne i my szukamy dla nich miejsc, żeby zapewnić 
im opiekę. Są też w tej grupie osoby, które nie mają 
opiekunów prawnych, stąd też ten opiekun tymcza-
sowy, którego ustanowiliśmy. I tutaj sąd rodzinny 
będzie podejmował decyzję. Na wniosek samorzą-
dów przedłużyliśmy możliwość zgłaszania osób do 
pełnienia tej funkcji, zgłaszane będą w ciągu 2 dni 
– 48 godzin – a sąd będzie miał 3 dni na podjęcie 
decyzji. Chcemy, żeby to funkcjonowało w taki spo-
sób, żeby nie było nadużyć, że dzieci są wywożone 
z naszego kraju czy w inny sposób… bez kontroli. 
Tutaj też uruchomiliśmy hub w Stalowej Woli, na 
1 tysiąc dzieciaków. To miejsce to jest punkt recep-
cyjny, miejsce takiego tymczasowego pobytu tych 
dzieci i z tego miejsca one są rozwożone po całym 
kraju. Dzisiaj tam, w Stalowej Woli, jest minister 
Ukrainy, związana z polityką demograficzną, i wi-
ceprzewodnicząca Parlamentu Europejskiego, czyli 
jest też zainteresowanie tą ścieżką, jak tym dzie-
ciom pomagać. Myślę, że przez te działania zapew-
niamy im poczucie bezpieczeństwa. To tyle z tych 
rozwiązań, które są w naszym resorcie. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.

Proszę bardzo pana ministra, naszego kolegę, 
pana senatora Kraskę o zabranie głosu.

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
Waldemar kraska 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Dziękuję za tak miłe przywitanie, rzeczywi-

ście czuję się u siebie. Ostatnio spotykaliśmy się 
w sprawie epidemii COVID-19, spotkania były 
dość częste. Wydawało się, że ta epidemia jest już 
za nami. Niestety, pożoga wojenna, która jest za na-
szą wschodnią granicą, sprawiła to, że także przed 
polską ochroną zdrowia, przed polską służbą zdro-
wia pojawiły się nowe wyzwania. Nowe wyzwania 
w związku z tym, że do Polski w bardzo krótkim 
okresie, bo w ciągu prawie 2 tygodni, trafiło ponad 
1,5 miliona uchodźców, są to głównie kobiety i dzie-
ci. Dlatego także my, jako Ministerstwo Zdrowia, 
przygotowaliśmy w tej specustawie, tej ustawie tak 
ważnej i potrzebnej, i to potrzebnej bardzo szyb-
ko, o którą upominają się nie tylko polskie szpitale, 
polskie poradnie, ale także samorządowcy… Bo ta 
ustawa rozwiązuje wiele problemów, które w tej 
chwili się pojawiają.

Dlatego że do Polski trafiło tak dużo uchodźców 
zza wschodniej granicy… A są to głównie kobiety 
i dzieci. Szacuje się, że ponad 500 tysięcy osób to 
dzieci, które prawdopodobnie będą wymagały po-
mocy lekarskiej. Dlatego w tej ustawie wprowadzi-
liśmy dla nich bezpłatną opiekę zdrowotną, taką 
samą jak dla Polaków. Mówimy tu o dzieciach, mó-
wimy także o dorosłych. Każdy obywatel Ukrainy, 
który przekroczył granicę swojego kraju i granicę 
Polski po 24 lutego, będzie objęty bezpłatną opie-
ką zdrowotną. Podkreślam jeszcze raz: bezpłatną 
i taką samą, identyczną jak ta, którą mają Polacy 
– ani lepszą, ani gorszą. Nie różnicujemy tutaj na-
rodowości polskiej i ukraińskiej, ta opieka jest taka 
sama. Dlatego żądanie… Czasem słyszymy, że nie-
którzy żądają zapłaty za świadczenie czy też wysta-
wiają faktury. Jest to nie tylko nieetyczne, ale także 
niepotrzebne, ponieważ wszystkie świadczenia od 
24 lutego będą opłacone, obojętnie, czy ta pomoc 
była udzielana u lekarza rodzinnego, w poradni 
specjalistycznej, czy w szpitalu. Nie ma znacze-
nia, czy to świadczenie kosztowało niewiele, czy też 
było ono bardzo kosztochłonne. Niestety, jest wie-
le procedur medycznych, które są bardzo drogie.
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Ta opieka jest w tej chwili bardzo ważna, ponie-
waż widzimy, że osoby, które do nas przybywają, 
z medycznego punktu widzenia, także ze wzglę-
du na stan epidemii… Podkreślę, że wyszczepial-
ność, jeżeli chodzi o COVID-19, na Ukrainie wynosi 
tylko 35%. To także będzie rodziło pewne pertur-
bacje, jeżeli chodzi o aspekt zdrowotny. My oczy-
wiście wyszliśmy naprzeciw temu i w tych dużych 
punktach, które w tej chwili gromadzą uciekinie-
rów zza wschodniej granicy, utworzyliśmy punkty 
szczepień. Dojeżdżają tam także szczepionkobu-
sy. Chcemy umożliwić obywatelom Ukrainy sko-
rzystanie z tej możliwości, aby taką szczepionkę 
przyjąć.

Także wystawianie recept na leki, które trze-
ba zażywać – np. na antybiotyk dla dziecka, które 
jest chore, czy też na leki dla osób dorosłych, które 
wymagają kontynuacji leczenia, które było zaordy-
nowane w ich ojczystym kraju – będzie się odby-
wać na takich samych zasadach jak w przypadku 
Polaków. Czyli będą to leki refundowane. 

Szanowni Państwo, przed nami jest także inne, 
dość duże wyzwanie. Jak powiedziałem, do Polski 
trafiło dużo dzieci, które za chwilę będą chodziły do 
polskich żłobków, do polskich przedszkoli, do pol-
skich szkół. Te dzieci nie zawsze są tak zaszczepio-
ne jak dzieci polskie. Wiemy, że na Ukrainie przed 
2 laty wybuchła dość duża epidemia odry, tej choro-
by, która w Polsce właściwie już nie jest znana. Było 
także ognisko polio, tej choroby, która już w ogó-
le u nas nie jest spotykana. To jest oczywiście za-
sługa szczepień. Dlatego chcemy dla tych młodych 
obywateli Ukrainy, dla dzieci, te szczepienia wpro-
wadzić, oczywiście także bezpłatnie. Będziemy do 
tego namawiać poprzez różne akcje, ale głównie 
poprzez lekarzy rodzinnych, bo chcemy, aby to 
w tych miejscach, gdzie oni przyjmują, te akcje 
szczepienia młodych obywateli Ukrainy się odby-
wały. Przypomnę, że ustawa o chorobach zakaź-
nych przewiduje, że do 3 miesięcy szczepienie jest 
dobrowolne, a po 3 miesiącach przebywania w na-
szym kraju takie osoby podlegają już obowiązkowi 
szczepienia. Także każde dziecko, które rodzi się 
w Polsce, takiemu obowiązkowi szczepienia, we-
dług naszego kalendarza szczepień, podlega. A już 
wielu Ukraińców w naszym kraju się urodziło.

W tej chwili w polskich szpitalach przebywa po-
nad 700 dzieci narodowości ukraińskiej. One tak-
że są leczone bezpłatnie. Jest tam też ponad 400 
osób dorosłych. Widzimy, że przed polską służbą 
zdrowia są jeszcze pewne wyzwania, ale jestem 
przekonany, że podołamy i te osoby będą leczone 

tak samo jak osoby, które mieszkają w kraju, czyli 
Polacy. Pożoga wojenna spowodowała także to, że 
wiele młodych osób leczonych na choroby onkolo-
giczne trafia do nas, ponieważ ich terapia została 
przerwana w ich ojczystym kraju – i my także tę te-
rapię kontynuujemy, także tę terapię refundujemy.

Czas wojny uniemożliwia także studentom me-
dycyny na Ukrainie kontynuowanie nauki. Dlatego 
zawarliśmy w tej ustawie także to, że studenci 
mogą tę naukę kontynuować w naszym kraju na 
uczelniach medycznych. Do tej pory zgłosiło się już 
ponad 200 studentów ukraińskich, aby tę naukę 
kontynuować. My oczywiście umożliwiamy im tę 
naukę. Są też Polacy, którzy studiowali medycynę 
na Ukrainie – ponad 400 takich osób wróciło do 
naszego kraju i one także będą miały możliwość 
kontynuować naukę w Polsce.

Proszę państwa, ta ustawa jest bardzo ważna, 
ta ustawa jest fundamentalna, na pewno z kilku 
względów. Ale też, jak myślę, Polacy otwarli swoje 
serca dla narodu ukraińskiego. Ta otwartość, my-
ślę, nie będzie malała z upływem czasu. Jest to bar-
dzo ważne, bo może także i my kiedyś – nie daj 
Boże! – znajdziemy się w takiej sytuacji. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy to już wszyscy panowie?
(Głos z sali: Tak.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę bardzo, pani senator… Czy pan senator?
Pani senator Zając. Bardzo proszę.

SenatoR 
alicja zając 

Tylko nie wiem, czy po kolei…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Do którego pana ministra? Proszę powiedzieć.)
Dobrze. Ja najpierw do pana ministra Pobożego, 

bo chodzi o sprawy bardziej ogólne.
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Co z obywatelami Ukrainy, którzy byli na tery-
torium Polski przed 24 lutego i z przyczyn oczywi-
stych nie mogą wrócić na Ukrainę, a nawet gdyby 
chcieli wrócić, to często ich domów, mieszkań już 
nie ma? To pierwsze pytanie.

Drugie. Czy będzie możliwe powrócenie do 
umowy o wzajemnej uznawalności dyplomów, 
ze szczególnym uwzględnieniem dyplomów aka-
demii medycznych? Pytam, ponieważ z kontak-
tów, które ja mam… Mieszkam na Podkarpaciu, 
to jest jakby druga linia pomocy – bo pierwsza to 
jest granica państwa, a druga to jesteśmy my, ze 
wszystkimi miejscowościami, gminami, powiatami 
– i wiem, że lekarze są bardzo potrzebni, zwłaszcza 
w przypadkach, kiedy pacjent jest przewlekle cho-
ry i przywozi dokumentację w języku ukraińskim. 
Brakuje tłumaczy, ciężko się porozumieć, a konty-
nuować leczenie trzeba.

I trzecie pytanie do ministra Pobożego. Czy 
będzie możliwe zakupywanie nieruchomości, 
mieszkań przez obywateli Ukrainy? Dotychczas 
było to możliwe tylko w strefie przygranicznej. 
Ale ponieważ wielu tych obywateli przyjeżdża 
tutaj ze znacznymi środkami i… Z oczywistych 
względów te 18 miesięcy to jest czas, jaki trzeba 
było na dziś przyjąć, ale ten czas może się zna-
cząco wydłużyć.

Następne pytanie, do ministra edukacji 
i nauki. Czy te wszystkie informacje, o których 
mówił pan minister, dotyczą również uczel-
ni prywatnych i  szkół, przedszkoli, żłobków 
prywatnych?

I pytanie do ministra Kraski, właśnie o te oso-
by poważnie chore, przewlekle chore. Jest wie-
le miejsc w hospicjach, ale w związku z obecną 
procedurą finansowania hospicjów nie ma moż-
liwości przyjęcia tam tych osób, bo są ogranicze-
nia w tych limitach narzucanych przez fundusz 
zdrowia. Czy jest możliwość na ten czas niezwy-
czajny dopuścić wypełnienie tych łóżek w ho-
spicjach? Bo tam jest bardzo fachowa pomoc. 
A często są to hospicja prowadzone nie tylko 
przez państwo, ale również przez organizacje 
pozarządowe. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Panowie Ministrowie, proszę o odpowiedź – po 

kolei.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Pani Marszałek! Pani Senator!
Odpowiadam na te pierwsze pytania, które 

były skierowane bezpośrednio do mnie. Jeśli cho-
dzi o tych obywateli Ukrainy, którzy byli na tery-
torium Polski przed wybuchem wojny, to jeżeli oni 
– a tak jest – przebywali na terytorium Polski le-
galnie, to nic się tutaj w ich przypadku nie zmienia, 
w tym znaczeniu, że są objęci tymi uprawnieniami 
i świadczeniami, które mieli przyznane wcześniej. 
Jedna ważna kwestia, która ich dotyczy, jest taka – 
jeśli ich tytuł pobytowy do przebywania w Polsce 
miałby wygasać w najbliższych dniach czy tygo-
dniach, to z mocy tej ustawy mają to przedłużone 
do końca roku. Oczywiście zakładamy, że z moż-
liwością dalszego przedłużenia, jeśli będzie taka 
konieczność, aczkolwiek wszyscy mamy nadzieję, 
że będą mogli – bo przecież tego chcą – wracać do 
siebie. Ale oczywiście tak, wszyscy korzystają ze 
świadczeń, są nimi objęci, a ich tytuły pobytowe – 
jeszcze raz to powiem – są przedłużone do końca 
roku. To chyba było pytanie do mnie. A pytanie…

(Senator Alicja Zając: Było jeszcze to o uznawa-
niu dyplomów, ale to pan minister…)

Ale to chyba nie do mnie.
(Senator Alicja Zając: …Na zakup mieszkań 

przez cudzoziemców.)
Aha, dobrze. To pan minister Piontkowski 

odpowie.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie eDUkacJi i naUki 
dariusz PionTkoWski 

Jeśli chodzi o dzieci i młodzież, to zarówno 
przedszkola, jak i szkoły niepubliczne oczywiście 
też mogą organizować, na tych samych zasadach, 
co szkoły i przedszkola prowadzone przez… co 
szkoły publiczne.

Ułatwienie uznawalności dyplomów i ukoń-
czonych lat nauki. Jeżeli studenci, którzy trafią na 
uczelnię, nie mają dokumentów, to na podstawie 
oświadczenia mogą być przyjmowani na konkret-
ny rok studiów, aczkolwiek dajemy tutaj uczelniom 
prawo do tego, aby niejako weryfikowały poprzez 
jakiś egzamin czy rozmowę tę wiedzę faktyczną, 
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a także różnice programowe w studiach między 
uczelniami ukraińskimi i polskimi, aby ten student 
z Ukrainy trafił na odpowiedni rocznik w Polsce.

(Senator Alicja Zając: Pani Marszałek, czy 
mogę?)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Proszę bardzo. Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatoR 
alicja zając 

Chodziło mi w tym pytaniu również o takie 
osoby, które tutaj przyjeżdżają z uczelni ukraiń-
skich, jak np. profesorowie i ludzie różnych zawo-
dów, o ludzi, którzy biegle mówią np. po angielsku, 
a wielu z nich również po polsku.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie eDUkacJi i naUki 
dariusz PionTkoWski 

Tutaj również jest procedura uproszczona, 
m.in. tryb konkursowy nie będzie obowiązywał 
w przyjmowaniu takich naukowców, jeżeli uczel-
nia będzie chciała kogoś takiego przyjąć.

(Senator Alicja Zając: Bardzo dziękuję.)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję.
Jeszcze… Wszystkie już…

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Co do kwestii dotyczących zakupu mieszkań – 
ustawa nie reguluje tego obszaru w żadnej mierze, 
ale myślę, że to jest naturalne. Ona reguluje podsta-
wowe kwestie dotyczące właśnie osób, które teraz 
uciekają przed wojną. I tak jest ustawą obszerną. 

Gdybyśmy mieli przewidzieć wszystkie możliwe 
sytuacje z innych obszarów, to podejrzewam, że to 
by trochę trwało. W każdym razie ta kwestia jest 
poza zakresem przedłożenia. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Zdrowia 

Waldemar Kraska: Jeszcze ja.)
Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
Waldemar kraska 

Pani Senator, wojna rzeczywiście uniemożli-
wiła studentom na Ukrainie korzystanie z nauki, 
szczególnie właśnie na uczelniach medycznych. 
Wiemy, że kadr lekarskich, ale nie tylko, ogó-
łem lekarsko-dentystycznych, bardzo brakuje na 
Ukrainie, a także w Polsce, dlatego wprowadzili-
śmy wsparcie finansowe dla uczelni nadzorowa-
nych przez ministra zdrowia; aby umożliwić dalsze 
kształcenie się tym osobom, zwolniliśmy je z opłat 
za kształcenie. Chodzi o te osoby – czy są pocho-
dzenia polskiego, czy też pochodzenia ukraińskie-
go – które trafiają do Polski i chcą kontynuować 
naukę na uniwersytetach medycznych. I dlatego 
wspieramy finansowo te uczelnie, dając stypen-
dia dla obywateli ukraińskich. Pokrywamy także 
koszty kursów przygotowawczych, bo chcemy, aby 
oni uczyli się języka polskiego, a uczelniom pokry-
wamy koszty kształcenia za semestr, który ci stu-
denci muszą dokończyć. Do dzisiaj zgłosiło się do 
naszych uczelni 166 studentów z obywatelstwem 
ukraińskim i ponad 400 studentów narodowości 
polskiej, którzy studiowali na Ukrainie i tej nauki 
nie mogą kontynuować. Nasze uczelnie zadekla-
rowały, że mogą przyjąć 2 tysiące studentów, czy-
li jest to dobra wiadomość i myślę, że ci studenci 
z tego skorzystają. 

Ale w tej ustawie jest także to, co wprowadzili-
śmy w ustawie covidowej, czyli możliwość szybkiej 
ścieżki dla obywateli Ukrainy, aby mogli podejmo-
wać pracę w Polsce. W tej chwili jeszcze bardziej 
to usprawniliśmy, ale również rozszerzyliśmy: 
taka osoba będzie mogła być zatrudniona już nie 
tylko przez jeden podmiot, ale przez wszystkie 
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podmioty, gdzie będą leczeni obywatele ukraińscy, 
czyli de facto takie osoby mogą pracować w całym 
kraju. Myślę, że to jest duże udogodnienie, bo bar-
dzo ważne jest, aby osoba, która się leczy, miała 
kontakt z lekarzem, pielęgniarką, którzy znają jej 
ojczysty język. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Sugerowałabym, żebyśmy może po jednym py-

taniu zadawali, bo później faktycznie panowie mi-
nistrowie też nie pamiętają…

Proszę, pan senator Artur Dunin.

SenatoR 
arTur dunin 

Bardzo serdecznie dziękuję, Pani Marszałek.
Ja postaram się zadać konkretne pytania, nie 

będę dyskutował.
Jeszcze raz chciałbym usłyszeć, czy jest potrze-

ba dodatkowej zmiany w ustawie, którą państwo 
przedłożyli, która została przegłosowana przez 
Sejm, odnośnie do pracowników samorządowych. 
Czy trzeba zgłosić taką poprawkę? Czy faktycznie 
dzisiaj wójt, burmistrz, prezydent może zatrudnić 
człowieka – kobietę, mężczyznę – z Ukrainy? Jeżeli 
nie, to będzie trzeba złożyć poprawkę do art. 85. 
Chciałbym tutaj uzyskać jasną odpowiedź, czy jest 
potrzeba złożenia poprawki, czy nie. To jest pierw-
sze pytanie.

Drugie pytanie. Dlaczego pan minister zdrowia 
nie chce rozszerzyć tej możliwości przyjmowania 
do pracy farmaceutów z Ukrainy? To jest drugie 
pytanie.

I trzecie pytanie. Państwo w tym przedłoże-
niu, które już przeszło przez Sejm, daliście sze-
reg uprawnień premierowi i wojewodom, łącznie 
z możliwością wydawania poleceń ustnych insty-
tucjom, samorządom, a nawet przedsiębiorcom. Po 
co to wam jest potrzebne w tej ustawie? Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoDziny i PoLityki SPołeczneJ 
sTanisłaW szWed 

Odpowiadam na pierwsze pytanie. Tak jak już 
mówiłem w komisjach o pracownikach samorzą-
dowych: tak, można zatrudnić, na tych samych 
warunkach jak naszego pracownika. Jeżeli w jed-
nostce samorządowej jest np. konkurs, no to taka 
osoba też będzie musiała wystartować w konkursie. 
Może być zatrudniana, nie ma przeszkód.

(Senator Artur Dunin: Bardzo serdecznie 
dziękuję.)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Kleina. Proszę bardzo…
(Głos z  sali: Ale to jeszcze nie wszystkie 

pytania…)
A, to proszę bardzo… Przepraszam bardzo, pro-

szę o odpowiedzi na pozostałe pytania.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia
Waldemar kraska 

Panie Senatorze, nie powiedziałem, że my nie 
chcemy zatrudniać farmaceutów, tylko ustawa covi-
dowa dopuściła do tego lekarzy, pielęgniarki i ratow-
ników, i w tej chwili my w Ministerstwie Zdrowia 
analizujemy, jaki jest system kształcenia farmaceu-
tów na Ukrainie, bo tego nie mieliśmy zmapowane-
go. Jeżeli ten system kształcenia jest podobny do tego 
u nas i takie same są kwalifikacje, to też nie widzę 
problemu, żeby farmaceuci mogli podejmować pra-
cę. To jest w tej chwili przed nami. Na poziomie tej 
ustawy tego zapisu nie umieściliśmy, ponieważ jesz-
cze nie wiemy, czy system kształcenia farmaceutów 
na Ukrainie jest taki sam jak nasz, kompatybilny. 
Chciałbym, żeby jak pan senator pójdzie do apteki 
i będzie tam aptekarz pochodzenia ukraińskiego, to 
żeby miał taką samą wiedzę jak aptekarz, którzy był 
kształcony w Polsce. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
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(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży: Ja 
odpowiadam na trzecie pytanie.)

Proszę bardzo.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Jeśli chodzi o tę możliwość wydawania poleceń, 
bo tak to jest…

(Głos z sali: Ustnych.)
Tak. To są rozwiązania skopiowane z poprzed-

nich ustaw covidowych, które pokazały, że wła-
śnie w tak trudnej, kryzysowej sytuacji pomaga 
to w szybkim procedowaniu, podejmowaniu de-
cyzji. One się sprawdziły, są teraz przeniesione… 
Śmiem twierdzić – myślę, że tu wszyscy powin-
niśmy się z tym zgodzić – że ten kryzys, z którym 
mamy do czynienia i będziemy mieli do czynienia, 
jest chyba jeszcze bardziej wymagający niż nasza 
walka z pandemią. W związku z tym przenosimy 
rozwiązania, które już raz zdały egzamin w sytu-
acji kryzysowej i mamy nadzieję, że będą mogły 
pomagać w przypadku tego kryzysu.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Czy to wszystkie pana pytania?
(Senator Artur Dunin: Tak. Dziękuję bardzo.)
Pan senator Kazimierz Kleina. Proszę bardzo.

SenatoR 
kazimierz kleina 

Pani Marszałek! Panowie Ministrowie!
Ja jestem na stałe mieszkańcem Łeby, małe-

go miasteczka turystycznego nad morzem. Znam 
bardzo dobrze sytuację, jaka jest związana z przy-
byciem dużej liczby uchodźców do takiej właśnie 
miejscowości. Myślę, że takie problemy wystę-
pują w wielu małych miejscowościach w Polsce, 
szczególnie tych turystycznych. Zwróciło się do 
mnie bardzo wiele osób, które przyjęły uchodźców 
w swoich domach prywatnych, w pensjonatach, 

w ośrodkach wczasowych itd., nie licząc oczywi-
ście na żadne wsparcie materialne z tego powo-
du, przynajmniej jeżeli miałoby być to przyjęcie 
ich na niedługi okres. Oni pytają mnie, proszą, 
żebym zadał pytanie: jak państwo, ministerstwo, 
rząd wyobraża sobie docelowy model przyjmowa-
nia uchodźców w Polsce? Czy opieracie to państwo 
na tym, że ci ludzie będą mieszkali w domach pry-
watnych, u tych osób, które nieodpłatnie ich przyj-
mą? Czy widzicie państwo, że trzeba będzie jednak 
docelowo – w związku z tym, że mimo wszystko 
przewidujemy, że ci uchodźcy u nas będą pewnie 
nie krótko, a duża ich część pozostanie na stałe – 
wypracować jakiś model, w ramach którego osoby, 
zanim otrzymają jakieś mieszkanie, już takie, że 
tak powiem, przysługujące rodzinie, będą musiały 
mieszkać w pensjonatach, w ośrodkach wczaso-
wych czy w jakichś obiektach, którymi zarządza 
administracja publiczna? Jak państwo wyobraża-
cie sobie taki model funkcjonowania? Chodzi też 
o to, że ci, którzy teraz przyjmują tych ludzi, przed 
okresem turystycznym, robią to ze środków wła-
snych. Teraz ich przyjmują, ale w momencie, kiedy 
się zacznie czas zarobkowania, oni będą przecież 
musieli zarobić na to, żeby chociażby charytatyw-
nie móc działać dalej.

Oczywiście oni zwracają uwagę na kwestię tej 
kwoty 40 zł dziennie na osobę, która jest zapro-
ponowana. Pytają o to. Rozumiem, że wszyscy, 
którzy przyjmują tych uchodźców, mają te środki 
otrzymać, czy mieszkają w domach jednorodzin-
nych, mieszkaniach, czy w jakichś pensjonatach, 
ośrodkach itd., 40 zł… Czy to są środki, według pań-
stwa, przeznaczone także na wyżywienie i nocle-
gi dla tych osób? Już dzisiaj wielu tych uchodźców 
z Ukrainy mówi: my wiemy, że wy otrzymujecie 
40 zł na nas na każdy dzień. Oczywiście 40 zł… 
Jeżeli to ma pokrywać… A ci Ukraińcy, część z nich 
– bo nie wszyscy są, jak wiemy, święci wśród 
Polaków i wśród tych, którzy do nas przychodzą 
– myślą o tym w różnych kategoriach. Czy środ-
ki na to przeznaczone pokrywają koszty posiłków, 
pokrywają koszty pobytu? Przeanalizowano też sy-
tuację na stołówce w szkole podstawowej w Łebie 
i tam dyrektor szkoły… Zresztą on ma w związku 
z tym problemy z VAT, co, myślę, państwo śledzi-
cie i monitorujecie, więc tutaj prośba, żeby to wy-
jaśnić. Okazało się, że gdyby dyrektor szkoły chciał 
po kosztach zrobić wyżywienie dla tych osób, nie 
licząc kosztów personelu, to byłoby to ok. 20 zł za 
dzienne utrzymanie. On to policzył, ile dzisiaj wy-
nosi stawka żywieniowa na dziecko 5-letnie, ile 
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dostaje dorosły itd. To wynika z takiego prostego 
wyliczenia. Czy państwo to widzicie w jakiś sposób 
i, że tak powiem, chcecie to jakoś całościowo zor-
ganizować? Chodzi o to, żeby powiedzieć, że teraz 
robicie to wszystko…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

No tak, ale to jest problem, który trzeba gene-
ralnie wyjaśnić.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dlatego dałam panu więcej czasu.)

Ja wiem. Tutaj tych pytań jest więcej. Ale to wy-
maga takiego kompleksowego wyjaśnienia, żeby 
sprawę można było… Bo dzisiaj to jest kluczowa 
sprawa: przyjmowanie tych ludzi w różnych miej-
scach w Polsce. I tutaj nie ma się co uśmiechać, 
tak jest. To są absolutnie poważne problemy, bo 
o tym mówią ci wszyscy, którzy przyjmują tych lu-
dzi. Tutaj nie ma żadnej złej woli, tylko jest pytanie.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Który z panów odpowie?
Proszę bardzo.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Panie Senatorze, dziękuję za to pytanie. Ono 
jest istotnie kompleksowym pytaniem i jest pew-
nie przyczynkiem do takiej szerszej refleksji. 
Odpowiedź brzmi: tak, te formy zakwaterowa-
nia będą różne, tak jak teraz są różne. Jedne oso-
by decydują się na przyjmowanie do domu, pod 
swój dach, inną formą, już teraz realizowaną, są 
takie formy bardziej zorganizowane. A musimy też 
wprost powiedzieć, że jeżeli ten kryzys będzie się 
przeciągał…

(Senator Kazimierz Kleina: Głośniej.)
Jeżeli kryzys będzie trwał dużej, jeżeli liczba 

osób, które uciekają do Polski przed wojną, będzie 
rosła, nie wiem, dwukrotnie lub więcej, to my bę-
dziemy musieli rozważać także zwiększenie licz-
by miejsc w ramach form zorganizowanych, jeśli 
chodzi o kwaterunek.

(Senator Kazimierz Kleina: Dzisiaj nie ma tego 
problemu?)

Powiem tak: to jest fenomen Polski, że więk-
szość osób z tej pierwszej fali – tak ją nazwijmy, 
choć trwa ona już 2 tygodnie – znalazła schronie-
nie w domach Polaków. To jest coś, co wyraźnie 
nas odróżnia chociażby od tego kryzysu migracyj-
nego na południu Europy z lat 2014–2015. Przecież 
u nas nie powstały żadne ośrodki, żadne obozy dla 
uchodźców, oni znaleźli schronienie w domach 
Polaków. I to jest niesamowite. W związku z tym, 
aby… I Polacy przyjmowali ich przecież z dobroci 
serca, nie licząc na to, że to będzie się wiązało z ja-
kimś ekwiwalentem. Ale mamy świadomość tego, 
że z tym mogą być związane koszty ponoszone 
przez Polaków. Stąd ta propozycja pewnej zryczał-
towanej opłaty w wysokości 40 zł. Czy to dużo, czy 
mało? To wszystko zależy pewnie od warunków. 
Ale podam taki przykład, który tutaj podpowiada 
mi minister Szajner. Jeżeli norma żywieniowa dla 
osób, które znajdują się w ośrodkach prowadzo-
nych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców, wy-
nosi 9 zł… Jeżeli na podobnym…

(Głos z sali: 9 zł?)
Tak. Za wyżywienie na osobę.
(Głos z sali: Tak jest.)
Tak. Ta kwota… Pamiętajmy…
Tutaj także na drugą część pytania pana sena-

tora warto, myślę, odpowiedzieć. Po pierwsze, ta 
kwota, to świadczenie, będzie przysługiwało – na 
razie tak to jest w ustawie określone – do 60 dni. 
Chodzi o to, żeby trwale nie doprowadzić do sy-
tuacji, żeby te osoby, które uciekają przed traumą 
wojenną, były traktowane trochę jak osoby będące, 
nie wiem, pensjonariuszami w jakimś ośrodku, bo 
one tego nie chcą. Ich głównym pragnieniem jest 
to, aby – jeżeli ich obecność w Polsce będzie trwa-
ła – zostać jak najszybciej aktywnym obywatelem, 
tj. trafić do szkoły, znaleźć pracę, znaleźć własne 
mieszkanie. Przecież oczywiste jest, że lepszym 
rozwiązaniem dla nich będzie wynajem jakiegoś 
mieszkania, a nie pozostawanie zwłaszcza w tych 
dużych zorganizowanych formach, np. mieszkanie 
przez miesiąc na terenie hali powystawowej w ja-
kimś ośrodku wystawienniczym, a i z taką formą 
zbiorowego kwaterowania już mamy do czynienia 
i pewnie będziemy mieli do czynienia.

Myślę, że tutaj w tych rozwiązaniach musimy 
być elastyczni. Wszystko będzie zależało od tego, 
po pierwsze, ile osób do Polski będzie trafiało. Na 
razie mamy, jeśli chodzi o zorganizowane formy, 
wolne miejsca, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. 
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Po drugie… Dziś mówiliśmy o tym trochę na posie-
dzeniu komisji, ale…

(Senator Kazimierz Kleina: Czy one są w dys-
pozycji administracji rządowej?)

Bardzo różnie. Część jest prowadzona przez sa-
morządy, część jest prowadzona przez wojewodów. 
To wojewoda na poziomie województwa jest orga-
nizatorem tej bazy miejsc. W związku z tym każda 
osoba, która trafia do punktu recepcyjnego, może 
do takiego miejsca trafić.

Panie Senatorze, warto zwrócić uwagę też na 
jeszcze jedno…

(Senator Janina Sagatowska: Nie opłaca się…)
(Senator Kazimierz Kleina To nie jest kwestia 

opłacalności. To jest po prostu…)
Panie Senatorze, Szanowni Państwo…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, proszę zadawać pytanie… Panie 
Ministrze, pan już odpowiedział?)

Tak. Ale jeszcze…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

bardzo.)
Jeszcze chciałbym jedną daną wskazać, która 

może być dla nas w przypadku tworzenia tego typu 
analiz i jakichś projekcji też istotna.

W pierwszych dniach osoby, które trafiały do 
Polski i deklarowały potrzebę zorganizowania im 
miejsca zakwaterowania, stanowiły mniej niż 2% 
wszystkich osób przekraczających granicę. Po 
tygodniu 20% osób, które przekraczały granicę, 
mówiło, że potrzebuje kwaterunku, a dziś – 40%. 
Mam świadomość tego – myślę, że wszyscy po-
winniśmy mieć tego świadomość – że z biegiem 
dni, im dłużej ta wojna będzie trwała, tym częściej 
do Polski będą przyjeżdżały osoby, które nie mają 
miejsca zakwaterowania zorganizowanego czy to 
przez przyjaciół, czy to przez znajomych, czy to 
przez polskie instytucje, i potrzeba ta będzie ro-
sła. Dlatego tak ważne dla nas – i równolegle pro-
wadzimy takie działania – jest także to, aby duża 
część uchodźców, którzy trafiają do Polski, mia-
ła otwarte drzwi do innych państw europejskich. 
Dziś minister Mariusz Kamiński od rana jest na 
granicy ze swoimi odpowiednikami z Niemiec 
i Francji, którzy deklarują pomoc w zorganizo-
waniu transportu dla tych uchodźców, którzy 
będą chcieli jechać na zachód Europy, bezpośred-
nio. W ten proces zaangażowana jest Państwowa 
Straż Pożarna, która przeznaczyła na ten cel po-
nad 1 tysiąc autokarów, tak aby właśnie wszystkie 

osoby, które chcą z Polski jechać dalej i tam szu-
kać schronienia przed wojną, miały taką możli-
wość. Pomaga w tym oczywiście także dyrektywa 
unijna sprzed kilku dni, o której też mówiliśmy 
na posiedzeniu komisji. Wreszcie wczoraj trwa-
ły też ustalenia w tym aspekcie z Ministerstwem 
Infrastruktury i zarówno pan minister Adamczyk, 
jak i minister Bittel deklarowali, że są po rozmo-
wach z kolei ze swoimi odpowiednikami z krajów 
Europy Zachodniej, którzy będą przygotowywa-
li specjalne pociągi dla osób zainteresowanych 
udaniem się pod ochronę do Niemiec, Francji, 
Austrii, Szwajcarii czy do innych państw. My te 
wszystkie procesy musimy mieć skoordynowane. 
To jest oczywiste. Jest też jakoś określona granica, 
limit osób, które możemy zakwaterować w Polsce, 
ale dajemy tutaj pełną dowolność, pełną swobo-
dę w przemieszczaniu się obywatelom Ukrainy, 
którzy szukają schronienia przed wojną. Myślę, 
że jakoś te elementy…

Jeszcze jedno jest może ważne. Ta kwota 40 zł 
została wydyskutowana z przedstawicielami samo-
rządów. Ja na posiedzeniu komisji mówiłem o tym, 
że to na tych cotygodniowych, a nawet w tej chwili 
częstszych spotkaniach, które organizuje przede 
wszystkim minister Szefernaker odpowiadający 
za kontakt z samorządami, wysokość tego świad-
czenia została wydyskutowana. Ale oczywiście 
pamiętajmy o tym, że to jest na teraz, na 60 dni. 
Perspektywa rozwoju tego kryzysu postawi przed 
nami pewnie kolejne pytania.

(Rozmowy na sali)
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Panie Senatorze, to nie jest dialog.
(Senator Kazimierz Kleina: To nie jest dialog, 

tylko…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Dialog może być, bo 

to są ważne sprawy.)
Panie Senatorze, teraz będzie pytał senator 

Józef Zając.
(Senator Kazimierz Kleina: Jasne. Tylko, Panie 

Marszałku, te sprawy wymagają takiego naprawdę 
dogłębnego wyjaśnienia…)

Panie Senatorze, ja rozumiem…
(Senator Kazimierz Kleina: …ponieważ nas 

słuchają…)
Panie Senatorze…
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(Senator Kazimierz Kleina: …także wszyscy ci, 
którzy chcą pomagać, a odpowiedź na okrągło ni-
czemu nie służy.)

Panie Senatorze, zapisałem pana do zadania 
pytania. Nie może być tak, że jest dialog między 
panem a ministrem, a inni czekają. Ja rozumiem, 
że są grzeczni i nie protestują.

Teraz proszę o zadanie pytania pana senatora 
Józefa Zająca – zdalnie.

SenatoR 
józeF zając 

Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Moje pytania będą dotyczyły tematyki szkolnic-
twa wyższego poruszonej w art. 41. Zgodnie z ak-
tualnie obowiązującym art. 92 ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym zapomoga może być przy-
znana nie częściej niż 2 razy w roku akademickim. 
Chodzi o zapomogę dla studentów. W związku 
z poluzowaniem tego zapisu, który w procedowa-
nej ustawie brzmi: „do obywateli Ukrainy, o któ-
rych mowa w ust. 10, nie stosuje się ograniczenia 
w zakresie liczby zapomóg” w sytuacji ubiegania 
się o nie studentów objętych ustawą o stypendia 
socjalne, powstaje pytanie, czy uczelnie otrzyma-
ją dodatkowe środki na ten cel. Pytam o to, gdyż 
studenci ci mogą występować o zapomogi, ujmę 
to w ten sposób, co tydzień. Czy jednak nie bar-
dziej racjonalne byłoby przyznanie im tych samych 
praw, które mają obywatele polscy? Nie rodziłoby 
to sytuacji konfliktowych.

W  kontekście tego pytania chciałbym jesz-
cze dowiedzieć się, przez jaki okres studenci cu-
dzoziemcy objęci przepisami ustawy będą mogli 
ubiegać się o przyznanie stypendium socjalnego, 
zapomogi oraz o udzielenie kredytu studenckiego. 
Czy jest rozważane ograniczenie regulacji art. 41 do 
roku akademickiego 2021/2022? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję.
Do kogo są pytania?
(Senator Józef Zając: Do pana ministra 

Piontkowskiego.)
Do pana ministra Piontkowskiego.
Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie eDUkacJi i naUki 
dariusz PionTkoWski 

Panie Senatorze, jest to uprawnienie, a nie obo-
wiązek. Dyrektor nie musi przyznać większej licz-
by zapomóg. To jest oczywiście związane z tym, że 
zakładamy, iż część studentów ukraińskich może 
być w znacznie trudniejszej sytuacji materialnej.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze, proszę głośniej, bo…)

Zakładamy, że część studentów ukraińskich 
może być w znacznie trudniejszej sytuacji ma-
terialnej niż przeciętny student z Polski. I dla-
tego zakładamy, że wyjątkowo może się pojawić 
taka sytuacja, że tych zapomóg będzie więcej niż 
dwie, które dzisiaj w rozwiązaniach prawnych są 
przyjęte.

A jeśli chodzi o zakres czasowy, to muszę poroz-
mawiać z dyrektorami departamentów, bo to nie 
jest ta część działalności ministerstwa, którą się na 
co dzień zajmuję. Nie chciałbym przekłamać, tak że 
odpowiem na piśmie, Panie Senatorze.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dobrze. Na to drugie pytanie pan minister od-
powie na piśmie.

Pan senator Jan Filip Libicki. Proszę bardzo.

SenatoR 
jan FiliP liBicki 

Bardzo dziękuję.
Myślę, że państwo sami się podzielicie tym, kto 

na które pytanie odpowie. Ja mam 3 kwestie.
Po pierwsze, mamy następującą sytuację. Jest 

obywatelka Ukrainy, która przybyła do Polski przez 
Słowację. Ma pieczątkę przekroczenia granicy, 
wjazdu do Unii Europejskiej przez granicę słowac-
ką, ale jest w Polsce. Rozumiem, że składa wnio-
sek do urzędu gminy o PESEL i dostaje PESEL. Co 
z pracą? Załóżmy, że mieszkanie ma zabezpieczone 
i jest pracodawca, który chce ją zatrudnić. Co się 
dzieje w takiej sytuacji? To po pierwsze.

Po drugie, kwatery prywatne. O tym mówił 
trochę pan senator Kleina. Ja rozumiem, że to jest 
tak, że właściciel takich kwater, gdzie są osoby 
z Ukrainy, udaje się do gminy. I co wtedy? Czy to 
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jest tak, że on podpisuje umowę, jak państwo napi-
saliście w tej ustawie, czy też po prostu na wniosek 
sprawdza się, ile jest osób, i dostaje 40 zł na osobę? 
Odrębną kwestią jest to, czy te 40 zł jest wystarcza-
jącą kwotą. Bo moim zdaniem to jest w tych warun-
kach, nazwijmy to, wojennych kwota w niektórych 
przypadkach wystarczająca, ale ze śniadaniem, już 
nie z wyżywieniem…

I wreszcie ostatnia kwestia, ostatnie pytanie. 
To jest pytanie, przepraszam, co dalej. Wystarczy 
zadzwonić do Lwowa czy z kimkolwiek poroz-
mawiać, kto tam był, żeby wiedzieć, że ten stru-
mień się zwiększa. To nie jest tak, że to będzie 
opadało. Ta masa ludzi, która do nas wpływa, 
będzie się zwiększać, bo ona we Lwowie jest co-
raz większa z dnia na dzień. I teraz pytanie jest 
następujące: jakie państwo macie scenariusze na 
taką sytuację? Czy to jest tak, że będziemy roz-
mawiać o relokacji tych osób w innych krajach 
Unii Europejskiej, czy też będziemy wnioskować 
o środki na ich utrzymanie? Jakie państwo macie 
nakreślone scenariusze? Nie wymagam szcze-
gółów, wymagam ogólnego zarysowania tego. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, który z panów ministrów?
Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoDziny i PoLityki SPołeczneJ 
sTanisłaW szWed 

Odpowiedź na pierwsze pytanie: jeżeli wjeżdża 
przez Słowację i wjazd do naszego kraju jest legal-
ny, to może podjąć pracę na tych samych zasadach, 
jakie ustaliliśmy dla obywateli Ukrainy. Tak że ry-
nek jest otwarty.

(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Filip Libicki: Przepraszam, czy-

li w ciągu 14 dni pracodawca po prostu zgłasza…)
Tak. Dokładnie tak.
(Senator Jan Filip Libicki: Dobra, dziękuję. I po-

proszę o odpowiedzi na dalsze pytania. Dziękuję.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 

Odpowiadał pan minister Szwed.)

Na drugie pytanie odpowiadał już pan minister 
Poboży. Chodzi o pytanie dotyczące kwestii związa-
nych z relokacją uchodźców. Mówił o rozmowach, 
które były z partnerami z Unii Europejskiej. Mówił 
też o spotkaniu dzisiaj ministra Kamińskiego z jego 
odpowiednikami z Francji i Niemiec. Była również 
deklaracja, że będą specjalne pociągi, jeżeli uchodź-
cy będą chcieli jechać za granicę, że będą przewo-
żeni. Taka jest też odpowiedź na to pytanie.

A na trzecie pan minister Szajner odpowie, tak?
Proszę bardzo.

SzeF URzęDU Do SPRaW 
cUDzozieMcóW 
jarosłaW szajner 

Dziękuję bardzo.
Nie odpowiem na trzecie pytanie dokładnie… 

Bo, jak rozumiem, chodzi o ten wniosek, o te 40 zł 
na tę osobę, tak? Na razie jest to tak zaplanowane, 
że będzie to przysługiwało… Będzie wniosek…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie 
słychać. Przepraszam bardzo. I  niech pan się 
przedstawi.)

Jarosław Szajner, szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
Po pierwsze, uzupełnię to pytanie, bo padło 

słowo o relokacji. Tu nie chodzi o relokację. Rada 
Unii Europejskiej podjęła 4 marca decyzję o wpro-
wadzeniu ochrony tymczasowej. Czyli wszystkie 
państwa Unii Europejskiej współpracują przy 
przyjmowaniu uchodźców. I, co też mówił wcze-
śniej minister Poboży o dzisiejszym spotkaniu 
ministra Kamińskiego z jego odpowiednikami 
z Francji i Niemiec, ma to na celu wspólne pod-
jęcie tego trudu przyjmowania wspomnianych 
osób. Każdy kraj ma obowiązek, ma uzgodnioną 
możliwość i stara się przyjmować te osoby tak, 
jak potrafi. I to, co w tej chwili się dzieje, to wy-
zwanie logistyczne, to, co się odbywa w tej chwi-
li, transport pociągami, autokarami… Te osoby 
mogą się przemieszczać do dowolnego kraju Unii 
Europejskiej, tam, gdzie chcą się znaleźć. Tak więc 
to jest wspólny wysiłek.

Pan senator pytał, co dalej. Dalej będziemy po-
dejmowali wspólnie z krajami Unii Europejskiej 
ten wysiłek, tak żeby zaradzić temu konfliktowi, 
temu napływowi osób, które uciekają przed kon-
fliktem zbrojnym. I mam nadzieję, że nie tylko 
Polska, ale cała Unia temu podoła. Dziękuję.
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WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Ale mam pytanie. Czy zamierzacie zabiegać 

o kwoty?
(Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców Jarosław 

Szajner: Jeszcze raz?)
Czy relokację… Czy zamierzacie zabiegać 

o kwoty?

SzeF URzęDU Do SPRaW 
cUDzozieMcóW 
jarosłaW szajner 

Nie, nie. Nie ma w tej chwili rozmowy o kwo-
tach. Tu chodzi o to, że wszystkie państwa wspólnie 
podejmują ten wysiłek. Nie dzielimy się 

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobro- 
wolnie.)

Dobrowolnie. Tutaj też zwrócę uwagę na to, 
że Rada Unii Europejskiej zrezygnowała z art. 11 
dyrektywy, w którym mowa o zawracaniu takich 
osób, jeżeli przejadą z kraju do kraju. Nie będzie 
zawracania. Takie osoby mają możliwość prze-
mieszczania się i wybrania kraju, w którym chcą 
się znaleźć.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję.
Pan senator Marek Plura.
Zdalnie czy jest na miejscu?
(Głos z sali: Panie Marszałku, zgłosił swoje po-

prawki i wyszedł.)
Dobrze, okej. Dobrze, to jak przyjdzie, to zada 

pytanie.
Pan senator Leszek Czarnobaj.

SenatoR 
leszek czarnoBaj 

Panie Marszałku, rozpocznę od pana ministra 
edukacji, pana ministra Piontkowskiego.

Panie Ministrze, króciutko na temat nauki ję-
zyka polskiego. W małych miejscowościach trafi 
po 4, 5 czy 7 uczniów do szkoły. Nie będzie moż-
liwości prowadzenia całej klasy, tylko oni trafią 

normalnie do klas. I okej. I kwestia nauczania ję-
zyka polskiego. W małych miasteczkach nauczy-
cieli języka polskiego nie ma tylu, żeby zapewnić 
swobodny dostęp do nauki wszystkim. W związ-
ku z tym nauczyciele w danej szkole będą musieli 
pracować więcej. Ten limit 27 godzin… Czy będzie 
możliwość zatrudniania nauczycieli – czyli zmiana 
w Karcie Nauczyciela – powyżej 27 godzin? To jest 
pierwsze pytanie.

(Rozmowy na sali)
Ja bym prosił trochę ciszej, bo…
Ej, Filip…
(Głos z sali: Nie pytaj za dużo.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, pan senator nie słyszy własnego głosu.)
Chciałbym zapytać też o kwestię pomocy otrzy-

mywanej za zakwaterowanie osoby z Ukrainy, 
która trafiła do Polski. Ale jest rodzina, która ma 
decyzję o pobycie czasowym na 10 lat. Rodzina, 
która jest z Ukrainy i już mieszka w Polsce. I teraz 
taka rodzina przyjmuje osobę z Ukrainy. Czy ona 
również będzie podlegała tej pomocy?

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie eDUkacJi i naUki 
dariusz PionTkoWski 

Panie Marszałku, Panie Senatorze, ja wspo-
minałem w tym krótkim wystąpieniu, że zno-
welizowaliśmy przepisy. Nauczyciel będzie mógł 
pracować powyżej 1,5 etatu. Znieśliśmy wspo-
mniany przepis. Tak jak mówiłem, będzie mógł 
także łączyć świadczenie kompensacyjne i pra-
cować z dziećmi ukraińskimi. I żeby ułatwić sa-
morządom, tym małym zwłaszcza, tworzenie 
oddziałów przygotowawczych o sensownej liczeb-
ności, zaproponowaliśmy rozwiązanie polegające 
na tym, że będzie można tworzyć takie oddziały 
nie tylko według rejonów szkół. To będą oddziały 
międzyklasowe lub nawet międzygminne. Gminy 
mogą się między sobą porozumieć. Tak jak pan 
wspomniał, może być tam troje czy pięcioro dzie-
ci z Ukrainy. No, niech kilku wójtów się ze sobą 
porozumie i stworzy 1 oddział przygotowawczy, 
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w którym będzie, powiedzmy, ileś dzieci najmłod-
szych, ileś troszkę starszych i tych najstarszych. 
To było uzgodnione z samorządami, to powinno 
ułatwić organizowanie tych oddziałów przygoto-
wawczych. Zdajemy sobie także sprawę z trudno-
ści kadrowych.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Pan senator Marek Plura.
(Głos z sali: Ale było jeszcze drugie pytanie.)
A, to proszę jeszcze na drugie odpowiedzieć.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Jeśli chodzi o odpowiedź na drugie pytanie, 
no to ustawa wyraźnie stwierdza, że osoby, które 
trafiły na terytorium Polski po 24 lutego, czyli po 
momencie agresji, będą objęte przepisami ustawy. 
Pewnie to wszystko wymagałoby indywidualnej 
oceny. Tak przypuszczam, nie znając sprawy. Pan 
senator mówi o pewnym indywidualnym przypad-
ku, ale jeśli ktoś ma tytuł pobytowy na 10 lat, no to 
na pewno jego stan jest tutaj uregulowany i może 
on korzystać ze wszystkich świadczeń.

(Głos z sali: …Zakwaterowanie.)
A, tutaj podpowiada pan dyrektor, że nie ma 

podziału na obywateli…
(Głos z sali: Czyli dostanie?)
Tak, tak. Dziękuję i przepraszam.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Marek Plura.

SenatoR 
marek Plura 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Mam 2 pytania. Pierwsze z nich kieruję do 

pana ministra Piontkowskiego. Panie Ministrze, 

w naszym systemie edukacji uczniowie z orzecze-
niem o specjalnych potrzebach edukacyjnych mogą 
być, właśnie dzięki temu orzeczeniu, uczniami 
szkół specjalnych i integracyjnych. Podobnie jest 
w przedszkolach. W ustawie, nad którą procedu-
jemy obecnie, nie mówi się wyraźnie o uczniach 
z tego typu niepełnosprawnościami, którzy są oby-
watelami Ukrainy. Stąd pytanie: czy potrzebna jest 
poprawka, która to jednoznacznie ureguluje i po-
zwoli tym uczniom, tym dzieciom, dostać się do 
takiej szkoły? To oczywiście dotyczy też kwestii 
subwencji oświatowej. Rozumiem, że mogą oni 
uzyskać polskie orzeczenia…

(Sygnał timera)
…jednak jest to proces długotrwały, a tutaj na 

pewno nie można przerywać tych funkcji terapeu-
tycznych szkoły.

Drugie pytanie kieruję…

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Nie, Panie Senatorze, już pan przekroczył czas.
(Senator Marek Plura: Dziękuję.)
Zapisuję pana.
(Senator Marek Plura: Dziękuję.)
Proszę o odpowiedź. Pan minister Piontkowski.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie eDUkacJi i naUki 
dariusz PionTkoWski 

Panie Senatorze, każde dziecko z  Ukrainy 
w wieku szkolnym zostanie przyjęte do polskiej 
szkoły. Do szkół specjalnych czy ośrodków spe-
cjalnych dzieci rzeczywiście przyjmowane są na 
podstawie orzeczenia. System orzecznictwa na 
Ukrainie różni się od polskiego systemu orzecz-
nictwa, stąd wystosowaliśmy apel do poradni peda-
gogiczno-psychologicznych, które w Polsce wydają 
orzeczenia, na podstawie których dziecko kwalifi-
kuje się do odpowiedniego wspomagania, aby jak 
najszybciej rozpatrywały one wnioski rodziców czy 
opiekunów tymczasowych tych dzieci. Chcemy, aby 
jak najszybciej trafiły one do tych ośrodków spe-
cjalistycznych. Aczkolwiek nie ma przeszkód, aby 
od razu były zapisywane do szkół powszechnych, 
w których funkcjonują chociażby oddziały spe-
cjalne. Tak że nie ma potrzeby składania popraw-
ki. Dzieci wymagające specjalnego traktowania, 
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mające specjalne potrzeby, także będą korzystały 
z polskiego systemu edukacji. Na nie także będzie 
naliczana subwencja.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Dziękuję bardzo.
Ja do pana ministra Pobożego… Pytanie zasad-

nicze: czy rząd przewidział, jaką liczbę uchodźców 
Polska może wchłonąć? Jeżeli ta liczba jest niezna-
na, jeżeli nie jest określona w ustawie, to finanso-
wanie tej ustawy jest w zasadzie fikcyjne. A więc 
prosiłbym o informację na ten temat. Inne będą 
koszty przy 1 milionie…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, ministra Pobożego w tej chwili nie ma.)

(Głos z sali: To następne…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To 

może…)
Nie, ja mam w takim razie pytanie do…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Kogoś in-

nego niech pan spyta, a potem skieruje pan to py-
tanie do ministra Pobożego.)

No, ale jak może nie być ministra?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Wyszedł 

na chwilę. O, wraca.)
Dobrze.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Niech pan 

powtórzy pytanie, a ja odliczę czas.)
Odliczy pan marszałek ten czas, bo później…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No do-

brze, proszę już mówić.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Nerwowo się 

zrobiło.)
Pytanie do pana ministra Pobożego. Dlaczego 

rząd nie oszacował i nie wprowadził limitu osób, 
które Polska jest zdolna przyjąć? Taka, że tak po-
wiem, pewna niefrasobliwość w tym względzie, 
wynikająca z potrzeby serca, wskazuje na to, że 
ta ustawa nie ma zagwarantowanego finansowa-
nia. Inne będą koszty jej realizacji przy 1 milionie 
uchodźców, a inne przy 3 milionach uchodźców. 
Czy rząd ten temat w ogóle rozważał?

Drugie pytanie dotyczy takiej kwestii… To też 
jest pytanie do pana ministra Pobożego. Czy jest 
prowadzony dialog z organizacjami ukraiński-
mi na temat dyslokacji uchodźców na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej? Łatwiej byłoby wtedy 
przekonywać środowiska ukraińskie do osiedla-
nia się w mniejszych ośrodkach, niż robić to w jakiś 
inny sposób, co mogłoby być uznane za arbitralne.

I trzecia kwestia…
(Sygnał timera)
Tutaj dzwoni dzwonek, więc...

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

To dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Maria Jackowski: To ja się zapisuję 

do następnej kolejki.)
Dobrze, Panie Senatorze, zapisuję.
Proszę bardzo, pan minister Poboży.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Zacznę od drugiego pytania, jeśli pan senator 
pozwoli.

Wykorzystujemy wszystkie możliwe sposoby 
– mówiłem o tym na posiedzeniu połączonych 
komisji – które pomagają w popularyzacji infor-
macji skierowanej do uchodźców, że w mniej-
szych ośrodkach, innych niż te duże miasta… 
I warunki zakwaterowania, i możliwości znale-
zienia pracy czy usamodzielnienia się na dłużej 
są w tych miejscowościach nie mniejsze, a nie-
jednokrotnie są nawet większe. Jednocześnie nie 
mamy narzędzi… Nie chcielibyśmy tego robić, 
zwłaszcza wobec ludzi, którzy są doświadczeni 
traumą wojenną. Nie będziemy decydować o ta-
kim – tak to trochę pobrzmiewało w wypowiedzi 
pana senatora – siłowym ich rozlokowywaniu. 
Jestem przekonany, że gdy tylko te pierwsze oso-
by, a to już obserwujemy, zostaną właściwie za-
opiekowane, dobrze się odnajdą w mniejszych 
ośrodkach… Jestem przekonany, że gdy taka 
szeptana informacja poprzez media społeczno-
ściowe czy poprzez kontakty z innymi grupami 
uchodźców, np. z tych samych miejscowości na 
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Ukrainie, trafi do takich osób, to te osoby będą 
wybierały mniejsze ośrodki.

Płynnie przejdę do pytania pierwszego. Nie jest 
naszą intencją czy wolą pokazanie, że przyjmie-
my jako polskie państwo 1 milion czy 1,5 miliona, 
a reszty nie. No, jak można? Nie wyobrażam sobie 
takiej sytuacji, że polskie państwo miałoby odmó-
wić schronienia komuś, kto szuka tego schronie-
nia w Polsce.

Jednocześnie prowadzimy działania, i to są bar-
dzo intensywne działania, jeśli chodzi o poziom za-
równo bezpośrednio szefa rządu, jak i właściwych 
ministerstw, o czym też mówiłem, czyli naszego mi-
nisterstwa spraw wewnętrznych czy Ministerstwa 
Infrastruktury. Prowadzimy działania na rzecz 
utworzenia stałych, trwałych, w cudzysłowie, ka-
nałów, którymi uchodźcy trafialiby na zachód 
Europy, ale tylko wtedy, podkreślam, jeśli taka by-
łaby ich wola. Wychodzimy z założenia, myślę, że 
takiego najbardziej chrześcijańskiego i otwartego, 
że uchodźcy mają prawo szukać schronienia w tym 
państwie, w którym chcą je znaleźć. Ja nie wyobra-
żam sobie jakiegoś siłowego, autorytarnego wska-
zania: to jest jakaś kwota, jest odcięcie, a reszty nie 
przyjmujemy. Prowadzimy jednak bardzo intensyw-
ne działania. Dzisiejszy dzień przyniósł w tym za-
kresie duże obietnice i zapowiedzi, że kraje Europy 
Zachodniej będą przyjmowały tych, którzy chcą do 
tej Europy Zachodniej, do jej wybranych państw je-
chać. Ten proces jest koordynowany zarówno po-
przez formacje, które nam podlegają – mówiłem tu 
o roli Państwowej Straży Pożarnej – jak i poprzez 
kolej. Pamiętajmy, że mamy oczywiście do czynie-
nia ze spółkami akcyjnymi, ale one są w jakimś sen-
sie pod jurysdykcją Ministerstwa Infrastruktury. Te 
działania są prowadzone, ale tylko w taki sposób.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Panie Marszałku, ale ja się pytałem o finanso-
wanie ustawy. Pan minister, że tak powiem, prze-
szedł tutaj na wykład o chrześcijaństwie, a ja się 
pytałem o konkret po prostu. Prosiłbym o odpo-
wiedź na pytanie: co będzie w sytuacji, kiedy kosz-
ty realizacji tej ustawy, koszty tego pobytu – rząd 
oszacował je, jak mówiła pani senator Kochan, na 
7,8 miliarda zł – przekroczą planowaną kwotę? 
No, skala tej tragedii, która dzieje się na Ukrainie, 
wszystkich nas zaskakuje. Prosiłbym o jasną od-
powiedź ze strony rządu.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Panie Senatorze, w żadnej mierze nie była to 
ucieczka od odpowiedzi. Proszę też zrozumieć, 
że my wszyscy jesteśmy dwudziestą godzinę na 
nogach albo i dłużej, często bez snu, w samym 
Senacie już bardzo długo. W związku z tym nie 
jest to zła wola czy chęć ucieczki od odpowie-
dzi. Po prostu nie zapamiętałem tego fragmentu 
pana pytania. Odpowiadam. OSR do przedło-
żonej ustawy określa koszty na ten moment na 
7,9 miliarda zł, bo tak szacujemy potrzeby, ja-
kie są w tej chwili. Ja nie potrafię przewidzieć 
– myślę, że pan senator też nie potrafi – jak 
ten kryzys będzie ewoluował i ilu uchodźców 
będzie trzeba przyjąć w Polsce albo ilu będzie 
wolało wybrać inną destynację. Co oczywiste, 
jeśli liczba uchodźców będzie większa, będzie 
po prostu potrzeba nowelizacji i szukania do-
datkowych środków. Uważam, że przyjęte roz-
wiązanie z tym funduszem pomocy jest o tyle 
dobre, że to jest też miejsce, na które można 
będzie dokonywać wpłat pochodzących nie 
tylko z budżetu państwa, ale także od innych 
podmiotów, instytucji czy państw, które będą 
chciały w ten proces się włączyć. No, mamy cho-
ciażby deklarację, z dnia dzisiejszego, Stanów 
Zjednoczonych o wsparciu finansowym wła-
śnie dla Polski i innych państw przyjmujących 
uchodźców. W moim wyobrażeniu ten fundusz 
będzie dawał taką możliwość: strumień środków 
czy to z budżetu państwa, czy z innych źródeł, 
będzie mógł tam wpływać.

Oczywiście nikt nie powie jednoznacznie, 
jaka liczba uchodźców może do Polski trafić. 
My mamy jakieś projekcje, w różnych warian-
tach, ale, jak powiedziałem, nadrzędna zasa-
da jest taka, że przyjmiemy każdego, kto szuka 
schronienia przed wojną, bo taki jest moralny 
obowiązek Polski. Polska jest dzisiaj rzeczni-
kiem sprawy ukraińskiej i sumieniem całej Unii 
Europejskiej, całej Europy.
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WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan Kazimierz Michał Ujazdowski…
(Senator Jan Maria Jackowski: W takim razie 

było policzone…)
Nie, Panie Senatorze.
(Senator Jan Maria Jackowski: Te 7,9…)
Przekroczył pan wielokrotnie czas. Proszę się 

trzymać czasu, no. Czeka 10 osób i dopisują się ko-
lejne, które mają prawo zadać pytania. Nie może 
jeden senator dominować nad innymi.

Pan senator Kazimierz Michał Ujazdowski.

SenatoR 
kazimierz michał ujazdoWski 

Za chwilę pytanie. Myślę, że nikt nie dyskutuje 
o zamknięciu granicy przed uchodźcami, no bo w isto-
cie limitowanie uchodźców oznaczałoby zamknięcie 
granicy. Nikt w Polsce nie głosi takiego postulatu.

Ja bym chciał zapytać pana ministra 
Piontkowskiego o konkretną kwestię. Chodzi o stu-
dentów uchodźców, którzy studiowali na uczelniach 
ukraińskich i przekroczyli wraz z falą uchodźców 
granicę, nie mając obywatelstwa ukraińskiego. Chcę 
zapytać, czy rząd jest gotów zrealizować postulat 
także Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego 
i objąć ich prawami studentów uchodźców mających 
obywatelstwo ukraińskie. Myślę, że byłby to wyraz 
solidarności z tą szczególną grupą, z młodzieżą stu-
diującą, i taki znak, że Polska w tej sferze nie stosuje 
żadnych różnic. Myślę, że to dla wizerunku Polski 
ma ogromne, ogromne znaczenie. Czy rząd jest go-
tów udzielić poparcia tej poprawce?

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie eDUkacJi i naUki 
dariusz PionTkoWski 

Panie Senatorze, cała ustawa skierowana jest do 
obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego bieżącego 

roku przekroczyli granicę z Polską – nie obywa-
teli innych państw. W związku z tym te przepisy 
szczególne, obejmujące obywateli ukraińskich bądź 
obywateli polskich, którzy studiowali na Ukrainie, 
nie dotyczą obywateli innych państw.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Janina Sagatowska zadaje pytanie.

SenatoR 
janina saGaToWska 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Ja mam pytanie do pana ministra Pobożego. Nie 

jestem do końca przekonana… Być może to pytanie 
trochę nawiązuje do pytania senatora Czarnobaja. 
Odpowiedź była taka cicha i nie zrozumiałam… 
Mam konkretne, bardzo krótkie pytanie. Jest ro-
dzina, która z Ukrainy przybyła tutaj przed wojną, 
ma prawo stałego pobytu, no i teraz w ramach so-
lidarności ze swoimi ziomkami, ze swoim naro-
dem, przyjmuje bardzo wielu uchodźców w swoim 
domu. Czy ona będzie mogła korzystać z tej pomo-
cy? Bo tam jest mowa, że to dla Polaków. Po prostu 
chciałabym wiedzieć, czy ta rodzina będzie mogła 
korzystać z tego świadczenia do 60 dni, z tych 40 zł. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, który z panów odpowie?

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Powiem najkrócej, jak można. Art. 13 pkt 1 
mówi: „Każdemu podmiotowi, w szczególności 
osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domo-
we, który zapewni zakwaterowanie i wyżywienie 
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obywatelom Ukrainy, o których mowa w art. 1 
ust. 1, może być przyznane świadczenie pieniężne 
z tego tytułu na podstawie umowy zawartej z gmi-
ną nie dłużej niż za okres 60 dni”. Każdemu, a za-
tem również osobom, które pani wskazuje.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Rusiecki. Proszę uprzejmie.
(Senator Jarosław Rusiecki: Jarosław.)
Jarosław. Przepraszam, Panie Senatorze.

SenatoR 
jarosłaW rusiecki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam 2 pytania. Pierwsze jest chyba do pana 

ministra Pobożego bądź do pana ministra Szweda. 
Sytuacja jest następująca: Ukraińcowi, który już 
przed działaniami wojennymi pracował w Polsce 
jako kierowca w dużej korporacji, w dużej firmie 
– jeździł nie tylko na terenie Polski, ale przede 
wszystkim za granicą – skończyła się w  tych 
dniach wiza, która umożliwiała mu wykonywanie 
tych zadań na terenie całej Europy. Co on powinien 
uczynić, żeby zalegalizować w takich wojennych 
warunkach swój pobyt i zapewnić legalność pracy?

I druga kwestia. Mianowicie są w Polsce organi-
zacje pomocowe, charytatywne, które chcą udzielać 
pomocy, np. w postaci wyżywienia. Ale jak odróż-
nić takiego uchodźcę, który przybył po rozpoczę-
ciu działań wojennych, od kogoś, kto pracuje tutaj 
już dłuższy czas, no i z takiej pomocy nie powinien 
korzystać? Czy poza paszportem jest jakiś inny do-
kument, który mógłby okazać Ukrainiec, który jest 
żądny uzyskania takiej pomocy? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, pan minister Poboży zapewne 

odpowie.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży: Jeśli 
pan marszałek pozwoli, minister Szajner odpowie 
na to konkretne pytanie.)

Proszę uprzejmie, minister Szajner.

SzeF URzęDU Do SPRaW 
cUDzozieMcóW 
jarosłaW szajner 

Jarosław Szajner. 
Odpowiem na pytanie dotyczące kierowcy, któ-

ry porusza się, korzystając z wizy, której ważność 
kończy się w warunkach, z którymi w tej chwili 
mamy do czynienia. No, nie może jej ponownie wy-
robić, ponieważ nie może wrócić do kraju, czyli na 
Ukrainę, do Ukrainy. Akurat tutaj sytuacja nie jest 
taka prosta, dlatego że my jako państwo polskie 
przedłużamy tytuły pobytowe, tak jak mówiliśmy, 
do 31 grudnia 2022 r., ale to nie znaczy, że inne kra-
je będą to przedłużenie uznawały. A więc najprost-
szym rozwiązaniem… Stosowaliśmy to też w czasie 
poprzedniego kryzysu, czyli w trakcie pandemii. 
Najlepiej udać się do urzędu wojewódzkiego w celu 
wyrobienia zezwolenia na pobyt czasowy, zezwo-
lenia jednolitego na pobyt i pracę. Wówczas taki 
kierowca będzie dysponował kartą pobytu, która 
będzie go uprawniała do przekraczania granicy.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.
(Senator Jarosław Rusiecki: Jeszcze druga 

kwestia…)
Aha. Jaka to była kwestia?
(Senator Jarosław Rusiecki: …dotycząca ko-

rzystania z pomocy w postaci obiadów i tego, jak 
wylegitymować…)

To pan minister Szwed odpowie. Chodzi o po-
moc rzeczową.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Ja też nie 
wiem za bardzo, o jakie… Niech pan senator jeszcze 
raz zapyta, może wtedy się…)

Proszę bardzo.

SenatoR 
jarosłaW rusiecki 

Bardzo proszę. Sytuacja jest następująca: jest or-
ganizacja pomocowa, np. Caritas, która Ukraińcom 
przybywającym w tej chwili do nas chce udzielać 
pomocy, choćby w formie posiłków, bezpłatnych 
posiłków. Ale jak odróżnić Ukraińca, który pracuje 
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i jest, nazwijmy to, zasobniejszy, w związku z czym 
ta pomoc w postaci obiadów w Caritasie jest mu 
niepotrzebna, od tych Ukraińców, którzy przyby-
wają w tym czasie do Polski?

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 
Dziękuję…)

Czy poza paszportem jest jakiś inny dokument?

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Jasne.
Jak odróżnić Ukraińców, którzy przebywa-

li u  nas wcześniej, od tych, którzy uciekli po 
24 lutego?

(Senator Jarosław Rusiecki: Tak jest, tak.)
(Rozmowy na sali)

SzeF URzęDU Do SPRaW 
cUDzozieMcóW 
jarosłaW szajner 

To może ja spróbuję odpowiedzieć na to py-
tanie. Ja myślę, że nie jest naszym zadaniem 
w tej chwili szukać sposobu odróżnienia, kto jest 
bardziej głodny, kto mniej głodny: czy ten, któ-
ry przyjechał w tej chwili, uciekając przed woj-
ną, czy ten, któremu akurat brakuje pieniędzy, 
bo być może nie może wrócić do swojego kraju, 
a może ma trudności ze znalezieniem pracy? Ja 
nie rozpatrywałbym tego w tym kontekście. Jeżeli 
jest to ktoś potrzebujący, to myślę, że warto taki 
posiłek mu wydać.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
jerzy czerWiński

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje 2 pytania kieruję na pewno do pana mi-

nistra Pobożego albo ministra, który zajmuje się 
podobną tematyką. Otóż my powinniśmy wspie-
rać, nazwałbym to, postawy proobywatelskie 

ukraińskie, czyli np. obowiązek obrony ojczyzny. 
Art. 11 ust. 2 brzmi: „Wyjazd obywatela Ukrainy 
z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres 
powyżej 1 miesiąca pozbawia go uprawnienia, 
o którym mowa w art. 2 ust. 1”, czyli pozbawia go 
uprawnień z tej ustawy. Ale w ten sposób, jeśli ktoś 
będzie chciał… To oczywiście źle dla naszego rynku 
pracy, ale na pewno lepiej dla Ukraińców. Jeśli ktoś 
będzie chciał wyjechać z Polski na Ukrainę, żeby 
po prostu walczyć za swoją ojczyznę, no to auto-
matycznie zostanie pozbawiony tych uprawnień. 
No, nie ma tu wyjątku, dla tego typu ludzi. A tu nie 
chodzi o wyjazdy na Zachód czy do innego pań-
stwa. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia, podobna troszeczkę, dotyczy 
art. 2 ust. 4. Zgodnie z przepisem Rada Ministrów 
w drodze rozporządzenia może ustanowić datę 
ostatniego dnia okresu, w którym jak gdyby obo-
wiązuje ta ustawa, czyli zarazem pobytu legal-
nego. I teraz tak, ta data jest dla wszystkich taka 
sama, a ponadto w wytycznych do tego ustępu 
nie jest uwzględniona sytuacja rodzinna. A my 
powinniśmy chyba raczej bardziej pochylić się 
nad sytuacją np. mężczyzn, którzy będą tu przy-
jeżdżać do swoich rodzin, nie samotnych, tylko 
tych, którzy będą przyjeżdżać do swoich żon, do 
swoich dzieci. Czy nie należałoby tu wprowadzić 
jakiegoś zbilansowania? Jak mówię, w wytycz-
nych tego nie ma.

I pytanie innej natury, bardziej ogólne, a może 
nie pytanie, tylko raczej taka sugestia. Otóż tych 
osób może być coraz więcej, nie wiemy, jak się 
skończy konflikt na Ukrainie. Czy nie należałoby 
np. w jednym z głównych programów polskiej te-
lewizji jeden z dzienników, nie ten najważniejszy 
być może, ale jakiś inny, o stałej godzinie, nadawać 
w języku ukraińskim albo rosyjskim? Ja nie jestem 
przekonany o tym, czy wśród tych, którzy ucieka-
ją teraz do Polski, więcej jest osób posługujących 
się językiem ukraińskim, czy rosyjskim. Po prostu 
po to, żeby przekazywać im najnowsze informa-
cje. No i oczywiście, jeśli to jest możliwe, można by 
uruchomić nie tyle specjalny program, ile audycje, 
które by uczyły dzieci, a tych jest przecież bardzo 
dużo w tej emigracji, języka polskiego. Na pewno 
są takie możliwości.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.



121

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 10 marca 2022 r.

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konf liktem zbrojnym na terytorium tego państwa

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Panie Senatorze, odpowiadając na pierwsze 
pytanie, chciałbym powiedzieć. że jest dokładnie 
tak, jak pan senator powiedział, zastanawiając się, 
czy nie taka jest nasza intencja. Tu chodzi o to, aby 
świadczeniami tej ustawy nie były obejmowane 
osoby, które wyjadą z Polski na Zachód. Chodzi 
o to, żebyśmy mieli tu do czynienia… żeby obję-
te tą ustawą były tylko te osoby, które schroniły 
się w Polsce przed wojną, są obywatelami Ukrainy 
i przekroczyły granicę po 24 lutego. Dopóki one 
są na terytorium Polski, są objęte świadczeniami, 
a gdy wyjadą na Zachód, przestaną ich te świad-
czenia obowiązywać. Jednak przypadek, o którym 
pan wspomina, dotyczący obywatela Ukrainy, któ-
ry wraca na Ukrainę, by bronić swojej ojczyzny, 
bo przecież o to tu pewnie chodzi… W momencie, 
gdy on ponownie przekroczy polską granicę, wyjeż-
dżając z tego samego powodu drugi raz z Ukrainy, 
znowu zostanie objęty tą ustawą. Ja to tak odczytu-
ję i wydaje mi się, że to jest na pewno ta intencja, 
która nam tu przyświecała. Wszyscy moi koledzy 
kiwają głowami, że wspólnie tak to rozumiemy.

A drugie pytanie… Gdyby, Panie Marszałku…
(Senator Jerzy Czerwiński: Art. 2 ust. 4. Chodzi 

o te wytyczne, nazwałbym to, związane z łącze-
niem rodzin i z tą datą taką samą dla wszystkich. 
Koniec okresu obowiązywania ustawy czy też legal-
nego wjazdu na podstawie tej ustawy…)

Przepraszam, ale mam problem ze zrozumie-
niem tego pytania i… Ustawa określa 60-dniowy 
termin obowiązywania tych świadczeń, które…

(Rozmowy na sali)
Dobrze. Minister Szajner mówi, że spróbuje. 

Bardzo proszę.

SzeF URzęDU Do SPRaW 
cUDzozieMcóW 
jarosłaW szajner 

O ile dobrze rozumiem, Panie Senatorze, chodzi 
o tę datę końcową, to, kiedy uznamy, że ten pobyt 
już nie uprawnia do tych rzeczy, które proponuje-
my w ustawie. Chodzi o zakończenie tego konfliktu. 
Chodzi o czas, kiedy polski rząd uzna, że można już 
w sposób bezpieczny przebywać na Ukrainie i nie 

ma potrzeby uciekania przed konfliktem zbroj-
nym. Podobnie zachowała się na wniosek Komisji 
Europejskiej Rada Unii Europejskiej, wskazując, 
w decyzji o masowym napływie i określeniu ochro-
ny czasowej, 24 lutego jako datę początkową, ale 
z możliwością – i to też jest wskazane w dyrekty-
wie z 2001 r. – oznaczenia daty końcowej, kiedy 
uznamy, że już nie ma tego konfliktu i zagrożenia 
masowym napływem. To oczywiście jest ocenne. 
Polski rząd będzie obserwował, jak będzie rozwijał 
się ten konflikt, i wtedy, kiedy już nie będzie tego 
zagrożenia, taka data zostanie ustalona. Miejmy 
nadzieję, że będzie to jak najszybciej.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Jeszcze przypomniałem sobie drugie czy trzecie 
pytanie, które tam między wierszami padło, dotyczą-
ce jakichś specjalnych audycji. No, nie jest to objęte 
tym przedłożeniem, tą ustawą, w związku z czym, co 
oczywiste, o tym nie mówimy. Ale myślę, że nie zdra-
dzę tu niczego, czego nie mógłbym powiedzieć, jeśli 
powiem, że wiem, iż w ministerstwie kultury prace 
nad realizacją postulatu, który konsumowałby wnio-
sek pana senatora, są prowadzone. A wiem to choćby 
z tego względu, że do tego zespołu oddelegowałem nie 
dalej jak wczoraj jednego z urzędników. Tak odczytuję 
więc ten wniosek z ministerstwa kultury.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Fedorowicz.

SenatoR 
jerzy FedoroWicz 

Dziękuję, Panie Marszałku.
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Pierwsze pytanie bym chciał skierować do pana 
ministra Kraski w imieniu samorządu naszego, 
Panie Ministrze, krakowskiego. Jak wiadomo, u nas 
jest bardzo dużo uchodźców i właściwie Kraków jest 
cały zatłoczony. I problem mamy… Pytanie jest takie: 
jeżeli chory obywatel Ukrainy chce pójść do lekarza, 
a nie ma numeru PESEL, to czy zostanie przyjęty? 
No, jak pan minister kiwnął głową, to chyba można 
w takim razie powiedzieć, że tak. To już jest dobrze.

Druga część tego mojego pytania wiąże się 
z tym, że rozmawiałem przed chwilą z sekretarzem 
naszej gminy, z panią Martą Nowak, i ona mówi-
ła, że mają problem, w którym momencie rząd się 
włączy w przygotowanie administrowania tym, bo 
muszą powołać 20 urzędników itd… Może ja coś 
źle rozumiem… Ale czy w tej ustawie znajdują się 
środki na tę część administracyjną przygotowania 
tego… Bo to jest duże, bardzo duże przedsięwzięcie.

I ostatnie pytanie z tego…
(Sygnał timera)
Mówił pan minister…
(Sygnał timera)
…o  tym, że może być koordynacja taka, że 

Ukraińcy chcący dostać się za granicę…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Niech pan 

zada pytanie trzecie, ale szybko…)
No, ale pan dał Czerwińskiemu 48, 

a Fedorowiczowi…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan mie-

rzył Czerwińskiemu, a ja mierzę panu.)
Dobrze. Ale ja już tylko pytanie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 

Senatorowi Czerwińskiemu następnym razem 
będę dokładnie sprawdzał czas i…)

(Senator Jerzy Czerwiński: Popieram.)
Chodzi mi o  to, że autobusy jadą z  grani-

cy w  określone miejsce, np. do Niemiec itd. 
W Krakowie… Czy byłaby możliwa tego rodzaju 
koordynacja, że są ludzie, którzy z Krakowa… któ-
rych w tej chwili jest najwięcej… Żeby te wyjaz-
dy były w jakiś sposób skoordynowane od strony 
rządowej?

Koniec pytania, Panie Marszałku.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Druga minuta się zbliża…
(Senator Jerzy Fedorowicz: To mi się należy…)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Odpowiem na drugie pytanie, bo to leży w kom-
petencji naszego resortu. Ten proces już trwa, po-
nieważ mamy zdiagnozowaną sytuację dotyczącą 
Krakowa, Katowic, Warszawy, gdzie rzeczywiście 
tych uchodźców jest najwięcej. Ale jednocześnie wie-
lu z nich deklaruje gotowość wyjazdu dalej. I temu 
mają służyć transporty autokarowe. Ich koordyna-
torem jest z ramienia rządu wojewoda, który we 
współpracy z Państwową Strażą Pożarną… A w dro-
dze bezpośrednich uzgodnień międzyrządowych na 
poziomie ministra infrastruktury i jego odpowied-
nika w Republice Federalnej Niemiec przyjęliśmy… 
Intencją jest właśnie to, o czym powiedział pan se-
nator, to znaczy, by nie dochodziło do takich sytu-
acji, że transport uchodźców, którzy chcą pojechać 
do Niemiec, trafia na granicę. On ma trafiać do kon-
kretnych miejscowości. I my nad tym pracujemy. 
I tak już teraz będzie, jeśli chodzi o transport za-
równo autokarowy, jak i kolejowy, który zostanie 
uruchomiony.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Tam jest… Ja rozu-
miem, że to…)

To trwa…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
To trwa. Już wyjeżdżają.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czy chce 

się pan zapisać, Panie Senatorze?)
Ten proces jest już koordynowany przez wo-

jewodę. Co więcej, wydaje mi się, że wojewoda 
małopolski jest jednym ze sprawniejszych organi-
zatorów tego procesu. Bo mierzy się z większym 
wyzwaniem…

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie zadaje pan senator Kazimierz Kleina.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i Administracji Błażej Poboży: Ale 
było jeszcze pytanie drugie.)

Ja proszę panów ministrów o zwięzłe odpowie-
dzi. Nie tylko panów senatorów proszę o krótkie, 
zwięzłe pytania – do 1 minuty – ale i panów mini-
strów proszę o zwięzłe odpowiedzi.
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SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
Waldemar kraska 

Tak, Panie Marszałku.
Każdy obywatel Ukrainy, który przekroczył gra-

nicę po 24 lutego, ma prawo do bezpłatnej opieki 
zdrowotnej…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 
Dziękuję…)

…nawet jeżeli nie posiada jeszcze w tej chwili 
PESEL.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Kazimierz Kleina.

SenatoR 
kazimierz kleina 

Panie Marszałku! Panowie Ministrowie!
Szybciutko moje pytania…
Po pierwsze, chciałbym prosić pana ministra 

edukacji, żeby przyjrzeć się kwestii przyjmowania 
uczniów do szkół – i podstawowych, i ponadpod-
stawowych. Problem polega na tym, że nasz system 
edukacji po likwidacji gimnazjum jest dość istotnie 
odmienny od systemu ukraińskiego, gdzie dzieci 
idą w wieku 6 lat do szkoły. I okazuje się, że dzieci, 
które są jakby w wieku licealnym, są kierowane do 
przedszkoli. Ja np. dostałem sygnał z Trójmiasta, 
że do szkół artystycznych w Orłowie nie są przyj-
mowane osoby, które wcześniej chodziły do szkół 
artystycznych. Ale to tylko prośba, żeby się tej spra-
wie przyjrzeć.

A mnie bardziej interesuje problem związany 
z budżetem i z finansowaniem całego tego projek-
tu dotyczącego uchodźców. I moje pytanie jest ta-
kie: w jaki sposób oszacowaliście państwo wydatki 
na realizację ustawy dla uchodźców i kwotę, która 
jest wpisana do tej ustawy, oraz jak będzie wyglą-
dał nadzór?

(Sygnał timera)
Bo mamy z tym problem. Chodzi o nadzór nad 

wydatkowaniem pieniędzy publicznych przez 
parlament, głównie Sejm. Czy znowu te pieniądze 
znajdą się poza budżetem? Co jest największym 
problemem ostatnich lat. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo…
Panie Senatorze, ja chodziłem do tej szkoły 

i będę interweniował.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie eDUkacJi i naUki 
dariusz PionTkoWski 

To dobrze, Panie Marszałku. Trzeba interwe-
niować, bo to właśnie dyrektor szkoły wraz z na-
uczycielami na podstawie oświadczenia rodziców 
o tym, ile lat dziecko się uczyło, przyjmuje do od-
powiedniej klasy. A więc jeżeli rzeczywiście zda-
rzyło się, że 17-latka chcą przyjąć do przedszkola, 
to jest po prostu absurd i ten dyrektor powinien za 
to odpowiedzieć.

(Senator Kazimierz Kleina: Ja myślę, że to jest…)
Ja rozumiem, że pan trochę przesadził, żeby 

wyolbrzymić nieco problem, żeby go jakby bar-
dziej ukazać.

Jeszcze raz powtórzę: każdy uczeń z Ukrainy 
znajdzie miejsce w polskiej szkole. Jeżeli nie zna 
języka, to powinien trafić do oddziału przygoto-
wawczego. Jeżeli zna, to może trafić do klasy od-
powiedniej dla danego wieku.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję.
Panie Senatorze, proszę o informacje. Ja będę 

interweniował, a potem ewentualnie zwrócimy się 
do pana ministra.

I teraz ja zadam…
(Senator Kazimierz Kleina: Ale budżet! Kwestia 

budżetu.)
A, jeszcze kwestia budżetu.
To pan minister Poboży.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Panie Marszałku, ja mam poczucie, że na to 
pytanie padła odpowiedź już dwukrotnie – i na 
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posiedzeniu komisji, i tu. Jeśli trzeba, to może na-
wet ktoś z Ministerstwa Finansów na nie odpowie 
na piśmie. Ale ja naprawdę mam poczucie, że aku-
rat ten wątek finansowania wskazany w OSR został 
wyraźnie wyeksponowany i tu, i wcześniej.

(Senator Kazimierz Kleina: Na posiedzeniu 
komisji nie byłem, ale jeżeli to było, to wycofu-
ję… Chociaż siedzę tutaj cały czas i sumiennie 
słucham.)

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dobrze.
Dziękuję bardzo.
Teraz ja zadaję pytanie – do pana ministra 

Szweda. Czy w  związku z  sytuacją związaną 
z uchodźcami rząd zamierza zawiesić ustawę za-
kazującą handlu w niedziele?

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoDziny i PoLityki SPołeczneJ 
sTanisłaW szWed 

Nie, nie zamierza.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Nie zamierza.
Pan senator Plura. Proszę bardzo.

SenatoR 
marek Plura 

Bardzo dziękuję.
Drugie pytanie kieruję do przedstawicieli rzą-

du. Chodzi mi o to, że w ustawie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, troszkę głośniej, bo nie słychać.)
Okej.
W ustawie, nad którą pracujemy, jest zapis po-

zwalający na to, aby lekarze, pielęgniarki i położne 
mogli wykonywać swój zawód w Polsce, o ile mają 
do tego ukraińskie uprawnienia, ale z zaznacze-
niem, że mogą wykonywać ten zawód wyłącznie 

w placówkach leczniczych. Pytanie moje jest takie: 
skąd takie ograniczenie? A ono nasuwa mi się, kie-
dy myślę o domach pomocy społecznej, gdzie także 
pracują pielęgniarki, nierzadko lekarze, gdzie także 
są przyjmowani uchodźcy z Ukrainy i gdzie także, 
podobnie jak w szpitalach i przychodniach, brakuje 
lekarzy i pielęgniarek. Czy w związku z tym warto 
by było w drodze poprawki poszerzyć ten zakres 
podmiotów uprawnionych do zatrudniania pielę-
gniarek i lekarzy? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie zDRoWia 
Waldemar kraska 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Myślę, że sytuacja, która jest w tej chwili, jest 

tak dramatyczna, że lekarze i pielęgniarki są po-
trzebni tutaj, kiedy musimy leczyć. Jeżeli ten pro-
ces będzie się przedłużał, to na pewno rozważymy 
umożliwienie pracy w tym sektorze, o którym pan 
senator powiedział.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję.
Pan senator Maciej Łuczak.

SenatoR 
maciej łuczak 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana ministra Szweda. Czy 

obywatel Ukrainy zarejestrowany jako bezrobot-
ny zgłasza do ubezpieczenia zdrowotnego w powia-
towym urzędzie pracy członków swojej rodziny, 
np. dzieci?

Drugie pytanie. Czy za obywatela Ukrainy za-
rejestrowanego jako bezrobotny w myśl przepisów 
art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o promocji zatrudnienia 
i  instytucjach rynku pracy odprowadzana jest 
przez urząd składka zdrowotna? Bowiem na mocy 
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ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa… Czy zapewniona jest opieka zdrowotna? 
Jednym słowem, Panie Ministrze, obywatel wyjeż-
dża na Ukrainę, obywatel Ukrainy… Czy tam będzie 
go obowiązywała ta składka zdrowotna? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję bardzo.
Pan minister Szwed.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie RoDziny  
i PoLityki SPołeczneJ 
sTanisłaW szWed 

Odpowiem na piśmie, bo muszę to dokładnie 
sprawdzić. W tej chwili, przy specustawie, tro-
chę inaczej wygląda, jeżeli chodzi o ubezpieczenia 
zdrowotne… W naszym systemie jest tak, że jeżeli 
się ktoś zarejestruje jako bezrobotny, to będzie od 
razu ubezpieczony. Wydaje mi się, że… Dzisiaj do-
tyczy to również obywateli Ukrainy, którzy pracują 
u nas i rejestrują się jako bezrobotni. Tutaj się to 
nie zmienia. Czy system finansowania zmieni się 
przy specustawie… No, zostawię to w tej chwili, bo 
nie jestem w stanie tak na szybko odpowiedzieć. 
Z tych przepisów, które mamy dzisiaj, wynika, że 
jeżeli się zarejestruje jako bezrobotny, to oczywi-
ście skorzysta z ubezpieczenia zdrowotnego.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję bardzo.
Na wszystkie pytania odpowiedział pan mini-

ster? Dobrze.
Pan senator Jan Maria Jackowski.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie odnośnie do tego zryczałtowanego 

wynagrodzenia za przyjęcie uchodźcy do prywat-
nej kwatery, pytanie do pana ministra Pobożego. 

Pan minister jest? A, jest. Tak, tak, już widzę. 
Przepraszam. Jak to jest, bo tutaj mówimy o kwo-
cie 40 zł, a niektórzy starostowie powoływali się 
na ustalenia z wojewodami… W niedzielę rozma-
wiałem np. ze starostą puckim i on mówił o kwo-
cie 120 zł. Miały być jakieś przepisy, jakieś umowy 
w tym zakresie były popodpisywane. Z innych 
z kolei terytoriów Rzeczypospolitej, z innych wo-
jewództw słychać, że wojewodowie mówili o jeszcze 
innych kwotach. Jak ta sytuacja wygląda? Czy to 
jest w jakiś sposób po prostu ogarnięte? Czy jest tu 
jakaś jednolita zasada? Pytam, bo to sprawia wra-
żenie, jakby było tu pewne zróżnicowanie, które 
nie pozwala jasno określić zasad polityki w tym 
względzie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Panie Senatorze! Panie Marszałku!
Odpowiedź jest prosta. W  momencie, gdy 

w pierwszych godzinach czy w pierwszych dniach 
pojawiła się ta fala, pomoc była organizowana 
bezpośrednio przez wojewodów, którzy zaciągali 
określone zobowiązania, i istotnie te kwoty mogły 
być inne. Właśnie po to, aby zostało to ujednoli-
cone, ustandaryzowane, pojawiła się w przestrze-
ni publicznej kwota 40 zł, która – podkreślmy to 
wyraźnie – nie wynika z tej ustawy, którą teraz 
procedujemy, ale jest naszą zapowiedzią z rozpo-
rządzenia wykonawczego do tej ustawy. Chodzi 
po prostu o to, aby w przyszłości – co oczywiście 
nie może zmieniać ustaleń, które w drodze umów 
wcześniej podjęli wojewodowie – powtarzam, 
w przyszłości, po wejściu w życie ustawy i po wy-
daniu rozporządzenia ta kwota była określona na 
tym poziomie.

Ta kwestia była też przedmiotem rozmów z sa-
morządowcami i z wojewodami, i myślę, że – co 
oczywiste – zależnie od tego, jak będzie wygląda-
ła ta sytuacja, jak będzie ten konflikt na Ukrainie 
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przebiegał, a w konsekwencji tego, z koniecznością 
zagwarantowania jakiej liczby miejsc zakwatero-
wania będziemy się mierzyli, będzie ona przedmio-
tem dalszych analiz. No, myślę, że nie wyjdę jakoś 
specjalnie przed szereg, gdy powiem, że zakładam, 
że tutaj jest też dopuszczona pewna elastyczność, 
bo jeśli ktoś znajdzie przestrzeń w bardzo wysokim 
standardzie, a nie będzie już innych możliwości, 
przestrzeń hotelową czy inną w kwocie 45 zł, to 
wojewoda na pewno będzie miał tutaj jakąś możli-
wość elastycznego podejścia.

Myślę, że te różnice, o których mówił pan sena-
tor, wynikają z tego, co do tej pory miało miejsce, 
bo rzeczywiście wojewodowie do tej pory radzili 
sobie sami. Teraz ten przekaz jest jednoznaczny, 
m.in. właśnie po to, żeby nie było tak, że wojewo-
dowie wzajemnie czy samorządowcy wzajemnie 
mówią: a u mojego sąsiada w województwie to jest 
inna kwota. Stąd jest ta zapowiadana standaryzacja 
w rozporządzeniu, które zostanie później wydane.

WiceMaRSzałek 
BoGdan BoruseWicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Wojciech Konieczny.

SenatoR 
Wojciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! 

Szanowni Państwo!
Mam pytanie dotyczące ewentualnego zatrud-

niania obywateli Ukrainy w urzędach, w urzędach 
miasta czy w innych urzędach, gdzie są wymo-
gi, które obowiązują urzędników służby cywil-
nej. Co prawda ta służba podczas rządów Prawa 
i Sprawiedliwości została w praktyce zlikwido-
wana, jednak te urzędy mają pewne wymagania 
wobec ludzi, których zatrudniają, m.in. dotyczące 
wykształcenia. Tutaj mam na myśli osoby, które 
mogłyby pracować jako tłumacze, jako osoby, któ-
re znają język polski i ukraiński. Czy tutaj będą ja-
kieś ułatwienia i możliwość zatrudniania, czy też 
te osoby muszą spełniać te same kryteria, które 
spełniają obywatele polscy, aby mogły być zatrud-
nione w tych urzędach? Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę, który z panów?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RoDziny i PoLityki SPołeczneJ 
sTanisłaW szWed 

Dziękuję.
My już odpowiadaliśmy na to pytanie. 

Oczywiście, mogą być zatrudnione. Najprostszą 
formą w takim przypadku jest umowa-zlecenie. 
Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach kierownik 
może wydać zgodę na inną formę zatrudnienia, np. 
w przypadku tłumacza taka forma zatrudnienia, 
według mojej oceny, byłaby dopuszczalna.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kazimierz Kleina.

SenatoR 
kazimierz kleina 

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panowie 
Ministrowie!

Mam takie pytanie. Osoby, które zostały za-
kwaterowane w poszczególnych domach, u ro-
dzin lub też w jakichś ośrodkach, jak mówiliśmy, 
były przyjmowane często na takie ustne skiero-
wanie z urzędu miasta. I w sposób naturalny 
może dochodzić do różnego rodzaju sytuacji kon-
fliktowych… Lub przyjmowano je bez niczego, 
po prostu na telefon, tak się najczęściej działo, 
przynajmniej w województwie pomorskim, tak 
powiem. I pytanie moje jest tego rodzaju. Może 
dochodzić do sytuacji konfliktowych z jakichś 
względów, prawda? I trzeba ten problem rozwią-
zać. W jaki sposób, do kogo powinni ci właścicie-
le domów, mieszkań itd. się zwrócić, żeby prosić 
o przeniesienie danej osoby, rodziny do jakie-
goś innego miejsca zakwaterowania? Bo decyzje 
o przyjęciu poszczególnych rodzin czy osób nie 
określają terminu, na jaki się je przyjmuje. Są po 
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prostu takim odruchem, że tak powiem, chrze-
ścijańskim. Otwierało i otwiera się drzwi, tak to 
się zaczyna, ale w którymś momencie może być 
problem z zakończeniem tej sprawy. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Panie Senatorze, nie wyobrażam sobie, aby 
taka kwestia, dotycząca w praktyce pewnie ja-
kiegoś jednostkowego, potencjalnego konfliktu 
interpersonalnego, miała być regulowana usta-
wowo. Ja to sobie wyobrażam tak, że… Ale do-
brze, spróbuję, żeby nie było, że odnoszę się 
krytycznie do samego pytania. Taka osoba za-
wsze może trafić z powrotem do punktu recep-
cyjnego i otrzymać skierowanie w inne miejsce. 
Ale powiem szczerze, nie wyobrażam sobie sy-
tuacji, o której powiedział pan senator, że ktoś 
na zasadzie jakichś decyzji kwateruje komuś ko-
goś w mieszkaniu prywatnym. To mi się wydaje 
absolutnie niemożliwą sytuacją. A jeśli, tak jak 
mówimy…

(Senator Kazimierz Kleina: Panie Ministrze, tu 
nie ma kwestii zakwaterowania…)

No, wskazania miejsca, wskazania miejsca.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, proszę, niech pan minister skoń-
czy. Jeszcze będzie pan mógł dopytać.)

Nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. Wydaje 
mi się, że taka osoba po prostu trafia z powrotem 
do punktu recepcyjnego, jeśli ma potrzebę zmiany 
miejsca pobytu, i korzysta z dostępnej bazy. Tak 
to widzę.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Czy pan senator chce dopytać?

SenatoR 
kazimierz kleina 

Przyjmuję to oczywiście. Wiem, że takie sytu-
acje już się pojawiają. Prawda? Są różne sytuacje 
ludzkie, których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, 
i tylko dlatego o tym mówię. Jeżeli taki jest sposób 
załatwienia tego, to przyjmuję to do wiadomości.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.

SenatoR 
BoGdan BoruseWicz 

Pani Marszałek, mam pytanie do ministra 
Pobożego.

Mamy w tej chwili ok. 1 miliona 700 tysięcy 
uchodźców z Ukrainy. Proszę powiedzieć, jaka 
część została zaabsorbowana przez osoby pry-
watne. Czy może pan powiedzieć przynajmniej 
w przybliżeniu? To jest 50%, 40% czy 90%?

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Panie Marszałku, zacznę od sprostowania, 
że liczba uchodźców, którzy z  Ukrainy dotarli 
do Polski, nie przekroczyła… może dopiero dziś 
przekroczy 1,5 miliona. 1 milion 470 tysięcy było 
o godzinie 15.00. Zapewne do wieczora będzie to 
1,5 miliona. To jeszcze nie jest 1 milion 700 tysięcy. 
Wskazałem też – i tylko tak mogę odpowiedzieć na 
pytanie pana senatora – że zmieniało się zapotrze-
bowanie. W pierwszych dniach 2% osób potrzebo-
wało kwaterunku zorganizowanego, czyli reszta 
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trafiała, w domyśle, do osób prywatnych. Na po-
czątku drugiego tygodnia było to 20%, pozostali na-
dal byli absorbowani przez osoby prywatne. Dziś 
jest to 40%, czyli – trochę przez analogię, inaczej 
nie da się tego zrobić – 60% potrzebowało kwate-
runku zorganizowanego. Ta proporcja będzie się 
zmniejszała. Gdybym mógł w oparciu o to szaco-
wać – ale to będzie duże uogólnienie – powiedział-
bym, że pewnie z 1 milion osób trafiło po prostu 
pod dachy Polaków, do ich prywatnych mieszkań.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
To było ostatnie pytanie.
Bardzo dziękuję panom ministrom za 

odpowiedzi.
(Senator Marek Martynowski: Pani Marszałek, 

ja się zgłaszałem do pytania, ale pani mnie nie 
odczytała.)

Nie był pan zapisany.
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Panie Senatorze, ale bardzo proszę…
(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie. 

Pani Marszałek, zapisałem pana senatora 
Martynowskiego.)

Nie ma go tutaj.
(Senator Bogdan Borusewicz: Przepraszam.)
Dobrze. W każdym razie proszę bardzo, Panie 

Senatorze.

SenatoR 
marek marTynoWski 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana ministra Pobożego. 

W art. 99 tej ustawy jest taki katalog organów 
i  instytucji, którym komendant główny Straży 
Granicznej udostępnia dane wrażliwe. To jest 
w ust. 2. Ten katalog jest dosyć duży, 23 organy 
i instytucje są wymienione. Czy nie obawia się pan, 
że… Czy to nie powinno być ograniczone chociażby 
do służb bezpieczeństwa, ewentualnie ministra in-
formatyzacji? No, przynajmniej ja mam takie oba-
wy, że może nastąpić cyberatak wymierzony w te 
instytucje. Czy one są odpowiednio zabezpieczone? 
Tutaj są wymienione właściwie wszystkie samo-
rządy, są też ZUS, KRUS. Gdyby pan mógł odpo-
wiedzieć na to pytanie… Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PoDSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
Błażej PoBoży 

Potrzebuję chwili na zastanowienie, Pani 
Marszałek. Dobrze? Sekundkę. Bo tu ze Strażą 
Graniczną…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dobrze.)

Panie Senatorze, istotnie, wskazany byłby po-
dział tej kategorii podmiotów na dwie. To znaczy 
część danych by podlegała udostępnieniu przez ko-
mendanta głównego Straży Granicznej, a część by 
szła np. przez ministra cyfryzacji, to znaczy w ra-
mach KPRM ten podmiot… Jeśli taka poprawka 
byłaby zgłoszona, to ona konsumowałaby wniosek 
wychodzący tak oddolnie od Straży Granicznej. 
Tak że my byśmy się przychylili do takiej popraw-
ki, która dokonywałaby takiego rozróżnienia, wy-
odrębniając – nazwijmy je tak umownie – służby 
informacji z  pozostałych instytucji. To byłoby 
wskazane.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
I to było ostatnie pytanie.
Informuję, że przedstawiciele rządu zobowią-

zali się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pyta-
nia zadane przez pana senatora Józefa Zająca oraz 
pana senatora Macieja Łuczaka.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie 
Ministrowie! Szanowni Goście!
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Mamy największy kryzys migracyjny po II woj-
nie światowej. Chyba wszyscy na tej sali mamy 
świadomość, że skutki społeczne, gospodarcze, 
kulturowe, polityczne tej wojny, która się toczy bez-
pośrednio u naszego sąsiada, tej tragicznej, brutal-
nej wojny, gdzie łamane są i deptane prawa ludzkie, 
gdzie są zbrodnie wojenne, gdzie doszło do napadu 
na suwerenne i niepodległe państwo – w Europie 
w XXI wieku – będą ogromne. Dlatego w tej spra-
wie – i o to pytałem w tej debacie – potrzebne 
jest zwrócenie się przede wszystkim do Komisji 
Europejskiej i wypracowanie również finansowa-
nia tego dramatu uchodźczego, który się rozgry-
wa na naszych oczach, największego w Europie 
po II wojnie światowej. Ten kryzys wymaga soli-
darnego współdziałania krajów europejskich, któ-
re jednoznacznie opowiadają się w tej wojnie po 
stronie wolności, praw człowieka, praw narodów 
do samostanowienia, wolności, a przeciwko bru-
talnej agresji.

Czas też – i  o  to pytałem pana ministra 
Pobożego – określić, jaką liczbę osób Polska jest 
w stanie przyjąć. Ja nie pytałem dlatego, że mam 
wątpliwości, że trzeba pomagać uchodźcom. 
Absolutnie nie, Panie Ministrze. Pan mnie źle zro-
zumiał. Tylko chciałem przywołać prof. Duszczyka, 
wybitnego specjalistę od spraw migracji, profeso-
ra Uniwersytetu Warszawskiego, który określił, 
że Polska jest w stanie przyjąć na stałe, na dłuż-
szy okres 500–700 tysięcy osób. Bo nie chodzi o to, 
żeby przyjmować w tej chwili na fali entuzjazmu, 
który jest i za który należy podziękować naszym 
rodakom, którzy taki dar serca czynią, ale cho-
dzi o to, żeby w sposób systemowy, strukturalny, 
konsekwentny, długofalowy umożliwić uchodźcom 
godne znalezienie się na ziemi polskiej. Zrobienie 
błędu w polityce migracyjnej będzie skutkowało 
bardzo długoterminowo. To nie jest taka ustawa 
jak ustawa podatkowa dotycząca Polskiego Ładu 
czy inne ustawy, które można prędzej czy później 
skorygować. Skutki społeczne, polityczne, kulturo-
we błędów popełnionych w tym momencie przez 
państwo polskie będą bardzo długofalowe, kto 
wie, czy nie na pokolenia. I moim zdaniem jest to 
z tego punktu widzenia najważniejsza ustawa czy 
największy problem, przed jakim stajemy w tej ka-
dencji w parlamencie polskim i przed jakim sta-
nął polski rząd. I z tej perspektywy na tę kwestię 
trzeba patrzeć. Dlatego trzeba tutaj prowadzić roz-
sądną politykę, bez emocji, i nastawić się na zjawi-
ska długoterminowe. Pani prof. Patrycja Matusz 
z Uniwersytetu Wrocławskiego jasno mówi, że 

kryzys migracyjny nasilać będą konflikty społecz-
ne, również w Polsce, do tego mamy galopującą in-
flację i różne inne trudności, które się pojawiają.

Projekt proponowany przez rząd powoduje cały 
szereg niejasności. Mówiła o tym bardzo jasno pani 
senator Kochan, że ustawa jest…

(Rozmowy na sali)
Tylko ja bym prosił panów ministrów, żeby so-

bie nie żartowali, bo mówimy naprawdę o bardzo 
ważnym momencie w dziejach Polski. Proszę sza-
nować parlament i miejsce, w którym się państwo 
znajdujecie. To nie jest kawiarnia, żebyśmy… Jak 
ktoś chce porozmawiać, proszę…

(Rozmowy na sali)
Pani Marszałek, proszę zwrócić uwagę panom 

ministrom.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panowie Ministrowie, bardzo bym prosiła, żeby 
jednak senatorom umożliwić wypowiedzenie się.)

A mnie proszę odliczyć ten czas, który tracę 
z tego powodu.

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

Dziękuję.
Niektórzy eksperci wskazują jednak, że mimo 

dobrych intencji rządu i założeń w projekcie usta-
wy, który był przygotowywany bardzo szybko 
i w bardzo krótkim czasie, jest sporo niedoróbek. 
To może przynieść niepożądane konsekwencje 
w przyszłości. „Sposób osiągnięcia słusznych ce-
lów, które są wskazane w projekcie ustawy, jest 
bardzo zbiurokratyzowany i praktycznie niemoż-
liwy do realizacji w tej skali, z którą mamy do czy-
nienia” – twierdzi prof. Maciej Duszczyk.

Mówiliśmy tutaj o sprawie dotyczącej PESEL, 
o nadawaniu go w systemie administracyjnym, 
co to będzie oznaczało dla urzędów gminy. Inne 
świadczenia, jak 500+, również wymagają wizyty 
w urzędzie i składania dokumentów. Nie mówimy 
w ogóle o systemie podatkowym. A jak teraz ta sy-
tuacja, która zaistnieje w Polsce, będzie miała się 
do systemu podatkowego? Przecież są osoby, które 
w tej chwili do Polski przybywają… Niektóre z nich 
na pewno będą powyżej 180 dni, co będzie rodziło 
określone skutki.

Kwestia, która była tutaj podnoszona, doty-
czyła kwalifikacji w szkołach. Dlaczego nie spró-
bować w jakiś praktyczny sposób zaangażować 
np. nauczycieli ukraińskich w polskim systemie 
szkolnym, co rozwiązywałoby wiele problemów, 
w związku z którymi po prostu nasz system edu-
kacyjny będzie miał bardzo duże kłopoty.
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Kolejna sprawa to jest kwestia tego wynagro-
dzenia czy zryczałtowanej opłaty dla osób, które 
zdecydują się przyjąć uchodźców do domu. Wysoka 
Izbo, publiczne miejsca, w których będzie mogła 
przebywać taka liczba uchodźców, mają ograni-
czoną pojemność. Bez bazy prywatnej będzie to 
niemożliwe. Czy my chcemy doprowadzić do tego, 
żeby ludzie koczowali na ulicach? Czy chcemy do-
prowadzić do jakichś dantejskich scen? Trzeba 
przemyśleć jasny, klarowny sposób, który dawałby, 
otwierałby w tej sprawie możliwości. Dlatego mó-
wiłem o powiecie puckim, z którym jestem związa-
ny z racji miejsca zamieszkania – tam jest potężna 
baza turystyczna, która mogłaby być w sposób ra-
cjonalny wykorzystana. To kilkaset tysięcy miejsc 
noclegowych. Ona mogłaby być wykorzystana, tyl-
ko trzeba wprowadzić jasne, klarowne reguły i za-
sady, tak żeby każda ze stron, łącznie z uchodźcą, 
który wiedziałby, na jakich zasadach z tego korzy-
sta, na jaki okres, co mu się należy, co mu się nie 
należy… Chodzi także o to, by właściciel pensjona-
tu czy takiej bazy też miał zagwarantowane swoje 
prawa – prawa, bo to jest jego źródło utrzymania, 
z tego żyją tysiące rodzin.

Teraz kolejna sprawa. Ta kolejna sprawa to jest 
kwestia związana z samym kryzysem uchodźczym. 
Otóż, Wysoka Izbo, celem Władimira Putina jest 
nie tylko przejęcie kontroli nad Ukrainą, ale także 
wywołanie ogromnych napięć społecznych w kra-
jach Unii Europejskiej. Rosyjski dyktator chce – 
tak uważają eksperci – doprowadzić do potężnego 
kryzysu uchodźczego, niespotykanego w Europie 
po II wojnie światowej. „Spory w Unii Europejskiej 
na tym tle są tylko kwestią czasu” – tak twier-
dzi Wojciech Konończuk, wicedyrektor Ośrodka 
Studiów Wschodnich. „W ostatnich dniach obser-
wujemy częstszy ostrzał ludności cywilnej, budyn-
ków, dzielnic mieszkaniowych” – twierdzi ekspert. 
„To nie jest przypadek, wbrew temu, co twierdzą 
Rosjanie. To z premedytacją zaplanowana akcja, 
która ma za zadanie zastraszenie ludności, wywo-
łanie paniki i wygnanie za granicę jak największej 
liczby osób”. Tak twierdzi pan Wojciech Konończuk, 
wicedyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich. I dalej 
stwierdza: „Ten problem może przewyższyć ska-
lę konfliktu syryjskiego. Wojna w Syrii wygnała 
z kraju 4–5 milionów osób. Jeżeli wojna w Ukrainie 
będzie trwała, to tylko w Polsce będziemy przyjmo-
wać 1 milion uchodźców z Ukrainy tygodniowo. To 
jest liczba, z którą żadne państwo sobie nie poradzi 
w pojedynkę”.

(Sygnał timera)

Z  kolei prof.  Marek Duszczyk, jak już 
wspomniałem…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Minął czas…)
(Senator Kazimierz Kleina: Nie minął czas, bo 

został wydłużony…)
Czas został odliczony ze względu… Pani mar-

szałek mi przyznała…
(Senator Kazimierz Kleina: Tak, rzeczywiście.)
„Im szybciej zrozumiemy, że Polska nie jest 

w stanie zrobić wszystkiego sama, nie jest w stanie 
przyjąć wszystkich i zapewnić im godnego pobytu, 
tym lepiej. I to nie tylko lepiej dla nas, ale dla osób, 
które do nas uciekły i szukają schronienia. Setek 
tysięcy Ukraińców nie zatrzymają u siebie w do-
mach Polacy czy mieszkający w Polsce Ukraińcy. 
W krótkim terminie – tak, to działa. W długim, 
a z takim mamy już do czynienia, nie” – mówi 
prof. Duszczyk.

Myślę, że te słowa warto zapamiętać, jak też tę 
debatę, która miała miejsce w dniu dzisiejszym 
w Senacie. Warto też pamiętać, że polityka mi-
gracyjna powinna być przemyślana, długofalowa 
i konsekwentna. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

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

Małecką-Liberę.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Tak, rzeczywiście dramat, który rozgrywa się 

na naszych oczach, jest dramatem nie tylko obywa-
teli Ukrainy, ale także naszym dramatem. Mamy 
tam przyjaciół, znajomych, jeździliśmy na Ukrainę. 
Dlatego też serca Polaków zostały otwarte, otwo-
rzyliśmy także nasze domy, cały czas pomaga-
my z wielkim zaangażowaniem, każdy, jak może. 
I taka pomoc, która trwa od 2 tygodni, pewnie bę-
dzie trwała jeszcze przez długi czas, do momentu, 
dopóki tylko będzie potrzebna. Tacy jesteśmy, ta-
kie mamy charaktery, wiemy, że trzeba pomagać, 
i pomagamy. I co do tego nikt nie ma wątpliwości. 
Dziękować należy wszystkim, wszystkim obywa-
telom, którzy się w różny sposób zaangażowali. 
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Należy również podziękować pracownikom ochro-
ny zdrowia. Pamiętajmy, że oni po 2 latach epide-
mii koronawirusa, która tak naprawdę w dalszym 
ciągu jeszcze jest epidemią, stanem zagrożenia epi-
demicznego, mają teraz kolejne ogromne, ogromne 
wyzwanie. To wyzwanie, jak państwo doskona-
le wiecie, nie będzie krótkotrwałe, to nie będzie 
udzielanie świadczeń przez krótki czas, bowiem 
osoby, które do nas przybyły i które u nas zostają, 
to są głównie matki i to są głównie dzieci, które, 
jak wiemy, chorują i będą chorować. Będą wyma-
gać wsparcia, będą wymagać zaangażowania pra-
cowników medycznych. Dlatego też, mówiąc o tej 
wielkiej ofierze, którą my, Polacy, dajemy z całego 
serca, pamiętajmy o tym tutaj, w Senacie, kiedy 
pracujemy nad prawem, kiedy chcemy zapewnić 
jak najlepsze prawo dla obywateli, którzy przybyli 
tutaj z Ukrainy, że musimy także zapewnić bezpie-
czeństwo prawne dla tych osób, które pomagają. 
I to jest naprawdę bardzo ważne.

W czasie debaty na posiedzeniu komisji, kie-
dy zadawaliśmy szczegółowe pytania, doszłam do 
wniosku, że my, obywatele polscy, nie możemy 
odrzucić żadnej pomocy. Dlatego poprawki, które 
przygotowałam i które złożę na ręce pani marsza-
łek, mają przede wszystkim doprecyzować przepi-
sy i zapewnić bezpieczeństwo obywatelom, w tym 
przede wszystkim pracownikom medycznym, aby 
ich praca była pracą absolutnie bezpieczną. Żeby 
nie mieli z tyłu głowy kontroli, rozliczeń, kwestii 
finansowych czy też jakichś niewiadomych kwestii, 
co do których w tym momencie – tak przynajmniej 
wynika z rozmów z pracownikami ochrony zdro-
wia, z dyrektorami – nie potrafią odpowiedzieć. 
Zapisy, które pojawiły się w tejże ustawie, doty-
czące kwestii świadczeń zdrowotnych i problemów 
ochrony zdrowia, które w tej sytuacji są ewidentne, 
nie rozstrzygają wielu kwestii, są zapisami bardzo 
enigmatycznymi. One nie pomagają pracownikom. 
Pracownicy muszą się czuć bezpieczni. 

Przykład? Jako przykład podam kwestię roz-
liczeń leków refundowanych. Państwo na pewno 
wiecie, że przez te 2 tygodnie lekarze przyjmowa-
li pacjentów, chorych z Ukrainy bez żadnych wy-
tycznych prawnych. Przyjmowali, bo to uważali 
za słuszne, bo tak postępują pracownicy w ochro-
nie zdrowia. Ale ani nie było to na zasadzie roz-
liczeń osób z nadanym numerem PESEL, tak jak 
to będzie dopiero po wdrożeniu ustawy, ani nikt 
nie pytał o kwestie finansowe. Po prostu z odru-
chu serca to robili. Ale musimy wiedzieć o tym, 
że to będzie trwało. I dlatego też kwestia rozliczeń 

musi być jasna i precyzyjna. Jeżeli dzisiaj dyrekto-
rzy szpitali po przeczytaniu tej ustawy mówią, że 
oni w dalszym ciągu nie będą wiedzieli, jak ma być 
rozliczony ryczałt, to znaczy, że nie jest to prawo 
przyjazne pracownikom ochrony zdrowia.

Kolejna kwestia. Mamy świadomość tego, że 
dzieci, jak to dzieci, chorują i będą chorować. Takie 
ich prawo. Dlatego też profilaktyka jest ogromnie 
ważnym elementem. Z zaskoczeniem przyjęłam 
fakt, że szczepienia obowiązkowe, które w naszym 
kraju obowiązują i którym również powinny zo-
stać poddane osoby przybywające z Ukrainy, nie są 
wdrożone już w tej chwili. Przecież te dzieci w naj-
bliższym czasie trafią do przedszkoli czy do szkół 
i one już poprzez tę profilaktykę powinny być za-
bezpieczone. Panie Ministrze, nie uprawiam tu-
taj żadnej polityki. Rozmawiałam przez ostatnie 
2 tygodnie z wieloma lekarzami, w tym z lekarza-
mi rodzinnymi, którzy pokazują obrazowo, z ja-
kimi problemami będą się stykać. A więc dopóki 
możemy i jeżeli w jakikolwiek sposób możemy im 
pomóc, to pomagajmy. I proszę w dobrej wierze 
przyjąć wszelkie nasze poprawki. Bo nawet jeżeli 
pan minister mówi, że w tym momencie czegoś 
nie potrzeba, to nie wiadomo, czy nie trzeba będzie 
tego za tydzień czy za dwa. Po co mamy znowu tutaj 
debatować i się spotykać, skoro możemy już zrobić 
tego typu zapisy, które dadzą szansę, że jeżeli trze-
ba będzie coś zrobić, to to już będzie doprecyzowa-
ne? Przykładowo: dlaczego odrzucamy wolę tych 
podmiotów leczniczych, które nie mają kontrak-
tu z Narodowym Funduszem Zdrowia? Przecież 
tam są ludzie przygotowani, tam są ludzie odpo-
wiedzialni, tam są ludzie, którzy chcą pomóc. I tyl-
ko dlatego, że nie mają kontraktu z Narodowym 
Funduszem Zdrowia, nie mogą udzielać świad-
czeń? Czy naprawdę nie uważa pan minister, że 
te osoby, jeżeli chcą, również powinny w tym sys-
temie być?

Teraz kwestia dla mnie bardzo ważna, kwestia 
inspekcji sanitarnej. Dla mnie inspekcja sanitarna 
to jest pierwsza linia frontu. To są osoby, które po-
winny zaraz na granicy nie tylko tworzyć punkty 
epidemiczno-sanitarne, ale wręcz wyręczać w nie-
których świadczeniach wolontariuszy czy osoby, 
które nie radzą sobie z trudnymi problemami na 
granicy. Przecież wiemy, że nawet kwestia dobrej 
rozmowy, zebrania jakichś podstawowych wiado-
mości epidemicznych potrafi wiele spraw później 
uporządkować. I dlatego zaangażowanie i liczba 
punktów, w których inspekcja sanitarna powinna 
być widoczna, powinna być naprawdę na pierwszej 
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linii i wykorzystać tę swoją wiedzę i doświadczenie, 
jakie wynikły chociażby z epidemii… Teraz jest we-
dług mnie naprawdę mało widoczna. Uważam, że 
takie punkty na granicy powinny być zorganizowa-
ne właśnie przez inspekcję sanitarną. Pytałam o to 
pana, Panie Ministrze, powiedział mi pan, że tak 
jest. Nie, nie jest tak, sprawdziłam. Tylko w 3 miej-
scach są organizowane przez inspekcję sanitarną 
punkty epidemiczno-higieniczne. Dlaczego nie ma 
tego na innych przejściach? Przecież to naprawdę 
jest podnoszone w dobrej wierze, nie tylko dla do-
bra tych obywateli, którzy przekraczają granicę, ale 
także dla dobra naszych wolontariuszy i wszyst-
kich osób zaangażowanych, żeby w jak najmniej-
szym stopniu doprowadzać do rozprzestrzeniania 
się różnego rodzaju niepotrzebnych zjawisk, zaka-
żeń itd., itd. A z tym będziemy mieć do czynienia, 
i to nie jest nic nadzwyczajnego. My wiemy, że tak 
jest. Nie podnosimy tego jako coś nadzwyczajnego, 
tylko wiemy, że dobrze jest tę kwestię uporządko-
wać, od granicy po kolejne kroki, poprzez kontrole, 
nadzory, wywiady epidemiczne itd. I od tego jest 
właśnie inspekcja sanitarna.

Wiele jest również pytań, wątpliwości co do wy-
korzystania tych lekarzy, pielęgniarek, fachowców, 
którzy chcą nieść pomoc, a nie mogą, z różnych 
względów, np. dlatego, że nie znają języka polskie-
go. Ale mogą przecież kontaktować się ze swoimi 
krajanami, Ukraińcami, i mogą z nimi rozmawiać 
we własnym języku. I my powinniśmy im to udo-
stępniać, pomagać w tym, organizować to, bo ilość 
porad, ilość świadczeń zdrowotnych, jakie są i będą 
udzielane, niestety będzie ciągle rosnąca.

Proszę pamiętać, że nasze społeczeństwo przez 
2 lata epidemii też ucierpiało i też wymaga więk-
szego, że tak powiem, zaopiekowania. Proszę nie 
odtrącać żadnej pomocy i przyjąć w dobrej wierze 
złożone poprawki. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

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

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.
Czy jest pan senator? Zdalnie? Nie ma…
To proszę o zabranie głosu pana senatora Józefa 

Zająca. Zdalnie, tak?
Pan senator Józef Zając. Mamy połączenie?
Panie Senatorze, bardzo bym prosiła, aby pan 

włączył mikrofon. Nie słyszymy.

Pan senator Józef Zając. Czekamy. 
Jest połączenie z panem senatorem, czy nie?
(Senator Józef Zając: Już, słyszę…)
O, jest pan senator. Słyszymy.
(Senator Józef Zając: Jestem.)
Nie widzimy, ale słyszymy. Ale już jest dobrze. 

Proszę bardzo, Panie Senatorze. Pan senator… 
Dalej nie słyszymy, znowu.

(Senator Józef Zając: Czy teraz słychać?)
Teraz słychać. Proszę.

SenatoR 
józeF zając 

Szanowni Państwo!
W swoim wystąpieniu chciałbym odnieść się 

jedynie do pewnych kwestii dotyczących szkolnic-
twa wyższego. Jedną z takich kwestii jest możli-
wość ubiegania się studentów o stypendia socjalne. 
Ustawa ogranicza ją jedynie do osób, których pobyt 
na terytorium Rzeczypospolitej Polski jest uznany 
za legalny na podstawie art. 2 ust. 1. Analogiczne 
przepisy odnoszą się do…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…Dopuszczalnej liczby zapomóg. Tymczasem 

należy mieć na względzie to, że oprócz osób, które 
wjechały na terytorium Rzeczypospolitej po 24 lu-
tego 2022 r., znaczną liczbę obcokrajowców studiu-
jących na polskich uczelniach stanowią studenci 
będący obywatelami Ukrainy, którzy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
znaleźli się w analogicznej sytuacji jak osoby, które 
przybyły dopiero po 24 lutego 2022 r. Niestety, obec-
nie spotykam w swojej pracy, na zewnątrz, na ko-
rytarzach, studentów, których rodziny pozostały po 
drugiej stronie granicy lub starają się ją przekroczyć. 
Tym samym sytuacja bytowa tych studentów zmie-
niła się diametralnie. Proponowane przepisy rodzą 
podział studentów będących obywatelami Ukrainy 
na tych lepszych i tych gorszych, w sensie, że tak 
powiem, kategorii zasilania finansowego. Dlatego 
też obywatele Ukrainy studiujący w Polsce powin-
ni również zostać objęci możliwością uzyskania 
analogicznej pomocy jak studenci, którzy przybyli 
na terytorium Rzeczypospolitej po dniu 24 lutego 
2022 r. Różnicując studentów Ukrainy pod wzglę-
dem daty przekroczenia granicy, możemy dopro-
wadzić do sytuacji, która bardzo łatwo może stać się 
sytuacją konfliktową. Wspominałem o tym w moim 
poprzednim wystąpieniu i chciałbym uczulić na to, 
bo odpowiedź, którą otrzymałem, niestety mnie nie 
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zadowoliła. I pozostaję przy swoim poglądzie, że to 
zróżnicowanie będzie rodzić problemy. Nie mamy 
na uczelni zbyt wielu takich studentów. Jest ich 80–
90. Ale już pojawiły się pierwsze oznaki tego, że to 
zróżnicowanie wywołuje pierwsze konflikty. Dlatego 
bardzo bym prosił, żeby ta sprawa była wzięta pod 
uwagę. Dziękuję bardzo…

Chciałbym jeszcze dodać, że 3 poprawki zosta-
ły oddzielnie przeze mnie zgłoszone do tej ustawy. 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Agnieszka Gorgoń-Komor, Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska, Aleksander Szwed, Ewa Matecka, 
Małgorzata Kopiczko, Janusz Pęcherz i Halina 
Bieda złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu*.

Informuję również, że wnioski o charakte-
rze legislacyjnym na piśmie złożyli senatorowie: 
Wadim Tyszkiewicz, Halina Bieda, Józef Zając, 
Beata Małecka-Libera, Marek Borowski, Krzysztof 
Kwiatkowski, Gabriela Morawska-Stanecka, 
Wadim Tyszkiewicz i  Zygmunt Frankiewicz, 
Zygmunt Frankiewicz osobno, Magdalena Kochan, 
Kazimierz Michał Ujazdowski, Artur Dunin, Marek 
Martynowski, Alicja Chybicka oraz Marek Plura.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu 
jutrzejszym.

A czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 
się do przedstawionych wniosków? Nie.

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu także sena-
tor Majer. Przemówienia - w załączeniu.

Ponieważ zostały złożone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej, 
Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
Komisję Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisję 
Zdrowia o  ustosunkowanie się do przedsta-
wionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

Przed zarządzeniem przerwy proszę o wysłu-
chanie komunikatów.

SenatoR SekRetaRz 
WikTor durlak 

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej, 
Komisji Zdrowia, Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i  Społecznej oraz Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu poświęcone rozpatrzeniu po-
prawek zgłoszonych na trzydziestym ósmym po-
siedzeniu Senatu do ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na te-
rytorium tego państwa odbędzie się 11 marca o go-
dzinie 10.00 w sali nr 217.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Zarządzam przerwę do jutra do godziny 12.30.
Informuję, że jutro o godzinie 12.30 odbędą się 

głosowania.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 12)
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i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpie-
czeństwa państwa, a także dla utrzymania między-
narodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy 
o Agencji Mienia Wojskowego, chciałbym przeka-
zać komunikaty techniczne.

Jak państwo wiecie, o godzinie 16.00 rozpoczy-
na się uroczyste zgromadzenie posłów i senatorów 
w sali plenarnej Sejmu, dlatego na twardo, nieza-
leżnie od etapu głosowań, o godzinie 15.25 ogłoszę 
przerwę, ponieważ protokół przed zgromadzeniem 
wymaga zgłoszenia się do pani marszałek, podpi-
sania protokołów itd.

Na prośbę klubów po zakończeniu zgroma-
dzenia, które jest zaplanowane na 55–60 minut 
– taki jest scenariusz – a będzie na nim zdalnie 
przemawiał prezydent Zełenski, przewodniczący 
Stoltenberg oraz na żywo prezydent Duda, będzie-
my kontynuować głosowania, ale 45 minut po za-
kończeniu zgromadzenia, abyście państwo mieli 
czas na spożycie jakiegoś posiłku. Takie jest uzgod-
nienie między klubami. To jest stan obecny i mam 
nadzieję, że on się już nie zmieni.

Dziękuję komisjom za ciężką pracę.
Zatem wracamy do porządku obrad.
Powracamy do rozpatrywania punktu 

czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technolo-
giami i usługami itd.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Obrony Narodowej, które ustosunko-
wały się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 646 Z.

Dodam jeszcze w uzupełnieniu, bo tego nie 
dodałem, że głosowanie nad ustawą o pomocy 
Ukraińcom będzie właśnie po tej przerwie, po-
nieważ legislatorzy w tej chwili opracowują efekty 
pracy połączonych komisji.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 14 minut 35)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Tomasz 
Grodzki)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę powoli o zajmowanie miejsc.
Gdzie są moi sekretarze? Już idą.
Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Przypominam, że obrady toczą się jednocześnie 

w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środ-
ków porozumiewania się na odległość.

Państwo Senatorowie znajdujący się w gmachu 
Senatu, proszę o sprawdzenie, czy wszyscy pań-
stwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego udzia-
łu w posiedzeniu.

Państwo Senatorowie biorący udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny, informuję, że za 15 mi-
nut zablokujemy możliwość przyłączania się do 
posiedzenia. W razie problemów prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numer uprzednio państwu 
przekazany.

Szanowni Państwo, przystępujemy do głoso-
wania, które ma na celu wyłącznie ustalenie listy 
senatorów biorących udział w posiedzeniu. Zatem 
proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu po-
twierdzenia obecności.

(Senator Bogdan Borusewicz: To jest testowe?)
To jest testowe.
Proszę o podanie… A, niektórzy jeszcze głosują.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 91 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Zanim przystąpimy do rozpatrywania punktu 

czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o obrocie z zagranicą towarami, technologiami 
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głosowania

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jarosława 
Rusieckiego, o przedstawienie sprawozdania komi-
sji w sprawie ustawy o zmianie ustawy o obrocie 
z zagranicą itd.

SenatoR SPRaWozDaWca 
jarosłaW rusiecki 

Panie Marszałku!
Mam zaszczyt przed Wysoką Izbą złożyć spra-

wozdanie z pracy połączonych komisji, Komisji 
Gospodarki Narodowej i  Innowacyjności oraz 
Komisji Obrony Narodowej w sprawie ustawy 
o zmianie ustawy o obrocie z zagranicą towarami, 
technologiami i usługami o znaczeniu strategicz-
nym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzy-
mania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa 
oraz ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

W dniu 9 marca odbyło się posiedzenie komi-
sji. W trakcie debaty zostały złożone 2 wnioski. 
Pierwszy wniosek – o przyjęcie ustawy bez popra-
wek – został odrzucony. Został złożony również 
drugi wniosek, dotyczący poprawek, który został 
przyjęty takim stosunkiem głosów: 15 – za, nikt nie 
był przeciw, 1 senator się wstrzymał. W związku 
z tym taka jest rekomendacja połączonych komisji.

Chciałbym paniom i panom senatorom bardzo 
serdecznie podziękować za wypracowanie kom-
promisu, który pozwala na niesienie pomocy i da-
wanie wsparcia naszym sąsiadom w trudnych dla 
nich chwilach. Bardzo dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan senator wnioskodawca Marek 

Martynowski lub pozostały senator sprawozdaw-
ca, którym był pan senator Wojciech Piecha, pra-
gną jeszcze zabrać głos? Nie.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia 
tego wniosku, nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Obrony Narodowej o przyjęcie usta-
wy bez poprawek.

Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 1 senator był za, 96 – 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 6)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy bez 

poprawek przystępujemy do głosowania nad wnio-
skiem o wprowadzenie poprawki do ustawy. Celem 
poprawki jest, mówiąc w skrócie, dwumiesięczne 
wyłączenie stosowania przepisów 2 ustaw w zakre-
sie sprzedaży, wywozu i tranzytu niektórych sprzę-
tów opancerzonych lub ochronnych konstrukcji oraz 
przedmiotów osobistego wyposażenia ochronnego, 
w tym hełmów i kamizelek kuloodpornych. Czynności 
te pozostaną pod kontrolą organów państwa.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Frankiewicz? Proszę zwrócić uwa-

gę, czy wysłał pan sygnał.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o obrocie z zagranicą towarami, technolo-
giami i usługami o znaczeniu strategicznym dla 
bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania 
międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz 
ustawy o Agencji Mienia Wojskowego.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich 
w 2023 roku.

Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisja Nauki, 
Edukacji i Sportu przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o odrzucenie ustawy – to druk 
senacki nr 642 A.

Przystępujemy zatem do głosowania nad przed-
stawionym przez komisje projektem uchwały o od-
rzuceniu ustawy.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 22 – za, 63 – przeciw, 

14 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 9)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie…
(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Głos z  sali: To był wniosek o  odrzucenie, 

więc…)
No, to był wniosek o odrzucenie.
(Głos z sali: Tak, a teraz głosujemy nad przyję-

ciem ustawy bez poprawek.)
(Głos z sali: Nie, teraz, zgodnie z regulaminem, 

głosujemy jeszcze raz nad wnioskiem o odrzuce-
nie, a potem…)

A, to jest ten dziwaczny zapis regulaminowy.
(Głos z sali: Tak, tak.)
Wobec odrzucenia wniosków zawartych w dru-

ku nr 642 A przystępujemy, zgodnie z art. 54 ust. 1a 
Regulaminu Senatu, do głosowania nad wnioskiem 
o odrzucenie ustawy.

(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Głos z sali: Był już przegłosowany.)
Panie Legislatorze, niech pan wejdzie na try-

bunę i wytłumaczy to nie mnie, tylko państwu 
senatorom.

(Głosy z sali: Tak, tak.)
(Głos z sali: Kto ten przepis wprowadził?)
(Głos z sali: No właśnie.)
(Głos z sali: Za którego to było marszałka?)
No, nie wiem, czy to nie było za czasów mojego 

poprzednika.

głóWny LegiSLatoR  
W BiURze LegiSLacyJnyM  
W kanceLaRii SenatU 
jakuB zaBielski 

Szanowni Państwo! Wysoki Senacie!
Przepis regulaminu jest jednoznaczny: 

w przypadku, gdy poparcia nie uzyskał żaden 
z wniosków, który był poddany pod głosowanie 
– w tym wypadku mieliśmy w zestawieniu jeden 
wniosek, a mianowicie wniosek o odrzucenie – 
Wysoki Senat poddaje pod głosowanie wniosek 
o odrzucenie… Czyli robi to po raz wtóry. Przepis 
regulaminu jest jednoznaczny, Biuro Legislacyjne 
nie będzie oceniało, czy to jest dobre rozwiąza-
nie, Wysoki Senat podjął taką decyzję, zmieniając 

w ten sposób regulamin jakiś czas temu. Dziękuję 
bardzo.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Czy to…)
(Głos z sali: A potem co?)
Jeżeli wniosek nie uzyska poparcia, głosujemy 

nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

(Głos z sali: No!)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Myślę, że teraz to wyjaśnienie jest kompletne.
Wobec tego zarządzam, zgodnie z art. 54 ust. 1a 

Regulaminu Senatu, głosowanie nad wnioskiem 
o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Swoją drogą mam prośbę do komisji regulami-

nowej, bo ten problem się powtarza, żeby ten przepis 
określić na nowo, bardziej czytelnie czy klarownie.

Głosowało 99 senatorów, 24 – za, 62 – przeciw, 
13 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 10)

Wniosek nie zyskał akceptacji.
Wobec tego zarządzam, zgodnie z pragmaty-

ką art. 54, głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

(Głosy z sali: Za, za.)
Kto jest za?
(Głosy z sali: Za.)
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 60 – za, 25 – przeciw, 

14 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk 
Europejskich w 2023 roku.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, które ustosunkowały 
się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje się ono w druku nr 634 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.
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SenatoR SPRaWozDaWca 
Wojciech Piecha 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oto sprawozdanie Komisji Ustawodawczej oraz 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych 
oraz niektórych innych ustaw. W trakcie posie-
dzenia komisji padł wniosek o odrzucenie ustawy. 
Wniosek ten nie uzyskał większości połączonych 
komisji. Następnie głosowano nad poprawka-
mi. Poprawka nr 1, poprawka pana marszałka 
Kamińskiego, uzyskała poparcie połączonych ko-
misji. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę mniejszości połączonych 

komisji, pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
o przedstawienie wniosku popartego przez mniej-
szość połączonych komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
krzyszToF kWiaTkoWski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Mniejszość połączonych komisji wnosi o odrzu-

cenie całej ustawy.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? Przypominam, że byli to pan mar-
szałek Michał Kamiński i  pan senator Marek 
Martynowski.

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
ustawy, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?

Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 55 – za, 43 – przeciw, 

żaden się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 12)
Wobec wyników glosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji 
Zdrowia, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 628 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Beatę 
Małecką-Liberę, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić Wysokiej 

Izbie wspólne sprawozdanie połączonych ko-
misji, Komisji Zdrowia oraz Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. Obydwie komisje spotkały się 
na wspólnym posiedzeniu 9 marca i rozpatrzy-
ły zgłoszone w czasie debaty wnioski do ustawy 
o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkoma-
nii. Rekomendujemy, aby pierwszą poprawkę od-
rzucić, a poprawki od drugiej do piątej przyjąć. 
Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca Mieczysław 

Golba lub pozostały senator sprawozdawca, któ-
rym był pan senator Jacek Włosowicz, chcą jeszcze 
zabrać głos? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
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Jeżeli państwo mnie zwolnią, to nie będę czytał 
treści poprawek, tylko ich numery.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 2 – za, 96 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 13)
Poprawka została odrzucona.
Uwaga, nad poprawkami nr 2 i 4 należy głoso-

wać łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 5.
Kto jest przeciw… Kto jest za? Przepraszam.
(Rozmowy na sali)
Kto jest…
Ale maszynkę proszę włączyć.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która ustosunko-
wała się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 629 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jacka 
Boguckiego, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
jacek BoGucki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgodnie ze sprawozdaniem komisja rekomen-

duje przyjęcie załączonych poprawek. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca Mieczysław 

Golba chce jeszcze zabrać głos? Nie.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek. One są bardzo długie 
w tekście, więc pozwolicie państwo, że będę przed-
stawiał tylko numery.

Uwaga, nad poprawkami nr 1 i 10 należy gło-
sować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy 
głosowanie nad poprawkami nr 2–9 i 11.

Głosujemy nad poprawkami nr 1 i 10.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 2 było za, 97 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawki numer…
(Senator Jacek Bogucki: Panie Marszałku, pozo-

stałe poprawki można przegłosować łącznie.)
Tak.
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(Senator Jacek Bogucki: Jest zgodność.)
Tak.
I pozostają nam poprawki nr 5, 6 i 11.
(Rozmowy na sali)
Nie, one już były przegłosowane… Przepraszam.
(Głos z sali: Były tylko pierwsza i dziesiąta, 

więc…)
No tak, ale w  ten sposób nie głosujemy… 

Przyjęcie wyklucza głosowanie nad poprawkami 
2–9…

(Głos z sali: Uzyskały większość.)
(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Głos z sali: Nie uzyskały większości, więc gło-

sujemy teraz…)
Okej.
Czy jest zgoda, żeby nad pozostałymi popraw-

kami głosować łącznie?
(Głosy z sali: Tak, tak.)
Wszystkie pozostałe poprawki przegłosujemy 

zatem łącznie.
Przystępujemy do głosowania nad poprawkami 

nr 2, 3, 4, 7, 8, 9, 5, 6 i 11.
Kto jest za?
Proszę mi włączyć maszynkę.
(Rozmowy na sali)
Kto jest za?
(Głos z sali: Chyba zrobiliśmy niepotrzebną…)
(Rozmowy na sali)
Państwo jesteście tu niezbędni.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
Poprawki przyjęte.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o…
(Głosy z sali: Nie, jeszcze…)
(Głos z sali: To poprawki…)
Nie, nie, przepraszam…
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 20)
I  teraz już mogę powiedzieć: wobec wyni-

ków głosowania stwierdzam, że Senat pod-
jął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 
innych ustaw.

Dziękuję bardzo pani legislator za wsparcie.
Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o  Agencji Restrukturyzacji i  Modernizacji 
Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawi-
ła projekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek; druk senacki nr 638 A.

Przystępujemy zatem do głosowania nad przed-
stawionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Szejnfeld… Proszę zwrócić uwagę… 

O, już poszło.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 50 – za, 4 – przeciw, 

45 się wstrzymało. (Głosowanie nr 21)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o  ratyfikacji 
Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach 
prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a  Rządem Republiki 
Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, spo-
rządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druk senacki nr 631 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 22)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfika-
cji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o skutkach 
prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a  Rządem Republiki 
Finlandii o popieraniu i ochronie inwestycji, spo-
rządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r.
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Powracamy do rozpatrywania punktu je-
denastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach 
prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a  Rządem 
Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajem-
nej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie 
dnia 13 października 1989 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; 
druk senacki nr 632 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 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfika-
cji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Królestwa Szwecji o skutkach 
prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem 
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a  Rządem 
Królestwa Szwecji w sprawie popierania i wzajem-
nej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie 
dnia 13 października 1989 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne.

Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiła projekt uchwały, w  którym wno-
si o przyjęcie ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 640 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 24)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży 
firmy Lotos.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał tę komisję do przed-
stawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu 
dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono 
w druku nr 652 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana marszałka 

Bogdana Borusewicza, o przedstawienie dodatko-
wego sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
BoGdan BoruseWicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wczoraj Komisja Ustawodawcza zajęła się 

wnioskami. Wniosek o odrzucenie projektu uchwa-
ły nie uzyskał poparcia większości, podobnie jak 
wniosek o wprowadzenie poprawki do projektu 
uchwały. W związku z tym rekomenduję uchwa-
lenie projektu uchwały wyrażającej sprzeciw wobec 
wyprzedaży firmy Lotos. (Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? Przypominam, że w trakcie drugie-
go czytania byli to panowie senatorowie Jerzy 
Czerwiński i Rafał Ślusarz. Obaj panowie – tak?

Bardzo proszę.

SenatoR 
jerzy czerWiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie zabierałbym państwu czasu, ale sprawa 

jest precedensowa. Mam przed sobą 2 teksty. Ten 
w prawej ręce to jest uchwała Senatu, a ten w le-
wej ręce to jest tekst artykułu z portalu pt. „Czy 
z powodu wojny powinniśmy jeszcze raz przyjrzeć 
się fuzji Orlenu z Lotosem?”, który bazuje na apelu 
Gdańskiego Klubu Biznesu. Fragmenty zaznaczone 
na żółto są tożsame na bardzo wysokim poziomie, 
czyli na poziomie typu „kopiuj-wklej”.

Proszę państwa, po raz pierwszy jesteśmy zmu-
szani czy też chcemy podjąć uchwałę, która jest fak-
tycznie plagiatem, kopią innego tekstu. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)
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MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Pan senator Ślusarz.

SenatoR 
raFał ślusarz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moja poprawka koryguje oczywiste niedopa-

trzenie autorów uchwały, którzy tworząc uchwałę 
w związku z wojną na Ukrainie, przywołali nazwi-
sko Viktora Orbána, jakby to on był odpowiedzialny 
za tę wojnę, a nie przywołują nazwiska właściwe-
go, czyli nazwiska Putina. Ja to nazwisko wprowa-
dziłem do poprawki i myślę, że powinno to zostać 
utrzymane. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy i wnioskodawców w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie widzę chętnych.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie projek-
tu uchwały, a następnie, w przypadku odrzucenia 
tego wniosku, nad zgłoszoną poprawką. Po prze-
prowadzeniu głosowania nad zgłoszoną poprawką 
przystąpimy do głosowania nad przyjęciem projek-
tu uchwały – druk nr 652 S – w całości ze zmiana-
mi wynikającymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
pana senatora Czerwińskiego o odrzucenie projek-
tu uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Głos z sali: Senatorze Plagiatorze…)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 45 – za, 53 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 25)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie pro-

jektu uchwały przystępujemy do głosowania nad 
poprawką pana senatora Rafała Ślusarza.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Panowie, zniknął mi ekran ze zdalnymi… Panie 

Informatyku, ekran ze zdalnymi zniknął. No, ten 
taki malutki…

(Głos z sali: No, ale to przecież…)
Tak kiedyś było, w poprzedniej kadencji.
Czy pan ma podgląd, czy spłynęły głosy?
(Głos z sali: Są wszystkie.)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 47 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 26)
Poprawka została przyjęta. (Oklaski)
Przystępujemy do głosowania…
(Rozmowy na sali)
Proszę, Panie Marszałku, niech pan będzie 

przykładem powagi senackiej, a nie zachowań 
sejmowych.

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w całości ze zmianami wynikającymi…

(Głosy z sali: Przeciw, przeciw, tak?)
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w całości ze zmianami wynikającymi 
z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 28 – za, 51 – przeciw, 

wstrzymało się 19 senatorów. (Głosowanie nr 27)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat nie podjął uchwały i tym samym zakończył 
postępowanie w tej sprawie.

(Głos z sali: Brawo!)
Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Infrastruktury…

(Rozmowy na sali)
Proszę o skupienie. Zaraz… To jest ostatnie 

głosowanie.
Komisja Samorządu Terytorialnego 

i  Administracji Państwowej oraz Komisja 
Infrastruktury przedstawiły projekt uchwały, w któ-
rym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
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głosowania (cd.)

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Panie Senatorze Ziemniak, proszę sprawdzić, 

czy pan wysłał… Już jest.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 28)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobuso-
wych o charakterze użyteczności publicznej.

Ogłaszam przerwę do godziny 17.45.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 15  
do godziny 18 minut 32)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Szanowni Państwo!
Powracamy do rozpatrywania punktu szes-

nastego porządku obrad: ustawa o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej,  Komisji  Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisji Zdrowia, które ustosunkowa-
ły się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej spra-
wie. Znajduje się ono w druku nr 653 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Magdalenę 
Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
maGdalena kochan 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Komisje, o których wspomniał przed chwilką 

pan marszałek, obradowały w dniu dzisiejszym. 
Przedyskutowały 73 poprawki, z których wyco-
fano poprawki dwudziestą, czterdziestą szóstą, 
pięćdziesiątą ósmą, sześćdziesiątą i sześćdziesiątą 
ósmą. Rekomendujemy przyjęcie wszystkich pozo-
stałych poprawek i odrzucenie poprawki pięćdzie-
siątej dziewiątej. Nadto w uzgodnieniu ze stroną 
rządową proponujemy łączne głosowanie nad po-
prawką siódmą, dziesiątą, dwunastą, szesnastą, 

osiemnastą, trzydziestą piątą i czterdziestą drugą. 
Bardzo dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy pozostali senatorowie wnioskodawcy chcą 

jeszcze zabrać głos?
Przypominam, że wnioski w  trakcie dys-

kusji zgłosili pleno titulo senatorowie Kochan, 
Frankiewicz, Tyszkiewicz, Morawska-Stanecka, 
Kwiatkowski, Gawłowski, Jackowski, Borowski, 
Ujazdowski, Bieda, Chybicka, Zając, Plura, 
Małecka-Libera, Martynowski, Dunin.

Nie widzę zgłoszeń.
Przypominam, że następujący wnioskodawcy wy-

cofali swoje wnioski: Wadim Tyszkiewicz, Gabriela 
Morawska-Stanecka, Krzysztof Kwiatkowski, 
Magdalena Kochan – pkt  II ppkt  11 i  58 druku 
nr 653 Z; Zygmunt Frankiewicz, Wadim Tyszkiewicz, 
Gabriela Morawska-Stanecka, Krzysztof Kwiatkowski 
– pkt II ppkt 20 i 29 druku nr 653 Z; Magdalena 
Kochan – pkt II ppkt 45 i 46 druku nr 653 Z; Wadim 
Tyszkiewicz, Gabriela Morawska-Stanecka, Krzysztof 
Kwiatkowski – pkt II ppkt 60 druku nr 653 Z; Marek 
Martynowski – pkt II ppkt 68 druku nr 653 Z.

Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 
wycofane wnioski? Nie.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o  przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w przypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi 
poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnio-
skiem połączonych komisji o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 3 – za, 93 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 29)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Jeżeli państwo mi pozwolą, to będę czytał 
numery.

Uwaga: przyjęcie poprawki nr 1 spowoduje od-
powiednią modyfikację poprawek nr 2 i 41.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 30)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 31)
Poprawka została przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 3, 41 i 43 należy 

głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wyklu-
czy głosowanie nad poprawką nr 40.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 32)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawki nr 4 i 66.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 46 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 33)
Poprawki zostały przyjęte.
Przegłosowaliśmy poprawkę…
(Głosy z sali: Czwartą.)
Teraz poprawka nr 5, z tym że przyjęcie tej po-

prawki wykluczy głosowanie nad poprawkami nr 6 
i 8 oraz spowoduje odpowiednią modyfikację po-
prawki nr 7.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 34)
Przyjęta.
Czyli poprawki nr 6 i 8 są wykluczone, a będzie 

odpowiednia modyfikacja poprawki nr 7.
Uwaga: nad poprawkami nr 7, 10, 12, 16, 18, 35 

i 42 należy głosować łącznie.
(Rozmowy na sali)
To jest propozycja, jak słyszałem, uzgodniona, tak?

(Głosy z sali: Tak, tak.)
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
Przyjęte.
Poprawka nr 8 została wykluczona.
Poprawka nr 9.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 49 – za, 46 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 36)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr  10 została przegłosowana. 

Poprawka nr 11 jest poprawką wycofaną i nie była 
podtrzymana przez innego senatora. Poprawka 
nr 12 została już przegłosowana.

Poprawka nr 13.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 37)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 14.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Dobkowski… Proszę spojrzeć, czy 

pan wysłał sygnał.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 38)
Przyjęta.
Poprawka nr 15.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 39)
Przyjęta.
Poprawka nr 16 została już przegłosowana.
Teraz poprawka nr 17.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
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Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 40)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 18 została już przegłosowana.
Teraz poprawka nr 19.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 53 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 41)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 20 została wycofana i nie była pod-

trzymana, więc nie będziemy nad nią głosować.
Poprawka nr 21.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 42)
Przyjęta.
Poprawka nr 22.
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 43)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 23.
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 44)
Poprawka została przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 24 i 25 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 45)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 26.
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 46)
Przyjęta.
Poprawka nr 27.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 47)
Poprawka została przyjęta.
Uwaga: przyjęcie poprawki nr 28 wykluczy gło-

sowanie nad poprawką nr 29.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 48)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 30.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 54 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 49)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 31.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 50)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 32.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 51)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 33.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 52)
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Przyjęta.
Poprawka nr 34.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 53 – za, 43 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 53)
Przyjęta.
Poprawka nr  35 już była poddana pod 

głosowanie.
Teraz poprawka nr 36.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Pan senator Świlski. Proszę zobaczyć, czy pan 

wysłał sygnał… Tak.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 54)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 37.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 

1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 55)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 38.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę… A, jeszcze nie. Jeszcze 1 senator.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 46 – za, 47 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 56)

Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka nr 39.
Kto jest za?
(Rozmowy na sali)
Pan senator Fedorowicz nie głosował.
(Głos z sali: Ooo!)
(Rozmowy na sali)
Proszę zobaczyć jeszcze głosowanie zdalne.
Gdyby pani senator Borys-Damięcka mogła wy-

puścić sygnał…
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 98 senatorów, 48 – za, 46 – przeciw, 
4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 57)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 40 jest wykluczona. Poprawka 

nr  42 została już przegłosowana, poprawki 
nr 41 i 43 też, zatem teraz poprawka nr 44. Jej 
przyjęcie wykluczy głosowanie nad poprawką 
nr 45.

Poprawka nr 44.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Konieczny, proszę, niech głosuje…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 58)
Przyjęta.
Poprawka nr  45 jest poprawką wykluczo-

ną. Poprawka nr  46 jest poprawką wycofaną 
i niepodtrzymaną.

Poprawka nr 47.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 59)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 48.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 60)
Przyjęta.
Poprawka nr 49.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 61)
Przyjęta.
Poprawka nr 50.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 62)
Przyjęta.
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Głosujemy nad poprawkami nr 51 i 52, nad któ-
rymi należy głosować łącznie.

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 63)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 53.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 64)
Przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 54, 55, 62 i 65 na-

leży głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 65)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 56.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 52 – za, 47 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 66)
Przyjęta.
Poprawka nr 57.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 53 – za, 43 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 67)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 58 jest poprawką wycofaną.
Przyjęcie poprawki nr 59 wykluczy głosowanie 

nad poprawką nr 60.
Poprawka nr 59.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 45 – za, 50 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 68)

Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka nr 60 jest poprawką wycofaną.
Nad poprawkami nr 61, 71, i 73 należy głoso-

wać łącznie.
Poprawki nr 61, 71 i 73.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 69)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 63.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 70)
Poprawka została przyjęta.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 63a wykluczy 

głosowanie nad poprawką nr 64.
Głosujemy nad poprawką nr 63a.
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 71)
Przyjęta.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, czy 

mogę?)
Czy co pan może, Panie…
(Senator Marek Borowski: Chciałbym zapytać, 

czy poprawka nr 63a była…)
No, głosował pan.
(Senator Marek Borowski: Chciałbym zapytać, 

czy poprawka nr 63a była na posiedzeniu komisji. 
Bo ja jakoś nie kojarzę…)

No, to nie jest pytanie do mnie, to trze-
ba było pytać na posiedzeniu komisji. To jest 
w protokole.

(Senator Kazimierz Kleina: Głosowaliśmy. Było 
głosowanie nad tym punktem.)

(Senator Marek Borowski: Głosowaliśmy?)
Tak, oczywiście.
(Senator Marek Borowski: Na posiedzeniu ko-

misji nad tym było głosowanie?)
Było głosowanie nad tą poprawką na posiedze-

niu komisji, jak widzę w protokole.
(Głos z sali: Było głosowanie.)
Poprawka nr 64 jest wykluczona.
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Poprawka nr 66 była już przegłosowywana, po-
prawka nr 65 także, zatem głosujemy nad popraw-
ką nr 67.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 48 – przeciw, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 72)
Przyjęta.
(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Przewodniczący, 

jako przewodniczący komisji zgodnie z regulaminem 
chciałbym zabrać głos.)

Bardzo proszę, Panie Profesorze.

SenatoR 
kazimierz WiaTr 

Panie Marszałku, pytanie o poprawkę nr 63a. 
Ona nie była przegłosowana, ponieważ pani 
Kochan zmodyfikowała poprawkę. Tu dopisano 
poprawkę, a to jest pewna różnica. Ja mam spisa-
ne własnoręcznie wszystkie głosowania. Takiego 
głosowania, nad poprawką nr 63a nie było.

(Głos z sali: To skandal.)
(Głos z sali: Gruba sprawa.)
(Poruszenie na sali)
Proszę o przyzwoite zachowanie Izby. Ja sobie 

na to nie zasłużyłem, żeby tutaj wyć.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie… Panie…
(Głos z sali: Ale to nie my.)
(Głos z sali: To nie do nas.)
(Rozmowy na sali)
Spokojnie, proszę państwa.
Pani senator Kochan.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Panie Senatorze, zgoda. Poprawki nr 63a nie 
było. Modyfikacja poprawki nr 64 spowodowała, że 
legislatorzy uznali, że moja modyfikacja popraw-
ki uzyska nr 63a. Ona tym się różni od popraw-
ki nr 64, że w poprawce nr 63a jest uwzględnione 
wykreślenie art. 82. A poprawka nr 64 w kształcie, 
w którym została zgłoszona, została. Jest to spra-
wa legislacji, a nie merytorycznej zawartości. Jeśli 

państwo senatorowie macie wątpliwości, to popro-
siłabym tutaj o wsparcie państwa legislatorów. To 
wynikało po prostu z potrzeb legislacyjnych.

(Głos z sali: Nie, nie.)
(Głos z sali: Głosowaliśmy.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale, Panie 

Marszałku…)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Pan senator Wiatr, po kolei. Zgłasza się pan se-
nator Wiatr.

SenatoR 
kazimierz WiaTr 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Rzeczywiście jest tak, jak powiedziała pani se-

nator Kochan, ale w moim przekonaniu, zgodnie 
z regulaminem, taki zabieg mógł być dokonany 
na posiedzeniu komisji. Ponieważ ta poprawka 
nie była odrębnie przegłosowana na posiedzeniu 
komisji, nie ma podstaw regulaminowych, żeby 
w sposób odrębny została wprowadzona na posie-
dzenie Senatu. Ona mogłaby być połączona z inną 
poprawką. Tak to było przedstawiane na posiedze-
niu Senatu. (Oklaski)

(Głos z sali: Brawo!)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Pan senator, pan minister Skurkiewicz.

SenatoR 
Wojciech skurkieWicz 

Ja mam taką wątpliwość, Panie Marszałku. 
Zawsze jest tak, że poprawki w naszej Izbie, tak 
jak w każdej Izbie, mogą zgłaszać wyłącznie senato-
rowie. Legislatorzy nie mają prawa zgłaszać popra-
wek. Nie mogą być dopisywane bez zgody komisji 
i bez akceptacji komisji dodatkowe poprawki. No, 
to jest…

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Czy pan… Autokorekta autora, uzupełnienie 
własnej poprawki przed posiedzeniem komisji jest 
dopuszczalne.
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(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie, Panie 
Marszałku…)

(Głos z sali: Ale nie było zgłoszenia.)
Można poprosić o wyjaśnienie pana legislatora.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale komisja 

musiałaby wydać opinię. Zawsze w sprawie po-
prawek jest opinia komisji.)

Dlatego zarządzam 10 minut przerwy. Poproszę 
legislatora o wyjaśnienie. Bardzo proszę.

(Głos z sali: Ale to są osobne poprawki.)
(Senator Marek Pęk: Nie, niech to wyjaśni 

z trybuny.)
Z trybuny, oczywiście.
(Senator Jan Filip Libicki: Może legislator by 

nam to tu wyjaśnił?)
Tak, oczywiście. Proszę poprosić, Panie 

Ministrze, przedstawiciela legislatorów. Jest tutaj 
pani legislator. Bardzo proszę. Tylko nie wiem, czy 
w sprawie tej poprawki…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ale nie musiał pan przywoływać. 

Spokojnie.)
Spokojnie, zachowajcie państwo spokój.
(Senator Bogdan Borusewicz: A pan senator 

Skurkiewicz w jakim trybie?)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Lubię sobie 

pogadać.)
(Senator Bogdan Borusewicz: To niech pan gada 

z sąsiadem, a nie…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: A zabroni mi 

pan?)
To w kuluarach, to w kuluarach.
Proszę państwa, głos ma pani legislator.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jak pan był 

marszałkiem, nie było takich rzeczy w Senacie.)
(Senator Jan Filip Libicki: Panie Marszałku, 

proszę zapanować…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Możemy się 

różnić, ale powiem, że takich rzeczy nie było. 
Powinien pan trzymać fason.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
(Głos z sali: Dajcie prowadzić.)
(Głos z sali: To pan powinien trzymać fason.)
Panie Ministrze nie od wojny, pan też musi 

trzymać fason.
(Głos z sali: Nawet na wojnie.)
(Senator Jan Filip Libicki: I nerwy na wodzy.)
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w  Kancelarii Senatu Renata Bronowska: Czy 
można?)

(Głos z sali: Ciii…)
Bardzo proszę.

głóWny LegiSLatoR  
W BiURze LegiSLacyJnyM  
W kanceLaRii SenatU 
renaTa BronoWska 

Szanowni Państwo!
Zostały zgłoszone 2 jednobrzmiące poprawki – 

jedna przez panią senator Kochan, druga przez gru-
pę senatorów. Były one ujęte jako jedna poprawka 
zgłoszona przez wszystkie te osoby, przez wszyst-
kich senatorów. Tylko pani senator Kochan zmo-
dyfikowała swoją poprawkę, pozostali senatorowie 
nie. Stąd też musieliśmy uwzględnić modyfikację 
poprawki pani senator, wydzielając tę poprawkę. 
Zaznaczyliśmy ją jako poprawkę „a” ze względu na 
szybki tryb prac, aby nie trzeba było zmieniać nu-
meracji wszystkich poprawek i w związku z tym 
wszystkich uwag do zestawienia.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie 
Marszałku, bo ja mam pytanie do pani legislator. 
Czy…)

Przepraszam. I została ona przegłosowana, 
ponieważ najpierw było głosowanie nad mody-
fikacją tej poprawki. Bo komisje wyraziły zgodę 
co do tego, że modyfikacja nie stanowi istotnej 
modyfikacji treści poprawki, zgodnie z regula-
minem. A następnie poprawka została przegłoso-
wana. Ponieważ ta poprawka wyklucza poprawkę 
grupy senatorów – co jest w zestawieniu umiesz-
czone – nie była przegłosowana poprawka grupy 
senatorów.

(Senator Wojciech Skurkiewicz Ja mam pytanie.)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Rozumiem, że pana senatora ta odpowiedź sa-
tysfakcjonuje. Czy nie?

SenatoR 
kazimierz WiaTr 

Ja chciałbym zapytać, czy z tego wynika, że 
grupa senatorów zgłosiła taką samą poprawkę, jak 
pani senator Kochan.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska: Tak.)

I odrębnie zgłosili te poprawki?
(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 

w Kancelarii Senatu Renata Bronowska: Tak.)
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Nie zmienia to faktu, że jednak ta popraw-
ka nie była odrębnie przegłosowana na posie-
dzeniu komisji i nie miała odrębnego numeru. 
Przegłosowaliśmy jedną poprawkę w  jednym 
głosowaniu, nie przegłosowaliśmy 2 poprawek 
jednocześnie.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w  Kancelarii Senatu Renata Bronowska: Czy 
można?)

Nie pojawił się numer z literą „a” na posiedze-
niu komisji. Nie pojawiła się też poprawka z jakim-
kolwiek innym numerem.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę, niech pani wyjaśni.

głóWny LegiSLatoR  
W BiURze LegiSLacyJnyM  
W kanceLaRii SenatU 
renaTa BronoWska 

Jeżeli można.
Zawsze gdy państwo senatorowie zgłaszacie po-

prawki, które są jednobrzmiące – nawet jeżeli zgła-
szacie je indywidualnie – łączymy je i jest to jedna 
poprawka, która jest podpisana przez wszystkich 
senatorów w zestawieniu. Zawsze tak robiliśmy.

A w sytuacji, gdy jeden senator modyfikuje po-
prawkę, to musimy, siłą rzeczy, uwzględnić jego 
wolę, iż zmienił treść poprawki.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale w trakcie głoso-
wania…. To nie było na posiedzeniu komisji.)

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie…)

SenatoR 
marek Pęk 

A pani senator Kochan zmodyfikowała swoją 
wolę na posiedzeniu komisji czy po posiedzeniu?

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska: W trak-
cie posiedzenia komisji.)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Po posiedzeniu komisji to już nie mogła. Mogła 
to zrobić tylko na posiedzeniu komisji.

(Główny Legislator w Biurze Legislacyjnym 
w Kancelarii Senatu Renata Bronowska: W trak-
cie posiedzenia komisji.)

I stąd jest to wyjaśnienie.

SenatoR 
Wojciech skurkieWicz 

A czy może pan marszałek, żeby rozstrzygnąć 
wątpliwości arbitralnie, odsłuchać ten fragment 
posiedzenia komisji?

(Głosy z sali: Nie, nie.)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie… Panie…
(Senator Wojciech Skurkiewicz : Panie 

Marszałku, ale, z całym szacunkiem, naprawdę 
jesteśmy w kręgu senackim. Izba senacka…)

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, w tej chwili pana argumen-

tacja może się odbić rykoszetem, bo senatorowie 
mogą uznać, że zebranie komisji było wadliwe 
i mogą odrzucić całą ustawę, a  ja będę musiał 
zwołać posiedzenie komisji na nowo. I takiej moż-
liwości nie można wykluczyć. A więc proponuję 
dojechać do końca głosowań, bo zostały nam 3 po-
prawki. I później podejmę arbitralną decyzję, jak 
pan słusznie zauważył.

SenatoR 
Wojciech skurkieWicz 

Panie Marszałku, przecież wszyscy wiemy, że 
odrzucicie tę ustawę i posiedzenie komisji się jesz-
cze raz odbędzie, po to żeby jeszcze dodatkowe rze-
czy wprowadzić do tej ustawy. Przecież wszyscy na 
tej sali to wiedzą. Po co mamy się nawzajem oszu-
kiwać? Po co ten cyrk?

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

No, gratuluję wizjonerstwa.
(Głos z sali: A pan myśli, że tak będzie?)
Ja nie jestem takim optymistą, zwłaszcza po 

ustawie o Lotosie, bo jednak w Senacie decyzję po-
dejmują senatorowie.
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(Rozmowy na sali)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Fałsz i obłuda.)
Głosujemy nad poprawką nr 69.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, 1 senator 

– przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 73)

Przyjęta.
Poprawka nr 70.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy pan senator Czarnobaj głosuje? Pan sena-

tor Plura…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 74)
Przyjęta.
Poprawka nr 70 została już przegłosowana łącz-

nie, a poprawka numer… 
A zatem poprawka nr 72.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 75)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 73 została już przegłosowana łącz-

nie z poprawkami nr 61 i 71.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
(Poruszenie na sali)
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 47 – za, 51 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 76)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: I  po co ta 

obłuda?)
Wobec odrzucenia wniosków zawartych w dru-

ku nr 653 A przystępujemy, zgodnie z art. 54 ust. 1a 
Regulaminu Senatu, do głosowania nad wnioskiem 
o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli przeciw. 

(Głosowanie nr 77)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 46 – za, 51 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 78)
Wysoki Senacie, proponuję, aby wobec niepod-

jęcia uchwały, zgodnie z art. 54 ust. 5 Regulaminu 
Senatu, Senat skierował ustawę do ponownego roz-
patrzenia przez komisje.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Senat 
przedstawioną propozycję przyjął.

SenatoR 
Wojciech skurkieWicz 

Sprzeciw!
(Głos z sali: Prorok…)
(Rozmowy na sali)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

W kuluarach będzie mały komentarz, właśnie 
do pana ministra, do proroka.

(Senator Michał Kamiński: Ja mam pytanie: 
jaka jest legislacyjna konsekwencja głosowania za 
nieskierowaniem tego wniosku do komisji?)

O to musiałbym zapytać legislatorów, ale we-
dług regulaminu Senat kieruje ustawę do rozpa-
trzenia przez komisje.

(Senator Michał Kamiński: No tak, ale skoro 
podejmujemy jakieś działanie, to takie działanie 
ma swój skutek. No bo w przeciwnym razie po co 
my tu…)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie 
Marszałku, wprowadzicie poprawki…)

Panie Marszałku, zarządzam…
(Senator Michał Kamiński: Nie, ale…)
Ponieważ jest sprzeciw, zarządzam głosowa-

nie nad skierowaniem ustawy do tych samych 
komisji, które… Wobec sprzeciwu pana senatora 
Skurkiewicza przystępujemy do głosowania nad 
przedstawioną przeze mnie propozycją.

Kto jest za skierowaniem ustawy do komisji?
(Głos z sali: Za?)
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Za.
(Głosy z sali: Za, za.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Za 40 minut Białoruś wchodzi na 

Ukrainę, a wy dalej głosujecie.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Janina Sagatowska: Białoruś wchodzi 

na Ukrainę…)
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głos z sali: Tak, a oni będą głosować. To jest 

obstrukcja.)
Głosowało 96 senatorów, 54 – za, 42 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 79)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat kieruje ustawę do ponownego rozpatrze-
nia do Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej oraz Komisji Zdrowia.

Zarządzam zebranie połączonych komisji 10 
minut po ogłoszeniu przerwy.

(Głos z sali: Może 20 minut?)
Nie, 10 minut.
10 minut po ogłoszeniu przerwy zebranie ko-

misji w sali plenarnej, czyli o 19.30.
(Senator Jerzy Czerwiński: A  przerwa do 

której?)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie 

Marszałku, powinien pan się wstydzić, że pan ich 
wspiera.)

(Głos z sali: Skandal, naprawdę.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Powinien pan 

się wstydzić.)
(Senator Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 

niech pan się uspokoi.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: To jest zwykłe 

łajdactwo.)
Przerwa zostaje ogłoszona do zakończenia prac 

komisji.
(Senator Bogdan Borusewicz: Radzę panu się 

uspokoić, bo źle to wygląda.)
Wznowienie będzie 15 minut po zakończeniu prac 

komisji, jeżeli legislatorzy zakończą swoje prace.

SenatoR SekRetaRz 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Szanowni Państwo Senatorowie, posiedzenie połą-
czonych komisji jest za 10 minut w sali nr 217, na górze.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo Senatorowie, pozwolę so-

bie powtórzyć komunikat. Posiedzenie połączonych 
komisji będzie za 8 minut, bo teraz już tyle czasu 
zostało, w sali nr 217, na górze, nie w sali plenar-
nej. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 22  
do godziny 21 minut 41)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady.
Pani Sekretarz, proszę, bo tu poprawki napły-

wają, tak że…
Powracamy do rozpatrywania punktu szes-

nastego porządku obrad: ustawa o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa.

Przypominam, że zgodnie z  art.  54 ust.  5 
Regulaminu Senatu Senat przekazał ustawę do 
ponownego rozpatrzenia przez Komisję Nauki, 
Edukacji i  Sportu, Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, Komisję Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej, 
Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisję Zdrowia.

Przypominam, że tekst ustawy zawarty jest 
w druku nr 653, a ponowne sprawozdanie komisji 
– w druku nr 653 A2.

Proszę sprawozdawcę połączonych komisji, pa-
nią senator Magdalenę Kochan, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
maGdalena kochan 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Posiedzenie komisji wymienionych przez pana 

marszałka odbyło się niespełna godzinę temu. Na 
tym posiedzeniu podjęto decyzję, że wszystkie 
zaakceptowane przez Senat in gremio poprawki 
do ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy zosta-
ną przegłosowane w jednym bloku. Wyłączyliśmy 
z tego bloku poprawkę budzącą kontrowersje, po-
prawkę nr 63a. Te poprawki, które nie uzyskały po-
zytywnej opinii Wysokiego Senatu, były ponownie 
przegłosowane. I te poprawki, które… Poprawka, 
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która dotyczy spraw związanych z nowymi kontrak-
tami czy innym sposobem kontraktowania pomocy 
medycznej dla osób czy instytucji, które nie mają 
kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia, uzy-
skała pozytywną opinię komisji. Komisja rozpatry-
wała także poprawkę złożoną przez pana senatora 
Martynowskiego oraz poprawkę, która zmienia-
ła poprawkę nr 63a, tą kontrowersyjną poprawkę, 
rozszerzoną o skreślenie także art. 94. Te poprawki 
uzyskały pozytywną opinię i z taką rekomendacją 
przedkładamy je Wysokiej Izbie.

Problem, który został rozwiązany podczas ob-
rad komisji, podnosił pan senator Wiatr, mając 
zastrzeżenia, z których się potem wycofał, co do 
prowadzącego obrady połączonych komisji.

Pan minister Wąsik nie mógł być do końca po-
siedzenia, ponieważ musiał uczestniczyć w głoso-
waniach w Sejmie.

Przedkładamy Wysokiej Izbie ten projekt w ta-
kim kształcie, o którym mówiłam, z 4 poprawka-
mi przyjętymi przez połączone komisje. Bardzo 
dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
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?

Pan senator Wiatr.

SenatoR 
kazimierz WiaTr 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, mam 2 pytania. Pierwsze dotyczy 

takiej sprawy, że pani senator się chyba przejęzy-
czyła, mówiąc, że komisja przyjęła 4 poprawki, bo 
myśmy ich przyjęli znacznie więcej. Chodzi o 4 po-
prawki plus te w bloku, prawda?

(Senator Magdalena Kochan: Boże, ja wzięłam 
nie ten…)

Czyli należy je zsumować, prawda?

SenatoR 
maGdalena kochan 

Tak, tak, tak, oczywiście. Oprócz tych, któ-
re przyjęliśmy w dużym bloku, jednomyślnie, po 

przyjęciu dodatkowych poprawek… Tak, ja potrak-
towałam te poprawki już przegłosowane wcześniej 
jako…

(Senator Kazimierz Wiatr: No, ale to trzeba li-
czyć łącznie.)

Przepraszam. Ma pan senator rację. Tak.

SenatoR 
kazimierz WiaTr 

Panie Marszałku, jeśli można, to jeszcze drugie 
pytanie. Pani senator mówiła o…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Bardzo proszę.)
…zmienionej poprawce nr 63. Ale rozumiem, że 

chodziło o nr 63a, tak?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Tak.)

SenatoR 
maGdalena kochan 

Mówiłam o zmienionej poprawce nr 63a, która 
oczywiście otrzyma inną numerację. Jak zwykle 
bywa po posiedzeniach odbywających się po dru-
gich czytaniach, liczba poprawek składana przez 
nas i liczba poprawek oraz numeracja poprawek, 
które wypływają po posiedzeniach komisji, zmie-
niają się. Zmieniają się z tego powodu, że państwo 
legislatorzy porządkują nasze poprawki zgodnie 
z ustawami, których przyjmowanie i termin też de-
cydują o kolejności poprawek w druku sprawozda-
nia z posiedzenia komisji.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Magdalena Kochan: Dziękuję bardzo.)
Przypomnę, że numeracja poprawek ule-

gnie zmianie. O tym mówił na posiedzeniu ko-
misji dyrektor Biura Legislacyjnego, ale to tak na 
marginesie.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac został upoważniony pan minister spraw we-
wnętrznych i administracji.

Jest w tej chwili nieobecny. Przekazał mi, że 
rząd nie akceptuje poprawek zgłaszanych przez 
opozycję, ale in gremio, więc nie chcę… Nie jestem 
upoważniony do opisywania szczegółów.

Otwieram dyskusję.
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Informuję, że nikt nie zapisał się do głosu, ale 
pan senator Martynowski złożył wniosek o charak-
terze legislacyjnym na piśmie i…

(Głos z sali: Jest pan minister.)
Jest pan minister.
Czy pan minister… Przekazałem w pana imie-

niu, ale bez wdawania się w szczegóły, że poprawki 
opozycji generalnie nie są akceptowane przez rząd. 
Jeżeli pan minister podtrzymuje to zdanie, to bę-
dziemy procedować dalej.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW WeWnętRznych  
i aDMiniStRacJi 
maciej Wąsik 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja przypomnę, że podczas tego pierwszego po-

siedzenia komisji, wydaje mi się, w sposób czytelny 
wyraziłem swoją opinię. Mam nadzieję, że przynaj-
mniej częściowo była ona brana przez senatorów 
pod uwagę. Nie znam poprawek, które padły teraz, 
na posiedzeniu plenarnym, ale wydaje mi się, że 
na pewno poprawki senatora Martynowskiego są 
warte uwagi.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Tak, pan senator Martynowski złożył w  tej 
chwili poprawkę.

Nikt nie zapisał się do dyskusji.
Wobec tego zamykam dyskusję i informuję…
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

Jeszcze senator Golba złożył…)
A w tej chwili sekretarz mnie informuje, że 

również senator Golba…
Ale złożył wniosek o charakterze legislacyjnym czy…
(Senator Sekretarz Agnieszka Gorgoń-Komor: 

Tak, tak.)
Okej.
Wobec tego informuję, że głosowanie w sprawie 

rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone 
po przerwie w obradach.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charak-
terze legislacyjnym, proszę połączone komisje, 
5 komisji – jeżeli państwo pozwolą, nie będę wy-
mieniał ich nazw – o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie wspólnego 
sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone po po-
siedzeniu komisji i przygotowaniu sprawozdania 
przez legislatorów.

Czy legislatorzy są? Czy możemy wyznaczyć 
posiedzenie komisji za 10 minut w sali…

(Głos z sali: Tak.)
(Głos z sali: Za 5.)
10. Za 10 minut.
Jest godzina 21.50. O godzinie 22.00 odbędzie 

się posiedzenie połączonych komisji w celu roz-
patrzenia zgłoszonych poprawek. Po posiedzeniu 
komisji, bezpośrednio, w najkrótszym możliwym 
czasie – głosowanie, które zakończy procedowa-
nie tej ustawy.

Ogłaszam przerwę prawdopodobnie do 22.30 
albo do zakończenia czasu pracy komisji. Wstępnie 
– 22.30.

(Głos z sali: A posiedzenie komisji jest za 5 
minut…)

A posiedzenie komisji jest za 10 minut. Za 10 
minut. O 22.00.

(Przerwa w obradach od godziny 21 minut 50  
do godziny 23 minut 16)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę państwa senatorów o zajmowa-
nie miejsc.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i  Petycji, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisji Zdrowia, które ustosun-
kowały się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 653 Z2.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Magdalenę 
Kochan, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
maGdalena kochan 

Panie Marszałku…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
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(Głos z sali: Mikrofon.)
Mam włączony. Przepraszam, być może muszę 

być bliżej. Przepraszam.
Na swoim posiedzeniu połączone komisje roz-

patrzyły 68 zgłoszonych poprawek. Rekomendują 
przyjęcie wszystkich z wyjątkiem poprawki nr 49, 
którą rekomendujemy odrzucić. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos? Wnioski w trakcie dyskusji zgłosili 
pan senator Marek Martynowski oraz pan senator 
Mieczysław Golba. Pan senator Golba telefonicznie 
poinformował mnie, że oczywiście podtrzymuje 
swoją poprawkę, ale głosu nie chciał zabierać.

(Głos z sali: Senator nie może się połączyć…)
(Rozmowy na sali)
Przepraszamy, sekunda. Senatorowie głosujący 

zdalnie zgłaszają jakiś problem z łączeniem. Zaraz 
spróbujemy to wyjaśnić.

Proszę, Panie Tomku, o sygnał, kiedy będzie to 
możliwe… Okej.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, 10 minut przerwy, ponieważ 

kilku senatorów zdalnych, opcji wszelakich, nie jest 
w stanie się z nami połączyć. A więc musimy…

(Rozmowy na sali)
(Senator Alicja Zając: W Sejmie komisje się 

zbierają o 10.00 rano.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Na Podkarpaciu nie 

ma sieci…)
(Głos z sali: Putin sieci nie ma.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie 

Marszałku, gdyby to był jeden, tobym wyszedł i…)
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ale to informatycy sugerują.)
Według naszych informatyków przyczyna jest 

po na naszej stronie, więc dajmy im szansę.
10 minut przerwy.

(Przerwa w obradach od godziny 23 minut 23  
do godziny 23 minut 32)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Szanowni Państwo, zaistniała konieczność re-
startowania systemu Webex…

(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)
(Głos z sali: Uwaga!)
Tak że zdalni, jeśli nas słyszą… Zdalni będą mu-

sieli jeszcze raz się zalogować. Panowie informa-
tycy mówią, że za ok. 5 minut powinni być gotowi.

(Rozmowy na sali)
Proszę państwa, wygląda na to, że problemy in-

ternetowe zostały pokonane, aczkolwiek dzisiaj… 
Nie wiem, czy to jest jakaś aktywność, trolling czy 
coś, ale jest z tym sporo kłopotów.

Dostałem sygnał od pana senatora Golby, który 
nie mógł się połączyć w momencie, kiedy pytałem, 
czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze zabrać 
głos, że teraz jest już połączony. Tak więc pan se-
nator Golba – jako wnioskodawca.

Bardzo proszę, minuta. Pan senator Golba.

SenatoR 
mieczysłaW GolBa 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, za udziele-

nie głosu…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Głos z sali: Znowu?)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

No, widzimy pana senatora, ale…
(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-

Leszczyńska: Może niech senator wyłączy kame-
rę, będzie łatwiej.)

Proszę wyłączyć kamerę, bo jak się pan pojawił, 
to głos zaniknął.

(Senator Mieczysław Golba: Lepiej?)
Proponuję wyłączyć kamerę, wtedy transmisja 

głosu jest lepsza. Widzimy, że pan to pan i pozna-
jemy po głosie.

(Senator Mieczysław Golba: Okej, to już zatrzy-
muję. Dziękuję. Wyłączyłem kamerę.)

I teraz słychać.
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Rozmowy na sali)
Ale teraz znowu nie słychać…
(Rozmowy na sali)
Niestety, Panie Senatorze, nie słyszymy pana.
Słuchajcie, Drodzy Państwo, w związku z pro-

blemami z łączeniem… W tej chwili mam sygnał, że 
wszyscy lepiej lub gorzej są z nami połączeni, ale…

(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska: Obrazu i głosu nie mają senatorowie…)
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Nie słyszą mnie czy my ich nie słyszymy? Kto 
tam znowu coś donosi?

(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska: Nie słyszą i nie widzą nas.)

No to co to jest za połączenie?
(Głos z sali: Ale pani senator Borys-Damięcka 

napisała, że wszystko jest okej.)
(Głos z sali: To zależy od internetu u senatorów.)
(Rozmowy na sali)
Przeprowadzimy, słuchajcie państwo, Panie 

Tomku, głosowanie testowe…
(Rozmowy na sali)
Przeprowadzimy głosowanie testowe, które ma 

na celu tylko i wyłącznie sprawdzenie, jak przebie-
ga proces głosowania.

Proszę oddać jakikolwiek głos – zarówno pań-
stwo na sali, jak i ci, którzy są online. Proszę o jaki-
kolwiek głos. To jest wyłącznie głosowanie testowe.

Proszę podać wynik głosowania.
Głosowało 91 senatorów. Zakładam, że tylu 

w tej chwili bierze udział w posiedzeniu.
Szanowni Państwo, teoretycznie mamy łącz-

ność ze wszystkimi, ale system dziś jest niestabil-
ny, co trzeba jasno powiedzieć.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

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 państwo senatorowie pozwolą, podam 
numery poprawek, nad którymi można głosować 
łącznie. Poprawki nr 1–30, poprawka nr 31 będzie 
oddzielnie. Dalej: poprawki nr 32–48, poprawka 
nr 49 będzie oddzielnie. Poprawki nr 50–51, po-
prawka nr 52 oddzielnie… Następnie poprawka 
nr 55 – przyjęcie poprawki nr 52 wykluczy, ale ona 
jest… I potem poprawka nr 62. Wszystkie inne po-
prawki możemy głosować łącznie.

(Głos z sali: Łącznie?)
Jeżeli nie usłyszę głosu sprzeciwu, to naj-

pierw przeprowadzimy łączne głosowanie nad 
poprawkami.

Pan senator Martynowski.

SenatoR 
marek marTynoWski 

Panie Marszałku, my będziemy inaczej głoso-
wać jako klub Prawa i Sprawiedliwości. Ja mogę 
ewentualnie zaproponować swój blok…

(Marszałek Tomasz Grodzki: No, niech pan za-
proponuje. Wszystkie te nowe poprawki są wyłą-
czone z tego bloku…)

Tak, ale my nad starymi też inaczej głosuje-
my niż państwo. No, trudno, żebyśmy głosowali 
za nimi.

(Marszałek Tomasz Grodzki: No to proszę pro-
ponować, a ja będę patrzył, czy jest sprzeciw.)

Czyli tak: poprawka nr 6 i 36. Dalej: poprawki 
nr 7, 9, 10, 11, 13, 14, 28, 34…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Powoli, powoli. 
Jeszcze raz: 6, 36…)

Dalej: 7…
(Marszałek Tomasz Grodzki: 9.)
…9…
(Senator Jan Filip Libicki: Panie Marszałku, 

mogę w kwestii formalnej?)
(Marszałek Tomasz Grodzki: No, ale daj mu 

może do końca podyktować.)
…9, 10, 11, 13, 15, 28, 34, 49, 58 i 59.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Poprawka nr 49 jest nową poprawką. Ja ją wy-
łączę, Panie Senatorze, bo ona jest jakby zgłaszana 
na nowo.

(Senator Marek Martynowski: Okej.)
A więc nie mogę jej tutaj włączyć. Wszystkie po-

zostałe poprawki są poprawkami, nazwijmy to, już 
poprzednio uwzględnionymi w głosowaniu. I one 
mieszczą się w tych ramach, które proponowałem, 
mówiąc o głosowaniu blokowym. Ten blok, który 
pan senator proponuje, jest mniejszy, ale jest do 
zaakceptowania w mojej ocenie.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie 
Marszałku, z wyjątkiem poprawki nr 49…)

Przepraszam. Najpierw pan senator Libicki.

SenatoR 
jan FiliP liBicki 

Ja chciałbym tylko powiedzieć, że na posie-
dzeniu połączonych komisji była mowa o tym, że 
zblokujemy poprawki z powodów technicznych, 
a następnie, na posiedzeniu plenarnym, będzie-
my głosowali nad każdą z tych poprawek oddziel-
nie, ewentualnie łącząc je wtedy, gdy rzeczywiście 
z powodów legislacyjnych można je połączyć. No, 
padło takie zapewnienie, że będziemy głosowali 
oddzielnie.
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MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Senatorze, oczywiście. Tylko że marsza-
łek ma prawo zapytać, czy senatorowie zgadzają 
się na głosowanie blokowe. Ponieważ takiej zgody 
nie ma, będziemy głosować nad wszystkimi po-
prawkami pojedynczo. Aczkolwiek ten blok…

Czy pan senator Kwiatkowski chciałby coś zgło-
sić? Panie Senatorze Kwiatkowski, zgłasza pan któ-
ryś numer do wykreślenia czy nie?

SenatoR 
krzyszToF kWiaTkoWski 

Tak, ale słyszałem, że pan marszałek też na 
to zwrócił uwagę. Poprawka nr 49 nie może być 
w tym…

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Tak, to jest nowa poprawka. Jej nie było, więc 
ją wyłączam.

Jeżeli państwo się zgodzą, wszyscy państwo…
Pan senator Pociej.

SenatoR 
aleksander Pociej 

Po rozmowie z panem senatorem Libickim uwa-
żam, że jeżelibyśmy z tego bloku zaproponowanego 
przez senatora Martynowskiego – to jest bardzo do-
bry pomysł – wyłączyli tylko poprawkę nr 57…

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Ale jej nie tu ma.
(Głos z sali: Nie ma…)
(Senator Michał Kamiński: Już bylibyśmy po 5 

głosowaniach. Tak oszczędzamy czas. Naprawdę 
super…)

Czytam jeszcze raz. Proszę przejrzeć swoje 
wykazy.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ludzie…)
Pan senator Martynowski zaproponował blo-

kowe głosowanie nad poprawkami. Czytam po 

kolei numery: 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 28, 34, 36, 58, 
59. Ja wyłączyłem poprawkę nr 49, bo ona jest 
tu pierwszy raz. Jeżeli jest zgoda na to, to te po-
prawki, oprócz poprawki nr 49… One wszyst-
kie mieściły się w tej propozycji blokowej, którą 
przedstawiałem na początku.

(Głos z sali: Jeszcze chwila. Nie mamy połącze-
nia z senatorem…)

(Rozmowy na sali)
Jeszcze 3 minuty i zaczynamy głosowanie.
(Rozmowy na sali)
Przystępujemy do głosowania minutę przed 

północą, no dwie.
(Rozmowy na sali)
Poddaję pod głosowanie blok poprawek zapro-

ponowany przez senatora Martynowskiego.
Przypominam numery…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Przerwa…)
Tak, tak.
Czyli do poprawki nr 5 musimy głosować po kolei, 

aż dojdziemy do poprawki nr 6 i potem blok. Okej.
Proszę bardzo…
(Głos z sali: Nie, do piątej sztuki.)
(Głos z sali: Nie, do 5 rano.)
…zaczynamy od poprawki nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 80)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 81)
Poprawka została przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 3, 33, 35 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 45 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 82)
Poprawki zostały przyjęte.
Uwaga: nad poprawkami nr 4 i 56 należy gło-

sować łącznie.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 83)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw. 

(Głosowanie nr 84)
Poprawka została przyjęta.
Uwaga: teraz będziemy głosować w bloku, nad 

poprawkami nr 6, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 28, 34, 36, 58 i 59.
Kto jest za?
(Głos z sali: 57…)
(Głos z sali: My za.)
(Rozmowy na sali)
Nr 57 tam nie ma. Nie siejcie dezinformacji.
(Głos z sali: 49.)
Mogę przeczytać jeszcze raz te numery.
(Głosy z sali: Nie, nie…)
(Rozmowy na sali)
Pan senator Borowski…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 85)
Przyjęte.
Teraz głosujemy nad poprawką nr 8…
(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku, 

mogę na chwilę?)
Tak.

SenatoR 
marek marTynoWski 

Bo ja mogę zaproponować, żebyśmy pozostałe 
poprawki również przegłosowali w bloku. (Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Tak? Oprócz tych nowych?
(Rozmowy na sali)
Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Martynowski: Oczywiście 

oprócz nr 49.)
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: Ale bez 49…)

Teraz, proszę państwa, będę czytał numery, bo 
mam to opanowane.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
(Senator Michał Kamiński: Ludzie!)
Proszę o skupienie, bo zwłaszcza obradujący 

zdalnie nie słyszą…
Teraz głosujemy nad poprawkami nr 8, 12, 14, 

16, 17, 18, 19, 20–27, 29–30, 32…
(Głos z sali: 31?)
Nr 31 będzie oddzielnie przegłosowana.
…32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 

50 – bez 49 – 51, 53, 54, 55, jeśli jej nie wykluczy 
głosowanie nad poprawką nr 52, 57…

(Głos z sali: Nie, 57 nie.)
Nie głosujemy nad nr 57?
(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Głos z sali: Nie w bloku.)
Okej. No to głosujemy. Kończymy na poprawce 

nr 54. W bloku nie są ujęte głosowania nad popraw-
kami nr 31, 49, 52, 55.

(Głos z sali: 21?)
Kto ma jeszcze jakieś pytania?
(Senator Wojciech Konieczny: Panie Marszałku?)
Wszystkie inne… Poprawka nr 62 również nie 

jest ujęta. Poprawka nr 57 też nie jest ujęta.
Głosujemy nad wszystkimi poprawkami.
(Senator Wojciech Konieczny: Panie Marszałku?)
Kto się zgłasza?
(Głos z sali: Senator Konieczny.)
(Senator Wojciech Konieczny: Panie Marszałku, 

ja zgłaszam sprzeciw wobec głosowania w bloku 
nad poprawkami nr 45, 46, 51 i 54.)

Nr 45…
(Głos z sali: To jest 1 głosowanie.)
…46… Tak?
(Głos z sali: Tak, to jest 1 głosowanie.)
(Senator Wojciech Konieczny: 51 i 54.)
Wyłączamy je z bloku. Przeczytam jeszcze 

raz. Głosujemy nad wszystkimi poprawkami 
oprócz już przegłosowanych i oprócz popra-
wek, które podaję, czyli oprócz poprawki nr 31, 
oprócz poprawek nr 45, 46, 51 oraz 54, które 
i tak będą przegłosowywane razem, oprócz po-
prawki nr 49, oprócz poprawki nr 52, oprócz 
poprawki nr 57 i oprócz poprawki nr 62. Czy to 
jest zrozumiałe?

(Głos z sali: Tak, tak.)
Dobrze.
(Głos z sali: Żeby nie było wątpliwości…)
Muszę przeczytać jeszcze raz, nad którymi po-

prawkami głosujemy.
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głosowania (cd.)

Głosujemy nad poprawkami nr 8, 12 – zapisuje 
pan? – 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 
29, 30, 32, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 48, 50, 60, 
63, 53 i 61. To są poprawki, nad którymi głosujemy 
łącznie. Nad wszystkimi innymi, których nie zosta-
je wiele, ale są ważne, będziemy głosować po kolei.

Czy to jest zrozumiałe?
(Głos z sali: Tak, tak.)
(Głos z sali: Jeszcze raz.)
Jeszcze raz? Dobrze.
(Głos z sali: Nie.)
Pani senator Czudowska z szelmowskim uśmie-

chem nas tutaj podpuszcza.
Uwaga, zarządzam głosowanie nad grupą po-

prawek, które wyczytałem. Kolega to zapisał.
Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 51 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 86)
Poprawki zostały przyjęte.
Teraz przystępujemy do głosowania nad po-

prawkami, które nam pozostały.
Poprawka nr 31.
Kto jest… Proszę włączyć maszynkę, jeśli 

można.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 49 – za, 46 – przeciw, 

3 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 87)
Poprawka została przyjęta.
Teraz przegłosujemy w jednym bloku poprawki 

nr 45, 46, 51, 54, bo należy nad nimi głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Panią senator Barbarę Borys-Damięcką proszę, 

żeby zerknęła, czy wysłała sygnał.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 50 – za, 47 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 88)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka nr 49, zgłoszona przez pana senatora 

Martynowskiego.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 47 – za, 50 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 89)
Poprawka nie uzyskała większości.
Poprawka nr 52.
Proszę włączyć maszynkę.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 90)
Poprawka została przyjęta.
Taki wynik głosowania wyklucza głosowanie nad 

poprawką nr 55, zgłoszoną przez pana senatora Golbę.
Poprawka nr 57.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 48 – za, 48 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 91)
Poprawka nie uzyskała większości.
I ostatnia poprawka, poprawka nr 62.
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 92)
Poprawka została przyjęta.
Wszystkie inne poprawki były już przegło 

sowane.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 93)
Wobec wyników głosowania stwierdzam że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o pomo-
cy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa.

Ogłaszam przerwę w obradach do dnia 17 mar-
ca do godziny 11.00.

Będziemy pracować nad ustawą o obronie oj-
czyzny. 17 marca od 11.00 – posiedzenie Senatu, 
16 marca – posiedzenia komisji.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 00 minut 15)
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Głosowało 79 senatorów i tylu aktualnie bierze 
udział w posiedzeniu, aczkolwiek widać, że ta licz-
ba rośnie.

Wysoka Izbo, propozycja uzupełnienia porząd-
ku obrad po wznowieniu trzydziestego ósmego 
posiedzenia została wyłożona na państwa ławach 
senatorskich. Proponuję uzupełnienie porządku 
obrad o punkt: ustawa o obronie Ojczyzny – i roz-
patrzenie go jako punktu siedemnastego porząd-
ku obrad.

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

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porządku obrad: ustawa o obronie 
Ojczyzny.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 666, 
a sprawozdanie komisji w druku nr 666 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony 
Narodowej, pana senatora Jarosława Rusieckiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozDaWca 
jarosłaW rusiecki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 

Panie Generale! Panie i Panowie Oficerowie Wojska 
Polskiego! Cywilni Współpracownicy Ministra 
Obrony Narodowej!

Są takie momenty w życiu narodów i w życiu 
człowieka, gdy jedność działania i myślenia jest 
sprawą pierwszoplanową. Okoliczności, w których 
jest procedowana ustawa o obronie Ojczyzny, są 
z pewnością szczególne dla naszej ojczyzny, dla 
naszych obywateli, szczególnie dla tych wszyst-
kich, którzy chcą służyć ojczyźnie, nosząc mundur 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 11 minut 01)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Tomasz 
Grodzki oraz wicemarszałkowie Michał Kamiński 

i Gabriela Morawska-Stanecka)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę o zajmowanie miejsc.
Wznawiam obrady trzydziestego ósmego 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 tradycyjnie, że obrady toczą się jednocześnie 
w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środ-
ków porozumiewania się na odległość. Dzisiaj ma 
to szczególne znaczenie, ponieważ część państwa 
senatorów utknęła w pociągach. One docierają do 
Warszawy, ale ze znacznymi późnieniami.

Państwa senatorów znajdujących się w gmachu 
Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy państwo 
macie wyłączoną aplikację do zdalnego udziału 
w posiedzeniu. A państwa senatorów biorących 
udział w posiedzeniu w sposób zdalny informuję, 
że za 15 minut zablokujemy możliwość przyłącza-
nia się do posiedzenia. W razie problemów prosi-
my o kontakt telefoniczny pod numer uprzednio 
państwu przekazany.

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

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Pani senator Borys-Damięcka i pan senator 
Świlski… A, senator Świlski już zagłosował.

Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
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żołnierza Wojska Polskiego czy też innych służb 
mundurowych. Ale z pewnością jest to też moment 
– i myślę, że należy to oddać z pełnym uszanowa-
niem – gdy powinniśmy mieć w pamięci boha-
terstwo i heroizm naszych sąsiadów, Ukraińców, 
którzy w imieniu wolnego świata do ostatniej kro-
pli krwi bronią wartości, wolności i niepodległości 
swojego kraju, swojej ojczyzny, dając nam wszyst-
kim przykład, jak należy stawać do obrony tego, co 
jest najdroższe, wobec agresora.

Panie Marszałku, z wielką satysfakcją chcę 
przedłożyć to sprawozdanie po przeprowadzonym 
w dniu wczorajszym posiedzeniu senackiej Komisji 
Obrony Narodowej, na którym debatowaliśmy nad 
tym projektem. Mogę stwierdzić, że jestem zbudo-
wany postawą wszystkich środowisk politycznych, 
które zajmowały stanowisko, zabierały głos w tej 
debacie. Wszyscy mamy świadomość tego, że do-
kument, zwłaszcza tak obszerny dokument, jakim 
jest ustawa o obronie Ojczyzny, dokument mają-
cy charakter kodeksowy, spowoduje, że 14 ustaw 
– nawet z tak odległej przeszłości jak rok 1967 r., 
bo z tego roku jest ustawa o powszechnym obo-
wiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej – odej-
dzie już do lamusa. Ten dokument, który składa 
się z prawie 500 stron i 800 artykułów, jest w wielu 
kwestiach niedoskonały, ale potrzeba wspólnego 
działania, potrzeba szybkiego wejścia w życie tej 
ustawy zmobilizowała nas wszystkich, aby ten do-
kument został jak najszybciej przyjęty. Wiem, że 
pan marszałek odbył rozmowę z panem prezyden-
tem w tej sprawie, ale chcę potwierdzić, że w czasie 
wczorajszej debaty został przez wszystkie środo-
wiska polityczne zgłoszony wniosek, aby przyjąć 
tę ustawę bez poprawek. Taki wniosek składał pan 
senator Bogdan Zdrojewski w imieniu klubu par-
lamentarnego Koalicji Obywatelskiej, taki wniosek 
składał pan przewodniczący Marek Martynowski 
w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości, taki 
wniosek składał też pan senator, pan przewodni-
czący Krzysztof Kwiatkowski w imieniu senatorów 
niezależnych.

Stwierdzam, że debata wczorajsza odbyła się 
z pełną troską o bezpieczeństwo Polski i Polaków 
oraz z uwzględnieniem potrzeby dalszych dzia-
łań związanych z udoskonaleniem legislacyjnym 
tej ustawy w przyszłości. Tutaj chciałbym wyrazić 
słowa uznania dla legislatorów, którzy przygoto-
wali opinię i ze zrozumieniem podeszli do tempa 
prac nad tą ustawą.

Panie Marszałku, senacka Komisja Obrony 
Narodowej rekomenduje, aby przyjąć ustawę bez 

poprawek. Za wnioskiem głosowało 10 senatorów, 
nikt nie był przeciw, 1 senator wstrzymał się od 
głosu.

W czasie posiedzenia komisji oczywiście odby-
ła się debata. Pan minister Wojciech Skurkiewicz 
przedstawił główne założenia ustawy, które opie-
rają się, można powiedzieć, na 3 filarach. Pierwszy 
to zwiększenie liczebności Wojska Polskiego do po-
ziomu 300 tysięcy żołnierzy, w tym 50 tysięcy żoł-
nierzy Wojsk Obrony Terytorialnej, które przez 
ostatnie lata tak dynamicznie się rozwijają i po-
twierdzają swoją służbą dobre, najlepsze wzory 
służby żołnierza Wojska Polskiego wobec ojczyzny. 
Nie chcę tutaj pomniejszać roli wojsk operacyj-
nych, które zdawały egzamin szczególnie w ostat-
nich miesiącach na granicy polsko-białoruskiej, jak 
również podejmując liczne ćwiczenia i działania 
z naszymi sojusznikami w wielu zadaniach.

Drugim filarem jest intensywna modernizacja 
polskich Sił Zbrojnych, z wykorzystaniem polskie-
go przemysłu obronnego, jak również zakupów, 
które są realizowane od firm zewnętrznych. I to 
jest wykonywane już od kilku lat. Wspomnę tylko 
o zakupie nowoczesnych, najnowocześniejszych 
czołgów Abrams, systemach HIMARS, Patriot czy 
również tak skutecznych w działaniu Bayraktarach 
czy też polskich Piorunach.

Trzecim filarem tej ustawy, która zmienia, kry-
stalizuje porządek prawny wokół polskiego bezpie-
czeństwa, jest oczywiście kwestia zwiększonych 
środków finansowych. I tutaj plan jest taki, aby 
od przyszłego roku 3% produktu krajowego brut-
to było przeznaczone na polskie bezpieczeństwo, 
polskie Siły Zbrojne. Ale planowane jest również 
wprowadzenie mechanizmu, który pozwoli po-
szukiwać szerszej możliwości pozyskiwania środ-
ków poprzez utworzenie specjalnego Funduszu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, którego operatorem był-
by Bank Gospodarstwa Krajowego.

Sama ustawa, zgodnie z informacją przedłożo-
ną przez pana ministra, daje, poza zwiększeniem 
liczebności, również możliwość motywowania żoł-
nierzy, szczególnie tych, którzy spędzili w służbie 
ponad 25 lat, dodatkowymi środkami w wysokości 
1 tysiąca 500 zł, a w przypadku tych, którzy spędzili 
w służbie powyżej 28 lat – 2 tysięcy 500 zł.

Ustawa wprowadza dobrowolną zasadniczą 
służbę wojskową. Dobrowolna zasadnicza służba 
wojskowa rozpoczynałaby się od początkowego 
etapu kursu podstawowego, trwającego miesiąc, 
a  później byłoby 11  miesięcy szkoleń specjali-
stycznych, kursów, których skończenie dawałoby 
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możliwość przystąpienia do zawodowej służby 
wojskowej.

Ustawa mówi też o tym, aby wprowadzić pa-
sywną służbę rezerwową i aktywną służbę rezer-
wową. Pasywna to ta, która pozwala mieć na stanie 
rezerwistów, którzy akurat w tym czasie nie chcą 
czy nie mają potrzeby włączyć się w szeregi rezer-
wowej służby wojskowej. Ci rezerwiści, którzy są 
aktywni, taką możliwość będą mieli stworzoną. 
Ustawa wprowadza również możliwość uspraw-
nienia rekrutacji.

Całość tego dokumentu, jak zaznaczyłem, to 
ponad 800 artykułów, które konsolidują legislację 
wokół bezpieczeństwa zewnętrznego, wokół tego, 
czym służą ojczyźnie Siły Zbrojne. W opinii praw-
nej, która jest państwu senatorom znana, Biuro 
Legislacyjne przedstawiło swoje wnioski. Chcę 
dla porządku dodać, że została zgłoszona, chociaż 
nie była przegłosowywana, poprawka pana sena-
tora Czerwińskiego w niezwykle ważnej dla bez-
pieczeństwa sprawie. Jest to mianowicie kwestia 
organizacji na nowo obrony cywilnej, która wyma-
ga takiego działania. W odpowiedzi, którą przedsta-
wił pan minister Skurkiewicz, senatorowie zostali 
poinformowani, że w tym obszarze są prowadzo-
ne prace w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Wkrótce taki dokument zostanie 
przedłożony.

Oczywiście w czasie debaty padały pytania, ta-
kie jak choćby pytanie pani senator Czudowskiej, 
o to, kiedy rozpoczęły się prace nad tym dokumen-
tem. Pan minister poinformował, że w samym mi-
nisterstwie takie prace zostały rozpoczęte jeszcze 
w lutym 2020 r., a projekt ustawy pojawił się je-
sienią 2021 r.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, mam zaszczyt 
rekomendować w imieniu komisji obrony przyję-
cie ustawy bez poprawek, o co państwa senatorów 
proszę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Proszę zostać, bo obecnie senatorowie mogą 

zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż minutę 
– będziemy tego przestrzegać – zapytania do se-
natora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Jako pierwszy pan senator Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszToF kWiaTkoWski 

Panie Przewodniczący!
Chciałbym zapytać… Ci, którzy nas oglądają, 

słuchają, mogą mieć pewną wątpliwość. Były uwa-
gi do ustawy ze strony Biura Legislacyjnego. Ale 
czy Biuro Legislacyjne wyraziło opinię, że niezbęd-
ne poprawki mogą być wprowadzone w przyszło-
ści bez naruszenia istoty ustawy, a dzisiaj Senat 
mógłby przyjąć ją w zaproponowanym kształcie, 
korzystając z krótszej procedury legislacyjnej? Bez 
wprowadzenia poprawek prace w parlamencie za-
kończą się oczywiście szybciej.

SenatoR 
jarosłaW rusiecki 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Tak w istocie było, tak wyglądała dyskusja. Zresztą 

powiem więcej: państwo legislatorzy mieli wiele 
wniosków, propozycji poprawek o charakterze mery-
torycznym, o charakterze redakcyjnym, ale z dyskusji 
w kuluarach – prowadziłem takie rozmowy – wiem, 
że takie poprawki były i z samego ministerstwa, i ze 
środowiska politycznego Koalicji Obywatelskiej, 
i ze środowiska Prawa i Sprawiedliwości, jak rów-
nież ze środowiska reprezentującego pana senatora. 
Niemniej jednak wszyscy stanęliśmy na wysokości 
zadania, aby w jak najszybszym tempie ta ustawa 
mogła być wprowadzona w życie. I jeszcze raz po-
wiem, że ze znanych mi informacji wynika, że to było 
też przedmiotem rozmowy pana prezydenta z panem 
marszałkiem Senatu.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Agnieszka 

Gorgoń-Komor.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Panie 

Marszałku, dziękuję bardzo. Rezygnuję z zadania 
pytania, gdyż…)

Słabo słychać.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: …pan sena-

tor sprawozdawca…)
A, teraz już troszkę lepiej.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: …poruszył 

temat obrony cywilnej… Halo, halo?)
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Słychać. Słychać, tylko jest powolne łączenie… 
Może proszę wyłączyć kamerę. Będzie sam głos.

(Głos z sali: Słabo słychać…)
No, niestety panią senator puścimy później…
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Dobrze. 

Dziękuję.)
W dalszej kolejności.
(Głos z sali: Ale teraz dobrze słychać.)
No, to akurat było słychać.
(Wesołość na sali)
Pan senator…
O, słychać.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Panie 

Marszałku, dziękuję za możliwość zadania pyta-
nia, bo już pan senator sprawozdawca powiedział 
o obronie cywilnej, a właśnie to mnie nurtowało. 
Rezygnuję z zadania pytania. Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jan Maria Jackowski.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja się oczywiście przychylam do wniosku, aby 

tę ustawę przyjąć bez poprawek. Wiadomo, jaka 
jest sytuacja.

A jeszcze gwoli takiej dyskusji na temat ewentu-
alnych prac nad tym obszarem w przyszłości, mam 
pytanie do art. 2 pkt 2, w którym czas wojny ogra-
nicza się tylko do czasu działań wojennych prowa-
dzonych na terytorium Polski. Nie jest zatem jasne, 
czy czas wojenny to także czas stanu wojennego. 
A co będzie, jeśli w wyniku zobowiązań sojuszni-
czych albo rozwoju sytuacji operacyjnej działa-
nia wojskowe będą prowadzone poza terytorium 
Polski? Jest takie pytanie. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatoR 
jarosłaW rusiecki 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Nie było to przedmiotem debaty w czasie ob-

rad komisji.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Beata Małecka-Libera.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, mam pytanie, czy w trakcie 

debaty były pytania do pana ministra o zabezpie-
czenie środków transportu, które będą służyły do 
przewozu leków. To są specjalne środki transportu, 
pod nadzorem głównego inspektora farmaceutycz-
nego. W wykazie, który się pojawił… Jeśli chodzi 
o obowiązek świadczeń rzeczowych, to akurat tego 
w wykazie nie ma.

I chciałabym zapytać, czy państwo na ten te-
mat rozmawialiście i czy jest zapewnienie ministra 
zdrowia, że wyprodukowane leki będą mogły być 
transportowane tymi środkami transportu, któ-
re są szczególne zarówno pod względem technicz-
nym, jak i termicznym. A więc to są rzeczywiście 
wyspecjalizowane samochody. I czy będzie zabez-
pieczenie tych samochodów do transportu i prze-
wozu leków?

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę bardzo.

SenatoR 
jarosłaW rusiecki 

Panie Marszałku!
Pani Senator, nie było tak szczegółowego pyta-

nia postawionego w czasie debaty. Ale chciałbym 
poinformować, że, tak jak i  inne środowiska… 
W debacie w sposób zdalny uczestniczył przedsta-
wiciel Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu 
Farmaceutycznego – Krajowych Producentów 
Leków. Ale myślę, że to jest pytanie szczegółowe 
do pana ministra, więc proszę panu ministrowi za-
dać tak postawione pytanie.

(Senator Beata Małecka-Libera: A pan mini-
ster na takie pytanie na posiedzeniu komisji nie 
odpowiadał?)
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Nie było takiego pytania.
(Senator Beata Małecka-Libera: Dziękuję.)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Miejmy nadzieję, że odpowie teraz, na posie-
dzeniu plenarnym.

Pani senator Alicja Chybicka zadaje pytanie.

SenatoR 
alicja chyBicka 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Szanowny Panie Senatorze, chciałabym zapy-

tać, czy na posiedzeniu komisji była mowa na temat 
opieki medycznej nad żołnierzami, nad wojskiem? 
Jak ona ma wyglądać? Ja jestem ostatnim roczni-
kiem, który miał wojsko na poligonie. Ta cała dok-
tryna medyczna… Czy to jest ta stara? Czy w ogóle 
była na ten temat mowa?

Jeśli nie, to zapytam o  to pana ministra. 
Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

SenatoR 
jarosłaW rusiecki 

Panie Marszałku! Pani Senator!
Odpowiem: nie było tak postawionego pyta-

nia, chociaż kwestie spraw medycznych, medy-
cyny pola walki czy w ogóle medycyny wojskowej 
były przedmiotem debaty komisji na posiedzeniu 
na inny merytoryczny temat. Ale w czasie tego po-
siedzenia komisji, dotyczącego tej ustawy, zagad-
nienie to nie było stawiane i nie było takiej debaty.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Władysław 

Komarnicki.

SenatoR 
WładysłaW komarnicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, jest takie zaniepokojenie do-

tyczące kwestii związanej z  funkcjonowaniem 
wojskowych komend uzupełnień i wojewódzkich 
sztabów wojskowych, jak również wojskowych pra-
cowni psychologicznych. Te wymienione przeze 
mnie instytucje mają być zlikwidowane, a na ich 
miejsce mają powstać tzw. centra rekrutacyjne. 
A zatem zadania mobilizacji, którymi te instytu-
cje się zajmują, zostaną, cokolwiek by powiedzieć, 
wystawione na dużą próbę. I ja uważam, że nie 
może być tak, że w tak trudnym momencie, przy 
istnieniu tak poważnego, Panie Senatorze, zagro-
żenia, likwiduje się czy zmienia się instytucje i oso-
by, które zajmują się mobilizacją i uzupełnieniem 
stanów osobowych. Są to z reguły bardzo doświad-
czeni ludzie.

I drugie moje pytanie. Zawsze jako przedsię-
biorca bardzo się tym interesowałem. Uważam, 
że jest bardzo poważny deficyt w zakresie zmian 
w ustawie offsetowej.

(Sygnał timera)
Niestety, ona nie została zauważona w projek-

cie ustawy…
(Sygnał timera)
A budowanie kompetencji…
(Sygnał timera)
…przemysłu i budowanie silnego przemysłu 

jest dzisiaj, cokolwiek by powiedzieć, w interesie 
państwa. Wiemy, że to jest bardzo potrzebne. I dla-
tego uważam, że wymaga to pilnych zmian w usta-
wie offsetowej. Czy o tym była dyskusja, Panie 
Senatorze, Panie Przewodniczący?

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

SenatoR 
jarosłaW rusiecki 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Senatorze!
W kwestii pierwszej, dotyczącej rekrutacji, 

była dyskusja. Mogę powiedzieć, że pan mini-
ster Mariusz Błaszczak wsłuchał się w głos pana 
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senatora i kwestia… No, „likwidacja” to nie jest 
właściwe określenie. Ale rekrutacja polskich Sił 
Zbrojnych wymaga ogromnej reformy, stąd też 
w ustawie pojawia się zapis dotyczący tworzenia 
centrów rekrutacji, niemniej jednak ta kwestia zo-
stała odłożona w czasie.

Ale w tym miejscu chciałbym wyrazić wielkie 
uznanie dla pana generała Artura Dębczaka, dyrek-
tora Biura do spraw Programu „Zostań Żołnierzem 
Rzeczypospolitej”, który w konsolidacji z panem 
ministrem obrony narodowej wprowadza tutaj sys-
tematycznie zachęty i udoskonalenia. Generalnie 
z informacji przedstawionej przez pana ministra 
obrony narodowej wynika, że jest takie wyzwa-
nie czy też zadanie, aby w ciągu 2 dni rekrut mógł 
przejść cały proces rekrutacji.

Co do kwestii drugiej, niezwykle istotnej i waż-
nej dla rozwoju polskiego przemysłu obronnego, 
powiem, że kompetencje, które posiada polski 
przemysł obronny, zarówno ten państwowy sku-
piony w Polskiej Grupie Zbrojeniowej, jak i ten 
prywatny, zdecydowanie się poszerzają. Świadczy 
o tym to, że w ostatnich latach ok. 60% zakupów czy 
wydatków na cele modernizacyjne armii jest z pol-
skiego przemysłu obronnego, który np. w obszarze 
ogniowym ma ogromne sukcesy i doświadczenia. 
To, co w tej chwili wytwarzają Huta „Stalowa Wola” 
czy w moim okręgu wyborczym zakłady metalowe 
„Mesko”, to jest najwyższa półka światowa. Ale jest 
to sprawa niezwykłej wagi.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie ponownie zadaje pan senator Jan Maria 

Jackowski.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, czy podczas posiedzenia komi-

sji była poruszana kwestia, o którą za chwilę zapy-
tam… Jeżeli nie, to będę pytał ministra. Otóż chodzi 
mi o art. 3 ust. 1, mówiący o tym, że obowiązek 
obrony nie dotyczy osób, które obok obywatelstwa 
polskiego mają inne obywatelstwo i mieszkają sta-
le poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Mam 
pytanie: z czego to wynikało? No bo to jest pewna 
nierówność w traktowaniu bądź co bądź obywateli 
polskich. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

SenatoR 
jarosłaW rusiecki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, krótko: nie było to przedmio-

tem debaty w czasie posiedzenia komisji.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Projekt ten ustawy został wniesiony…
A, jeszcze pan senator Pupa, w  ostatnim 

momencie.

SenatoR 
zdzisłaW PuPa 

Panie Senatorze, Panie Przewodniczący, mam 
takie pytanie: czy była mowa o czymś, co jest ważne 
w czasie działań wojennych w takiej sytuacji, w ja-
kiej jesteśmy w tej chwili czy w jakiej Ukraina jest 
w tej chwili, czyli o obronie cywilnej? Czy w usta-
wie są zapisy, które mówią o, można powiedzieć, 
podejmowaniu działań zmierzających do tego, aby 
chronić ludność cywilną właśnie przed zagrożenia-
mi na wypadek ewentualnej wojny?

SenatoR 
jarosłaW rusiecki 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Tak jak wspomniałem, ta ustawa nie obejmu-

je tego zakresu. Toczone są prace w Ministerstwie 
Spraw Wewnętrznych i Administracji. Na to też 
zwrócił uwagę w swojej poprawce pan senator Jerzy 
Czerwiński. Mam nadzieję, że wkrótce ten obszar 
stanie się przedmiotem intensywnej debaty, bo 
rzeczywiście to jest sprawa wielkiej wagi. Wnioski, 
jakie wyciągamy, obserwując to, co dzieje się na 
Ukrainie… Oczywiście z wielkim honorem odno-
simy się do żołnierzy ukraińskich sił zbrojnych, 
ukraińskiej obrony terytorialnej, ale warto sobie 
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zapamiętać, że najlepszą armią w przypadku obro-
ny państwowości jest naród. I organizacja działań 
związanych z systemem obrony cywilnej jest nie-
zwykle istotna i niezwykle ważna. Obserwacja de-
baty i w Sejmie, i w Senacie pokazuje, jak myślę, 
że istotą tego zagadnienia jest odbudowa morale 
w narodzie. Jestem zbudowany postawą żołnierzy 
Wojska Polskiego, z którymi bardzo często się spo-
tykam, i ich motywacją do służby, ale przeniesienie 
tego na cały nasz naród, całe społeczeństwo jest 
sprawą niezwykłej wagi.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
(Senator Jarosław Rusiecki: Bardzo dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister obrony 
narodowej.

W tym momencie witam naszego kolegę sena-
tora, pana ministra Skurkiewicza.

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

Proszę.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie oBRony naRoDoWeJ 
Wojciech skurkieWicz 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia ustawy 

o obronie Ojczyzny, ustawy szczególnie ważnej, 
ustawy jakże istotnej w sytuacji, z którą dziś mamy 
do czynienia za naszą wschodnią granicą.

Wysoki Senacie, gdy rozpoczynaliśmy pracę 
nad ustawą o obronie Ojczyzny, nie dopuszczali-
śmy takiej możliwości, że Polska stanie się krajem 
frontowym. Nie dopuszczaliśmy takiej możliwości, 
że w XXI w. jeden kraj zaatakuje militarnie swoje-
go sąsiada, że w XXI w. ta wojna będzie przynosi-
ła ból i cierpienie setek tysięcy, jeśli nie milionów 
niewinnych istnień ludzkich.

Szanowni Państwo, te prace, które prowadzi-
liśmy nad ustawą, jak słusznie przedstawił to pan 
przewodniczący Rusiecki, rozpoczęły się w lutym 
ubiegłego roku. Były one prowadzone najpierw 

w resorcie obrony narodowej, później w ramach 
komitetu do spraw bezpieczeństwa. I cieszę się, że 
finalnie jestem tu przed państwem, aby przedsta-
wić te rozwiązania, tę ustawę.

Ustawa ta w całości zastępuje 14 różnych ak-
tów prawnych przyjmowanych na przestrzeni lat. 
Najstarsze ustawy to ustawy z czasów głębokiego 
komunizmu, z lat sześćdziesiątych. My dziś tym 
dokumentem, tym aktem prawnym, je zastępu-
jemy. Jest to ustawa nowoczesna, ustawa przygo-
towująca nas na wyzwania współczesnego świata. 
Tworząc tę ustawę, wsłuchiwaliśmy się również 
w głos środowisk wojskowych, ale nie tylko woj-
skowych. Celem tej ustawy jest zapewnienie bez-
pieczeństwa Polsce i Polakom.

Szanowni Państwo, należy się też państwu pew-
ne wyjaśnienie. Nasze założenia, które pierwotnie 
przyjęliśmy co do ustawy o obronie Ojczyzny, były 
takie, że wydatki na obronność będą wynosiły 2,5% 
produktu krajowego brutto dopiero od roku 2024. 
Oczywiście życie przez te ostatnie tygodnie zwery-
fikowało nasze stanowisko w tym zakresie, dlatego 
też przyspieszamy te działania. To będzie nie 2,5%, 
ale 3% PKB, i nie w 2024 r., ale już w roku 2023, od 
1 stycznia. To jest ten kluczowy element.

Drugi element. Zakładaliśmy, iż ustawa wejdzie 
w życie 1 lipca 2022 r., a część przepisów będzie 
obowiązywać od przyszłego roku. Tu też sytuacja 
za naszą wschodnią granicą zweryfikowała nasze 
zamiary i nasze działania. Chcemy, aby ta ustawa 
weszła z 30-dniowym vacatio legis.

Szanowni Państwo, jakie są założenia tej usta-
wy? O kwestiach finansowych już wspomniałem, 
ale kluczowym elementem, jeżeli chodzi o finanse 
i środki finansowe wydatkowane na obronność, bę-
dzie również dodatkowy fundusz, który wykracza 
ponad wskaźnik 3% produktu krajowego brutto, 
fundusz wsparcia, który będzie finansował wydatki 
modernizacyjne polskiego wojska, polskiej armii. 
Te środki finansowe będą pochodziły z różnych 
źródeł, m.in. będą to papiery dłużne – i to też pa-
dało na wczorajszym posiedzeniu komisji – z pełną 
gwarancją Skarbu Państwa. No, to jest szczególnie 
istotne.

Szanowni Państwo, zdajemy sobie sprawę, że 
tym wyzwaniom modernizacyjnym, które stoją 
dziś przed polskim wojskiem, a szczególnie przed 
Ministerstwem Obrony Narodowej, musimy spro-
stać w sposób właściwy, w sposób kompetentny, 
w sposób, który będzie zapewniał bezpieczeństwo 
naszej ojczyzny. Stąd też na poziomie prac sejmo-
wych, wsłuchując się w głos opozycji, przyjęliśmy 
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jedną z poprawek opozycji sejmowej, poprawkę 
klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej, 
aby w terminie 30 dni od wejścia w życie ustawy 
Rada Ministrów przyjęła harmonogram czy doku-
ment, który będzie dotykał tej szczególnej materii, 
jaką jest modernizacja techniczna Sił Zbrojnych… 
Przepraszam, powiedziałem o 30 dniach, a to będą 
3 miesiące. Jestem winny sprostowanie w tym za-
kresie. Ten dokument pojawi się w ciągu 3 mie-
sięcy i będzie się tyczył okresu najbliższego, czyli 
lat 2023–2025.

Działania za naszą wschodnią granicą pokazały, 
w jakich kierunkach powinny rozwijać się nowo-
czesne armie współczesnego świata, na jakie ob-
szary powinien być kładziony nacisk, jeżeli chodzi 
o modernizację techniczną. I tak chcemy również 
realizować te nasze działania.

Szanowni Państwo, nasza ustawa, która jest 
dzisiaj prezentowana Wysokiemu Senatowi, tak jak 
słusznie zauważył pan przewodniczący Rusiecki, 
ma 3 kluczowe podstawy. W pierwszej kolejności są 
to oczywiście podstawy finansowe, o których przed 
chwilą wspomniałem. Kolejna rzecz to zasoby oso-
bowe, zwiększenie liczebności polskiego wojska. 
Minister obrony narodowej wielokrotnie podkre-
śla te kwoty dotyczące liczebności. Oczywiście my 
w naszej ustawie o obronie Ojczyzny uwalniamy te 
liczby. Nie podajemy wprost, czy to będzie armia 
300-tysięczna, czy to będzie armia 250-tysięczna, 
bo zdajemy sobie sprawę z tego, że do tego stanu 
liczebnego trzeba dochodzić w określonej, bardzo 
krótkiej perspektywie czasowej. Ale dajemy taką 
możliwość, dajemy taką możliwość rozwoju i służ-
by wszystkim tym, którzy chcą służyć ojczyźnie, 
którzy chcą służyć Rzeczypospolitej, aby w sposób 
odpowiedni i odpowiedzialny zapewniać bezpie-
czeństwo. Szanowni Państwo, kolejnym elemen-
tem jest oczywiście kwestia modernizacji i sprzętu, 
o czym również wspominałem.

Wysoki Senacie, ta ustawa – pojawiało się wiele 
informacji – nie robi nic, co stałoby w sprzeczności 
z tym obszarem socjalnym dla żołnierzy Wojska 
Polskiego. Tak więc kwestie finansowe są utrzy-
mane, kwestie wynagradzania, wynagradzania na 
odpowiednio wysokim poziomie za dobrą służbę.

Ale chcemy też wprowadzić wiele zmian, 
o czym było przed chwilą mówione, chodzi m.in. 
o wojskowe centra rekrutacji. W istocie powstaną 
one w miejsce wojskowych komend uzupełnień 
oraz wojewódzkich sztabów wojskowych, ta struk-
tura będzie nieco inaczej nazywana i zakres mery-
toryczny zostanie nieco rozszerzony, ale to tylko 

i wyłącznie dlatego, że chcemy doprowadzić do 
takiej sytuacji, żeby młody człowiek, który podej-
muje decyzję, iż chce służyć w polskim wojsku, nie 
odbijał się od ściany, od pewnej bariery i przez ty-
dzień, dwa, a może nawet dłużej podążał od jednej 
do drugiej komisji, co było absolutnie zniechęcają-
ce. Informacje, które do nas docierały, jednoznacz-
nie wskazywały, że wielu młodych ludzi przez taką 
barierę urzędniczą, urzędową rezygnowało ze służ-
by w Wojsku Polskim.

Wyznaczyliśmy sobie bardzo ambitny cel – to 
jest właśnie doświadczenie ostatnich lat – two-
rzenia centrów rekrutacji, które były tworzone 
w różnych, wydawałoby się, bardzo dziwnych 
miejscach, bo to były i galerie handlowe, to były 
również różnego rodzaju pikniki, gdyż chcieliśmy 
jak największą liczbę młodych ludzi zachęcić do 
tego, aby służyli ojczyźnie. Na kanwie tych do-
świadczeń przedstawiliśmy bardzo ambitny cel: 
rekrutacja do polskiego wojska, rekrutacja w ra-
mach tych centrów rekrutacyjnych nie może się 
odbywać dłużej niż w ciągu 48 godzin, maksy-
malnie do 2 dni, nie w ciągu 2 tygodni, nie w cią-
gu 3 tygodni, ale maksymalnie w ciągu 2 dni. 
Jestem przekonany, że to jest wyzwanie ambit-
ne, ale to jest wyzwanie, które uda nam się prak-
tycznie z marszu zrealizować. Dlaczego? Dlatego 
że oprócz załatwiania tych kwestii urzędowych, 
urzędniczych będą pracowały chociażby przywo-
ływane tutaj wojskowe pracownie psychologiczne. 
Wojskowe pracownie psychologiczne będą teraz 
elementem wojskowych centrów rekrutacji. To 
nie będzie tak, że rekrut będzie musiał jechać do 
innego miasta po to, aby przejść badania psycho-
logiczne. Chcemy w tym obszarze robić, zmieniać 
naprawdę wiele.

Szanowni Państwo, jeszcze jedna kluczo-
wa kwestia odnośnie do centrów rekrutacji. 
Mianowicie 1:1 przenosimy z obecnego systemu 
kwestie dotyczące mobilizacji, bo to nie czas i pora, 
aby cokolwiek w tym zakresie zmieniać. Kwestie 
dotyczące mobilizacji, które dziś są w kompeten-
cjach wojskowych komend uzupełnień, zarządza-
nych przez Sztab Generalny, wydział P1, pozostają 
absolutnie bez zmiany. Powtórzę: to nie czas i pora, 
aby cokolwiek w tym zakresie ruszać, cokolwiek 
w tym zakresie zmieniać. Również system tere-
nowych oddziałów administracji wojskowej, jeżeli 
chodzi o ich liczbę… Dziś jest 86 wojskowych ko-
mend uzupełnień i tyleż pozostanie również tych 
oddziałów, centrów rekrutacji. W tym zakresie tą 
ustawą nie wprowadzamy żadnych zmian.
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Wysoki Senacie, ta ustawa daje również wie-
le możliwości i wprowadza bardzo oczekiwane 
zmiany, jeżeli chodzi o samo funkcjonowanie Sił 
Zbrojnych. Bo nie jest tajemnicą, że jeżeli chodzi 
o polskie wojsko, nieraz granicą i barierą nie do 
przebrnięcia były awanse i przechodzenie z jedne-
go korpusu do drugiego korpusu. My likwidujemy 
te szklane sufity, likwidujemy te limity, które dziś 
ograniczają czy do dziś ograniczały rozwój pol-
skiego wojska. Nie może być tak, że ambitni lu-
dzie, którzy chcą być oficerami, są przez swoich 
przełożonych… Nie chcę użyć złego słowa, więc po-
wiem, że nie jest im dawana droga rozwoju. W tym 
zakresie robimy wiele, aby likwidować te szklane 
sufity. Jestem przekonany, że w tej sprawie zrobi-
liśmy już wiele, a na pewno jeszcze uda nam się 
również te rzeczy, wydawałoby się, nieosiągalne 
przeprowadzić w najbliższym czasie.

Utrzymujemy cały system motywacyjny, który 
dziś funkcjonuje w polskim wojsku, obszar socjal-
ny pozostaje bez zmian. Ale wprowadzamy rów-
nież wiele zmian. To chociażby wydłużenie służby 
wojskowej, możliwość wydłużenia służby wojsko-
wej nie do sześćdziesiątego roku życia, jak to jest 
w tej chwili, ale do sześćdziesiątego trzeciego roku 
życia. Bo dziś bardzo często jest tak, że doświad-
czeni oficerowie są wyrzucani z polskiego wojska 
przez PESEL, gdyż ten przysłowiowy PESEL jest 
nieubłagany. Dlatego też dajemy taką możliwość, 
jeżeli chodzi o żołnierzy zawodowych. Ale również 
dla żołnierzy terytorialnej służby wojskowej ten li-
mit wiekowy zwiększamy z pięćdziesięciu pięciu do 
sześćdziesięciu lat. To też jest propozycja, która zo-
stała przyjęta na etapie prac sejmowej podkomisji.

Szanowni Państwo, kluczowy, oprócz tych 
kwestii rekrutacyjnych, jest również drugi ob-
szar, o wspomnienie o którym prosiła pani sena-
tor Zając. Bo ten obszar rekrutacyjny to jedno, ale 
również te zasoby, z których możemy czerpać, to 
obszar szczególnie ważny, istotny, a wręcz stra-
tegiczny. Rozwijamy różne formy współpracy ze 
szkołami i z uczelniami. Dziś z powodzeniem re-
alizujemy program oddziałów przygotowania woj-
skowego na poziomie ponadpodstawowym czy 
Legii Akademickiej na poziomie akademickim. 
Będziemy również te formaty rozwijać i będziemy 
te formaty utrzymywać. Będziemy także stwarzać 
możliwości, szczególnie jeżeli chodzi o ten poziom 
akademicki, Legii Akademickiej – już wskazaliśmy 
mechanizmy – odbywania kursów oficerskich da-
jących możliwości rozwoju, a w przyszłości czy 
służby w aktywnej rezerwie, czy chociażby służby 

wprost w polskim wojsku jako żołnierz zawodo-
wy czy żołnierz terytorialnej służby wojskowej. I to 
jest kwestia szczególnie ważna, abyśmy mogli woj-
skiem zainteresować osoby, które czują taką po-
trzebę, ale także osoby, które być może nie mają 
możliwości służenia jako żołnierze zawodowi. Stąd 
też te propozycje, z którymi wychodzimy do róż-
nych środowisk, osób, dotyczące rezerwy aktywnej.

Szanowni Państwo, chcemy tą ustawą zachęcić 
wielu do tego, aby służyli w tych różnych forma-
tach, służyli w polskim wojsku. Dajemy również 
możliwość, choć dziś dyskusja odnośnie do pobo-
ru jest zamknięta, pobór w Polsce jest zawieszony 
i obecnie nie ma w planach, żeby ten pobór od-
wieszać… Chcemy stworzyć mechanizm służby 
dla tych wszystkich, którzy chcą odbyć szkolenie 
roczne w formule ochotniczej służby wojskowej. 
To jest obszar, który, jestem przekonany, będzie 
dotyczył bardzo szerokiego grona młodych ludzi, 
kobiet i mężczyzn, którzy być może będą chcieli 
spróbować, jak to jest być żołnierzem. Po tym cza-
sie próby, służby ochotniczej, a będzie to 28 dni 
szkolenia podstawowego i  11  miesięcy bezpo-
średniego zaawansowanego szkolenia wojskowe-
go, dobrze wynagradzanego, bo wynagrodzenie, 
uposażenie takiego ochotnika będzie na poziomie 
ponad 4 tysięcy zł miesięcznie, więc to będą na-
prawdę przyzwoite warunki finansowe, taka osoba 
będzie mogła podjąć decyzję, czy chce być żołnie-
rzem zawodowym, czy może chce być żołnierzem 
terytorialnej służby wojskowej. A może nie chce być 
żołnierzem, ale chce być urzędnikiem np. w wy-
dziale zarządzania kryzysowego jednego czy dru-
giego urzędu. My będziemy dawać tym ludziom 
taką możliwość, bo w zapisach tej ustawy jest to, 
iż takie osoby… Nie powiem, że będą traktowane 
w sposób priorytetowy, bo Biuro Legislacyjne wy-
kazało nam, że podług prawa wszyscy są równi, 
ale bez wątpienia to będzie taki handicap dla tych 
osób, które będą się ubiegać o stanowiska wła-
śnie w administracji publicznej, w administracji 
państwowej.

Szanowni Państwo, ta ustawa wiąże się z wie-
loma obszarami, które dziś obowiązują i będą 
w dalszym ciągu obowiązywać. To, o czym roz-
mawialiśmy na posiedzeniu senackiej Komisji 
Obrony Narodowej, i uwagi Biura Legislacyjnego 
w zdecydowanej większości dotyczyły rozwiązań 
prawnych, które są w ustawach obecnie obowią-
zujących. W tym zakresie nic nie zmieniamy. Ale 
być może po wejściu w życie ustawy, i to jest ta 
deklaracja z naszej strony, kiedy ustawa o obronie 
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Ojczyzny będzie obowiązywać, przyjdzie taki czas, 
że będzie ona podlegała nowelizacji, bo jest szereg 
postulatów, szereg propozycji wartych rozważenia 
i wartych rozpatrzenia.

Szanowni Państwo, obecnie Wojsko Polskie, 
struktura liczna, bo przecież zawodowych żołnie-
rzy Wojska Polskiego jest 112 tysięcy, są też żołnie-
rze terytorialnej służby wojskowej, oddaje wiele, 
aby służyć ojczyźnie. Teraz stwarzamy mu me-
chanizmy, aby ta służba była nacechowana wie-
loma atrybutami nowoczesnej służby w wojsku, 
nowoczesnej służby w wojsku państwa sojuszni-
czego, państwa, które jest kluczowym elementem 
Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dajemy możliwo-
ści rozwoju, dajemy możliwości odbywania godnej 
służby i godnego życia, dajemy również możliwo-
ści awansów dla wszystkich tych, którzy chcą się 
realizować w polskim wojsku. Przed nami długa 
droga, Szanowni Państwo, przed nami długa droga 
nie tylko w wymiarze militarnym, mam na myśli 
modernizację techniczną, ale również długa droga, 
jeżeli myślimy o silnej flankowej armii. Flankowej 
– mam na myśli Sojusz Północnoatlantycki. Ale 
jestem przekonany, że nam się powiedzie, że te 
działania powiodą się, szczególnie że jest ogólnona-
rodowa zgoda co do tego, iż to są rozwiązania, które 
są konieczne, niezbędne do tego, aby polskie woj-
sko, polska armia była silną, zwartą organizacją.

Przy okazji pragnę serdecznie podziękować 
wszystkim za zaangażowanie w prace nad ustawą 
o obronie Ojczyzny. To było naprawdę budujące, bo 
miałem zaszczyt i honor prezentować ustawę na 
posiedzeniach sejmowej komisji i podkomisji. To 
były długie godziny spędzone z moimi współpra-
cownikami, za co im serdecznie przy okazji dzięku-
ję. To była merytoryczna rozmowa i merytoryczna 
dyskusja bez takiego politycznego zadęcia, które 
nam politykom bardzo często niepotrzebnie towa-
rzyszy, Szanowni Państwo.

Udało nam się do tej ustawy wprowadzić wie-
le rozwiązań, których wprowadzenie postulo-
wała zarówno strona rządowa, jak i  opozycja, 
i to z różnych stron. Jestem przekonany, że rów-
nież praca w Senacie, czego mieliśmy próbkę już 
wczoraj podczas posiedzenia senackiej Komisji 
Obrony Narodowej… I za to serdecznie dziękuję 
panu przewodniczącemu Rusieckiemu i panom 
wiceprzewodniczącym senackiej Komisji Obrony 
Narodowej. Odbyła się merytoryczna dyskusja, me-
rytoryczna rozmowa, również nad wyzwaniami, 
które dziś stoją przed polską armią, przed polskim 
wojskiem, przed nowoczesną armią XXI w.

Jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję za te 
wszystkie uwagi, serdecznie dziękuję za współpra-
cę. Jesteśmy do państwa dyspozycji. (Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

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.

Pierwszy zgłosił się pan senator Wojciech 
Konieczny.

SenatoR 
Wojciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 

Państwo!
Naszą najdłuższą granicą, najbardziej podatną 

na atak ze strony Rosji jest granica morska. W do-
datku istnieją tam instalacje, które mają nas uchro-
nić przed zależnością od rosyjskich źródeł energii, 
surowców itd. W związku z tym zadaję pytanie: czy 
dzięki tej ustawie nastąpi poprawa w liczebności 
i składzie floty polskiej? Jeżeli tak, to proszę o kon-
kretną odpowiedź, kiedy pojawią się w Polskiej 
Marynarce Wojennej sprawne i gotowe do działa-
nia okręty podwodne? Czy ta ustawa nam to w jakiś 
sposób zapewnia? I jakie ewentualnie inne formy 
obrony wybrzeża będą dzięki tej ustawie w najbliż-
szych latach wprowadzone? Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie oBRony naRoDoWeJ 
Wojciech skurkieWicz 

Szanowni Państwo.
Ustawa traktuje kompleksowo wszystkie kwe-

stie dotyczące obronności. Oczywiście obszar, 
o którym pan senator wspomniał, jest szczególnie 
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ważny, szczególnie istotny. My przez ostatnie lata 
naprawdę zrobiliśmy wiele, jeżeli chodzi o obronę 
polskiego wybrzeża. Chociażby bardzo nowocze-
sna morska jednostka rakietowa jest czymś, czym 
się możemy chwalić, możemy się szczycić. Rozwój 
tej jednostki… dalszy rozwój tutaj absolutnie jest 
pożądany.

Jeżeli chodzi o  modernizację polskiej flo-
ty, szczególnie w ujęciu programu „Orka”, czyli 
okrętów podwodnych, plan modernizacji tech-
nicznej obejmuje ten obszar i on bez wątpienia 
będzie realizowany. Dziś dostrzegamy… Ja zresz-
tą wielokrotnie o tym mówiłem na posiedzeniu 
sejmowej Komisji Obrony Narodowej i senackiej 
Komisji Obrony Narodowej. Pewnych rzeczy, 
pewnych zapóźnień nie da się nadrobić w ciągu 
1 roku, 2 czy nawet 3 lat. To jest obszar, który 
jest bez wątpienia ważny i on będzie realizowany 
w najbliższych latach. Środki finansowe, które 
dziś czy za chwilę będziemy mieć, są wymier-
nie większe, niż się spodziewaliśmy. Mówiłem 
na wczorajszym posiedzeniu Komisji Obrony 
Narodowej, że plan modernizacji technicznej, 
w oparciu o który te wyzwania modernizacyjne 
są realizowane, opiewa na perspektywę 15-let-
nią, na lata 2021–2035, włączając w to również 
rok 2020. Przy wydatkach finansowych i tych 
perspektywach 3% PKB daje nam to określone, 
realne możliwości finansowe, dodatkowe real-
ne możliwości finansowe. Niebagatelne, bo jak 
mówiliśmy na wczorajszym posiedzeniu Komisji 
Obrony Narodowej, to są dodatkowe środki fi-
nansowe w perspektywie do roku 2035 w wy-
sokości plus 305 miliardów zł, według projekcji 
finansowych Ministerstwa Finansów. To są na-
prawdę bardzo duże środki finansowe i będzie-
my je w sposób odpowiedni i odpowiedzialny 
wydatkować, również w  ramach programów 
morskich.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pozwolę sobie zadać krótkie pytanie à propos 

finansów. Mamy armię liczącą ok. 110 tysięcy żoł-
nierzy i to nas kosztuje ok. 2,2% PKB. Jeżeli chcemy 
osiągnąć poziom 250 czy 300 tysięcy, to będzie nas 
to kosztowało pewnie ok. 5% PKB. Czy pan minister 
mógłby przybliżyć, podać informacje, czy jesteśmy 
w stanie to osiągnąć i w jakim tempie?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie oBRony naRoDoWeJ 
Wojciech skurkieWicz 

Panie Marszałku, oczywiście zwiększanie liczeb-
ności polskiego wojska musi odbywać się w sposób 
sukcesywny i przemyślany, bo tu chodzi nie tyl-
ko o czynnik ludzki, ale również o infrastrukturę, 
o uzbrojenie. Dlatego też, odpowiadając wczoraj na 
pytania na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej, 
wskazywałem jednoznacznie, że to jest perspekty-
wa najbliższych lat, kiedy będziemy podejmować 
te działania. Zdajemy sobie sprawę również z tego, 
że zwiększająca się liczebność polskiego wojska to 
jest również wyzwanie w wymiarze finansowym. 
Dziś polskie wojsko liczy, jak wspomniałem – to są 
dane na koniec lutego – ok. 112 tysięcy żołnierzy 
plus 30 tysięcy terytorialnej służby wojskowej, więc 
dziś możemy mówić o armii blisko 150-tysięcznej. 
I teraz przed nami stoi wyzwanie… Chodzi o to, aby 
środki finansowe przekładały się w pierwszej kolej-
ności na rozwój infrastruktury, bo ci żołnierze będą 
musieli gdzieś służyć, a w drugiej kolejności – na 
zakup nowoczesnego sprzętu, bo to jest rzecz klu-
czowa i to jest atrybut niezbędny, który ma posłużyć 
do rozwoju polskiej armii, no i oczywiście na ten 
komponent ludzki, w kontekście którego stwarza-
my te możliwości i te mechanizmy, o których przed 
chwilą mówiłem i które jednoznacznie wskazywa-
łem. Chcemy stworzyć armię, która będzie armią 
nowoczesną, chcemy stworzyć armię, która sprosta 
wyzwaniom współczesnego pola walki w różnych 
formatach. Jeszcze raz powtórzę: jeśli chodzi o kwe-
stię poboru, nie bierzemy tego w tej chwili, w czasie 
pokoju, pod uwagę, bo zdajemy sobie sprawę, że na 
pewno nie byłoby to czymś dobrze przyjętym.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Bogdana Klicha.

SenatoR 
BoGdan klich 

Panie Ministrze, mam oczywiście kilkanaście, 
jeśli nie kilkadziesiąt różnych pytań i uwag do tej 
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ustawy. Ograniczę się do 3 zasadniczych. Pierwsza 
dotyczy tego, co i w czasie „P”, i w czasie kryzy-
su, i w czasie „W” jest rzeczą zasadniczą i dotyczy 
systemu dowodzenia polskimi Siłami Zbrojnymi. 
W tej ustawie znika gdzieś Sztab Generalny oraz 
szef Sztabu Generalnego. Są natomiast jasno opi-
sane kompetencje zarówno dowódcy generalnego, 
jak i dowódcy operacyjnego. Zachowanie jedności 
systemu dowodzenia, o czym pan doskonale wie 
i ja doskonale wiem, jest sprawą absolutnie klu-
czową w każdej armii. W związku z tym proszę mi 
powiedzieć, jaka jest rola szefa Sztabu Generalnego 
oraz jakie są relacje pomiędzy szefem Sztabu 
Generalnego a wymienionymi przeze mnie dowód-
cami, generalnym i operacyjnym, w tych poszcze-
gólnych stanach. To po pierwsze…

(Sygnał timera)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze, minuta właśnie upłynęła.)
Ja będę musiał wyjść za sekundę, więc gdybym 

mógł jeszcze 2 pytania zadać w tej drugiej minucie, 
byłbym bardzo zobowiązany.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: To bardzo 
proszę w takim razie. No, rozumiem. W tym eks-
traordynaryjnym trybie…)

Już się więcej nie będę zgłaszał do głosu.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: …pozwolimy 

na to panu senatorowi. Proszę bardzo.)
Bardzo dziękuję.
Po drugie, Panie Ministrze, w art. 15 jest mowa 

o rodzajach Sił Zbrojnych, gdzie wymienione są 
wszystkie, zgodnie z ich porządkiem, ale dowód-
cami rodzajów Sił Zbrojnych są dowódca gene-
ralny, dowódca operacyjny oraz dowódca Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Dlaczego dowódca Wojsk 
Obrony Terytorialnej jest wymieniony jako do-
wódca osobnego rodzaju Sił Zbrojnych, podczas 
gdy dowódcy Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, 
Marynarki Wojennej, Wojsk Specjalnych takiej 
roli nie odgrywają, chociaż to oni stanowią trzon 
wojsk operacyjnych i to na nich spoczywałby, że 
tak powiem, zasadniczy wysiłek obronny, gdyby – 
nie daj Boże – doszło do konieczności uruchomie-
nia tych wojsk? I dlaczego dowódca Wojsk Obrony 
Terytorialnej nie podlega, podobnie jak oni… nie 
ma identycznej podległości jak dowódca generalny 
i dowódca operacyjny?

Po trzecie, pan minister powiedział bardzo 
ważną rzecz, mianowicie taką, że zmiany, które 
dotyczą reorganizacji systemu rekrutacji i uzu-
pełniania, a także systemu rozwinięcia mobili-
zacyjnego naszych wojsk czy likwidacji WSW 

oraz WKU, będą się odbywać, jeśli dobrze pa-
miętam sformułowanie, w odpowiednim czasie, 
tak żeby nie odbywały się w tej chwili, kiedy 
zagrożenie naszego bezpieczeństwa jest naj-
większe w historii ostatnich kilkudziesięciu lat. 
Czy to oznacza, że rozporządzenia wykonawcze 
w tym zakresie zostaną wydane później? A jeśli 
tak, to kiedy ta reorganizacja będzie się odby-
wała, tak żeby nie nachodziła na czas zagroże-
nia bezpieczeństwa państwa wojną w Ukrainie? 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Ja dokonałem tego wyjątku z uwagi na fakt, iż 

pan senator…
(Senator Bogdan Klich: Bardzo dziękuję.)
…jest byłym ministrem obrony narodowej, 

stąd uważam, że miał prawo nieco nadużyć na-
szego regulaminu. Ale to jest ostatni raz, kiedy na 
to pozwalam.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie oBRony naRoDoWeJ 
Wojciech skurkieWicz 

Jeżeli chodzi o ostatnią kwestię, to ja nie przed-
stawię terminu ani daty dziennej. My utrzymuje-
my taką strukturę i formułę, jeżeli chodzi o kwestie 
dotyczące mobilizacji, rozwinięcia, jaka jest, czyli 
1:1. W tym obszarze nie dokonujemy w tej chwili 
żadnych zmian.

Oczywiście ustawa, która jest bardzo obszer-
nym dokumentem, ma 824 artykuły, wymaga 
przygotowania szeregu aktów prawnych niższego 
rzędu. My w ustawie, w jej pierwotnym brzmie-
niu, dawaliśmy sobie czas 36 miesięcy na przy-
gotowanie stosownych rozporządzeń. Mówiłem 
o tym wczoraj na posiedzeniu komisji. Niezbędne 
będzie wydanie ok. 160 tego typu aktów. Dziś skra-
camy ten czas, to będzie 18 miesięcy. Przez okres 
18 miesięcy będą obowiązywać rozporządzenia, 
które funkcjonują dziś w przestrzeni legislacyjnej. 
Mamy przygotowanych już 10 kluczowych, wiążą-
cych aktów, które będą przyjmowane w pierwszej 
kolejności.

(Głos z sali: Będzie też…)
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Tak, pan dyrektor Stachurski potwierdza tę in-
formację. Te, które są kluczowe z punktu widze-
nia funkcjonowania ustawy, będą przygotowywane 
w pierwszej kolejności. Wczoraj do uzgodnień we-
wnątrzresortowych została skierowana decyzja, 
która nakłada pewien harmonogram realizacji 
prac dotyczących aktów prawnych niższego rzędu, 
które będą prowadzone w Ministerstwie Obrony 
Narodowej w  najbliższym okresie. Te kwestie 
mamy, że tak powiem, zagospodarowane.

Jeżeli chodzi o Wojska Obrony Terytorialnej 
czy dowódcę Wojsk Obrony Terytorialnej, o to, 
dlaczego jest on wymieniany z innymi dowódca-
mi, to pragnę zwrócić uwagę na fakt, że w art. 15 
wskazujemy, jakie rodzaje wojsk wchodzą w skład 
Sił Zbrojnych. Pragnę zwrócić uwagę, że Wojska 
Obrony Terytorialnej jako rodzaj wojsk są dziś bez-
pośrednio podporządkowane ministrowi obrony 
narodowej.

(Senator Bogdan Klich: I tak pozostanie.)
Na razie tak, Panie Ministrze. Na razie tak.
My wielokrotnie wskazywaliśmy, że do mo-

mentu osiągnięcia pełnych zdolności operacyj-
nych WOT będzie podlegał pod ministra obrony 
narodowej. W momencie, kiedy Wojska Obrony 
Terytorialnej osiągną w pełni zdolności opera-
cyjne – my zakładamy, że to będzie rok 2025 – 
one przejdą w podporządkowanie szefowi Sztabu 
Generalnego. I  to jest coś, co jest w  koncepcji 
powstawania i  funkcjonowania Wojsk Obrony 
Terytorialnej.

Ale proszę też… Chciałbym przy tej okazji zwró-
cić uwagę na jedną kwestię. My dzisiaj też prze-
widujemy szczególną funkcję dla Wojsk Obrony 
Terytorialnej w  ramach tej ustawy o  obronie 
Ojczyzny, gdzie wszystkie działania, które usta-
wa o zarządzaniu kryzysowym nakłada na polskie 
wojsko, na Siły Zbrojne, będą realizowane przez 
Wojska Obrony Terytorialnej. Nie tak, jak było do 
tej pory, że to dowódca wojsk operacyjnych był tym, 
który odpowiadał za działania w ramach kryzysów-
ki. To WOT będą realizowały wszystkie te zadania. 
To jest pokłosie doświadczeń ostatnich lat, zaan-
gażowania w działania przy okazji usuwania klęsk 
żywiołowych, różnego rodzaju sytuacji związanych 
z pandemią koronawirusa czy również wspierania 
dziś uchodźców na granicy. To jest kwestia kluczo-
wa, WOT wyśmienicie sobie radzi w tym zakresie. 
I będziemy w tym kierunku podążać. My zresztą 
wprowadziliśmy już przy okazji jednej z noweli-
zacji, które… I Senat wyrażał pozytywną opinię. 
My już wprowadziliśmy do wojewódzkich zespołów 

zarządzania kryzysowego dowódców brygad WOT, 
którzy uczestniczą w posiedzeniach tych zespołów 
zarządzania kryzysowego na szczeblu wojewódz-
kim. Tak więc oni już dzisiaj są, że tak się wyrażę, 
wkomponowani w tę kwestię.

I pierwsza przywoływana kwestia: szef sztabu. 
Ja tylko pragnę zwrócić uwagę, że oczywiście, z jed-
nej strony szef sztabu jest, że tak powiem, częścią 
składową struktury urzędu ministra obrony naro-
dowej. Tutaj w tym zakresie nic się nie zmienia. Ale 
z drugiej strony odpowiednie obowiązki nakłada 
na szefa sztabu system kierowania i dowodzenia. 
Przypomnę, że przyjęliśmy tzw. mały SKiD, przed 
nami ewaluacja i dyskusja również nad rozsze-
rzeniem systemu kierowania i dowodzenia w tej 
pogłębionej wersji. Oczywiście w sytuacji „P” szef 
Sztabu Generalnego jest, jak to się mówi, pierw-
szym żołnierzem Rzeczypospolitej. On ma zupełnie 
inne obowiązki w sytuacji ogłoszenia stanu woj-
ny. Tak więc w tym zakresie także nic nie ruszamy 
i nic się nie zmienia.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Józefa Zająca – zdalnie.

SenatoR 
józeF zając 

Panie Marszałku, Panie Ministrze, mam 2 py-
tania, ale pewnie zredukuję je do jednego, bo czas 
biegnie.

Czy procedowana ustawa bierze pod uwagę wy-
korzystanie jednej z najbardziej zmilitaryzowanych 
grup obywateli w Polsce, tj. myśliwych? W wielu 
kołach łowieckich pojawiły się pomysły utworze-
nia sekcji strzeleckich z ochotników myśliwych. 
Chciałbym zaznaczyć, że dzięki tej inicjatywie mo-
żemy skutecznie wykorzystać ogromny potencjał 
myśliwych w celach obrony, utrzymania porząd-
ku, a nawet przygotowania działań dywersyjnych. 
Potencjał ten jest zarówno ludzki, jak i militarny. 
Potencjał ludzki to ponad 100 tysięcy przeszko-
lonych strzelców, a militarny – to ogromna ilość 
broni i amunicji będąca we władaniu myśliwych, 
a także znakomity sprzęt nokto- i termowizyjny czy 
nawet pojazdy terenowe.
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Myśliwi niejednokrotnie…
(Sygnał timera)
…najlepiej znają swoje tereny łowieckie, w tym 

szczególnie istotną podczas walki topografię tere-
nu, i mogą stanowić nieocenione wzmocnienie na-
szych Sił Zbrojnych. Każdy ochotnik, jako myśliwy 
posiadający pozwolenie na broń, jest zweryfikowa-
ny pod względem stanu zdrowia, w tym również 
przechodzi badania psychologiczno-psychiatrycz-
ne. Jest osobą niekaraną oraz sprawdzaną przez 
Policję, chodzi o wywiad środowiskowy…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, niestety, czas minął.)

Tak więc mówimy tylko o osobach godnych za-
ufania, cieszących się dobrą opinią…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Minuta…)
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Panie Senatorze, mamy minutę na zadawanie 
pytań.

Panie Ministrze, bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie oBRony naRoDoWeJ 
Wojciech skurkieWicz 

Panie Marszałku, Panie Senatorze, dziękuję za 
to pytanie. Ustawa nie dotyka obszaru militaryza-
cji czy wcielania myśliwych w jakikolwiek sposób, 
jako przedstawicieli pewnej grupy, ale rzeczywi-
ście jest tu bardzo bogaty potencjał, jeżeli chodzi 
o obronę powszechną, bo o takowej możemy tu-
taj mówić. Myśliwi również mają tutaj swoje miej-
sce jako ci, którzy mają przydziały mobilizacyjne. 
Znaczna część myśliwych ma przydziały mobiliza-
cyjne i może się realizować jako rezerwa aktywna. 
Tak więc co do tego nie ma najmniejszej wątpli-
wości, ale rozwiązania tej ustawy nie dopuszczają 
możliwości militaryzowania myśliwych.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Beatę Małecką-Liberę.

SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ja ponawiam pytanie, które zadawałam panu 

senatorowi sprawozdawcy, pytanie w  kwestii 
ewentualnej rekwizycji środków transportu. To 
pytanie jest takie: czy pojazdy transportujące leki 
i krew, środki transportu, które są szczególnie 
przygotowane, wyposażone w odpowiednie za-
bezpieczenie, są wyłączone z tego artykułu, gdzie 
jest opisany obowiązek świadczeń rzeczowych, czy 
też nie?

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Beata Małecka-Libera: Proszę o krótką 

odpowiedź: tak czy nie?)
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie oBRony naRoDoWeJ 
Wojciech skurkieWicz 

Odpowiadam na to pytanie pani senator: nie 
są wyłączone. Dlaczego? Dlatego że w pierwszej 
kolejności… My jako Siły Zbrojne dysponujemy 
własnymi pojazdami, które mogą przewozić me-
dykamenty, również w bardzo niskich temperatu-
rach. Zresztą przerabialiśmy to, kiedy skutecznie 
transportowaliśmy szczepionki jednej z firm, a po-
żądana temperatura transportu wynosiła minus 80 
stopni. A więc my odpowiedni sprzęt mamy, ale 
dzisiaj mówimy też o sytuacji, w której trwa wojna 
w naszym kraju, w której mamy szpitale wojenne 
– nie wojskowe, tylko wojenne. Kiedy tego sprzę-
tu, którym dysponuje polskie wojsko, zabraknie, 
niezbędny będzie dodatkowy sprzęt, aby zapewnić 
ciągłość dostaw, np. do szpitali wojennych. I tylko 
w tym obszarze to rozpatrujemy.

(Senator Beata Małecka-Libera: Czy mogę 
dopytać?)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo proszę.
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SenatoR 
BeaTa małecka-liBera 

Ale czy zapewnimy równocześnie leki i krew dla 
naszych obywateli w Polsce?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie oBRony naRoDoWeJ 
Wojciech skurkieWicz 

Pani Redaktor, ale… Przepraszam, wróć.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Pani 

Senator…)
Pani Senator, jedno absolutnie nie wyklucza 

drugiego. Ja sobie nie wyobrażam takiej sytuacji, 
że jest wojna i nagle ktoś z polskiego wojska czy 
z Ministerstwa Obrony Narodowej zajmuje wszyst-
kie tego typu pojazdy, które są na wyposażeniu 
firm farmaceutycznych. Jeżeli to będzie realizo-
wane, to tylko w zakresie niezbędnym do zaspo-
kojenia potrzeb Sił Zbrojnych. Jeszcze raz powtórzę 
to słowo: niezbędnym.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
I  teraz przechodzimy do 2 ostatnich pytań. 

Chyba niezgodnie z zasadami sztuki wojennej naj-
cięższe armaty Senat wytacza na końcu, zdaje się, 
że powinien to zrobić na początku. Senatorowie Jan 
Maria Jackowski i Jerzy Czerwiński będą zadawać 
pytania.

Bardzo proszę, Jan Maria Jackowski.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja bardzo dziękuję za tę deklarację pana mini-

stra, że będziecie nad tym pracować. Rzeczywiście, 
teraz potrzeba chwili jest taka, żeby ta ustawa zo-
stała jak najszybciej przyjęta w parlamencie i pod-
pisana przez pana prezydenta.

Wrócę do 2 kwestii, które poruszałem w pyta-
niach do senatora sprawozdawcy. Pierwsza kwestia 
to definiowanie stanu wojny. Co się stanie, jeżeli 
w wyniku zobowiązań sojuszniczych albo rozwoju 
sytuacji operacyjnej działania wojskowe z użyciem 

polskich wojsk będą prowadzone poza granicami 
Polski?

I druga kwestia, dotycząca obowiązku obron-
nego, który w świetle tej ustawy dotyczy obywa-
teli polskich, tylko obywateli polskich, natomiast 
nie dotyczy tych obywateli polskich, którzy na stałe 
przebywają poza granicami kraju i mają też obywa-
telstwo innego kraju. Czy w tym zakresie planowa-
ne jest jakieś doszczegółowienie tych propozycji? 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie oBRony naRoDoWeJ 
Wojciech skurkieWicz 

Odpowiedź w jednym i w drugim przypadku 
jest prosta, a wręcz prozaiczna. To są przepisy, któ-
re zostały zaczerpnięte z dotychczas obowiązują-
cych aktów prawnych. Tutaj, w tym zakresie, nie 
dokonujemy zmian. 

O stanie wojny mówimy w sytuacji wojny na 
terenie naszego kraju, w granicach administra-
cyjnych Rzeczypospolitej. No, o tym dzisiaj mówi-
my. W Polsce nie jest ogłaszany stan wojny, nawet 
jeżeli ta wojna dzieje się u naszych granic, nawet 
jeśli nasi żołnierze są zaangażowani w misje roz-
jemcze czy jakiekolwiek inne poza granicami kraju. 
Obywatelstwo też jest rzeczą ważną, bo wiadomo, 
że dotyczy to tylko obywateli, którzy pozostają na 
terenie Rzeczypospolitej. Trudno byłoby zmu-
szać do tego tych, którzy mieszkają od lat gdzie 
indziej, są Polonią np. w Australii czy w Stanach 
Zjednoczonych, choć dziś przykład ukraiński jed-
noznacznie pokazuje, że wielu Ukraińców z róż-
nych miejsc świata wraca, aby bronić swojej 
ojczyzny. Jestem przekonany, że gdyby była taka 
konieczność, również setki tysięcy, jak nie miliony 
naszych współobywateli by wracały, przyjeżdżały 
z różnych miejsc i zakątków świata. W tym kontek-
ście również mam pewną wątpliwość, czy byłoby 
to możliwe np. w przypadku osób, które posiadają 
dzisiaj podwójne obywatelstwo, polskie i rosyjskie. 
Na usta ciśnie się jednoznaczna odpowiedź, że ra-
czej takiej możliwości by nie było.
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WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuje bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
jerzy czerWiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam pytania dotyczące obrony cywilnej. Jak to 

jest w państwach, które z nami graniczą, są nam 
bliskie? Czy obrona cywilna w ogóle występuje, 
może pod inną nazwą, ale czy jest taka formacja? 
Jak jest ona podporządkowana? Czy należy do woj-
ska, czy do odpowiednika naszego MON, czy też do 
MSWiA? To jedno.

I druga kwestia. Do tej pory obrona cywil-
na była, nazwałbym to, zapisana w ustawie o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej, czyli w ustawie MON-owskiej, można po-
wiedzieć. Teraz z tego rezygnujemy. Pytanie: co jest 
przyczyną? Na jakim etapie są prace w MSWiA na 
temat obrony cywilnej? Jeśli pan nie ma teraz do-
kładnych informacji, co jest oczywiste, to prosił-
bym o odpowiedź na piśmie.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie oBRony naRoDoWeJ 
Wojciech skurkieWicz 

Panie Senatorze, już spieszę z odpowiedzią.
Rzeczywiście dotyka pan bardzo ważnej 

kwestii, która pojawiała się podczas prac na po-
ziomie komitetu do spraw bezpieczeństwa, ale 
też na poziomie sejmowym, również wczoraj. 
Na mocy decyzji komitetu do spraw bezpieczeń-
stwa dokonano pewnego rozdziału. Otóż usta-
wa o obronie Ojczyzny określa zasady działania 
tego komponentu wojskowego i okołowojskowe-
go, a kwestiami dotyczącymi obrony cywilnej, 
które są wyłączone – jak pan słusznie zauważył, 
część zapisów była w ustawie o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej – będzie 

się zajmował minister spraw wewnętrznych 
i administracji.

Przypomnę państwu, że dziś szefem obrony 
cywilnej Rzeczypospolitej Polskiej jest komendant 
główny Państwowej Straży Pożarnej – to po pierw-
sze. Po drugie, te struktury w Polsce funkcjonują 
w oparciu o straż pożarną. Tylko dzisiaj nakłada 
nam się pewnego rodzaju siatka pojęciowa, która 
jest niezbyt ostra. Dziś mówimy – i to też widać na 
przykładzie Ukrainy – o obronie cywilnej i o obro-
nie powszechnej. Wydawałoby się, że jedno i dru-
gie jest do siebie bardzo podobne, bardzo zbliżone.

My pewne sprawy dotyczące obrony powszech-
nej czy założenia obrony powszechnej przyjęliśmy 
w zapisach dokumentów Strategii Bezpieczeństwa 
Narodowego, którą przygotowywaliśmy bardzo in-
tensywnie i którą podpisał pan prezydent Andrzej 
Duda. Dlatego też tutaj – jeszcze raz to powtórzę – 
za kwestie dotyczące obrony cywilnej na mocy de-
cyzji komitetu do spraw bezpieczeństwa w całości 
będzie odpowiedzialny minister spraw wewnętrz-
nych i administracji, on będzie tym zarządzał. 
Wszystkie uwagi, które pojawiały się w trakcie pro-
cesu legislacyjnego, zostały skierowane czy zosta-
ną skierowane do ministra spraw wewnętrznych 
i administracji.

Chcemy, żeby ten podział kompetencyjny był 
jasny, precyzyjny i dość wyrazisty, żeby nie na-
chodziły na siebie pewne elementy obrony po-
wszechnej i obrony cywilnej, żeby one były jasno 
rozdzielone, czy też obrony  terytorialnej, o której 
również dzisiaj mówimy, gdyż dzisiaj po stronie 
ukraińskiej bardzo mocno rozwija się obrona te-
rytorialna. Ja przypomnę, że to jest obrona tery-
torialna, która jest wzorowana na naszej i od 2 lat 
z powodzeniem była tworzona w kooperacji i we 
współpracy ze stroną polską i z Wojskami Obrony 
Terytorialnej. To też pokazuje, że akurat ta forma 
obrony bardzo dobrze się sprawdza i dobrze się 
realizuje. Oczywiście stronie ukraińskiej zabrakło 
kilku lat, żeby dojść do pewnego poziomu, ale wiel-
ki patriotyzm ludności ukraińskiej jednoznacznie 
pokazuje, że to jest ten obszar, który jest szczegól-
nie cenny i ważny z wojskowego punktu widzenia.

Przy tej okazji chciałbym zwrócić uwagę na 
jeszcze jedną kwestię. Rozdział kompetencyj-
ny, który się dokonuje i który też był omawiany 
na poziomie komitetu do spraw bezpieczeń-
stwa, jest szczególnie ważny, bo są obsza-
ry, w których działania na przykład na rzecz 
obronności realizowało Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i Administracji, a na mocy tej 
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ustawy będzie je realizował minister obrony 
narodowej. Mam tutaj na myśli kwestię zwią-
zaną z takim pierwszym zetknięciem młodego 
człowieka, osiemnastolatka z wojskiem, kie-
dy on przychodzi na komisję. O powoływaniu 
tych komisji decydował minister spraw we-
wnętrznych i administracji, a teraz ten obszar 
kompetencyjny przechodzi do ministra obro-
ny narodowej. Szanowni Państwo, oczywi-
ście jest wiele ważnych kwestii, które muszą 
być uregulowane, ale musi tu być odpowiedni 
rozdział kompetencyjny. Obecnie obronę cy-
wilną jako strukturę, którą zarządza szef stra-
ży pożarnej, komendant główny Państwowej 
Straży Pożarnej, trudno by było wkompono-
wać w struktury wojskowe, dlatego też nastą-
pił ten jasny rozdział. W najbliższym czasie… 
Wiem, że na poziomie Ministerstwa Spraw 
Wewnętrznych i Administracji kończą się pra-
ce nad nową ustawą o obronie cywilnej. Jestem 
przekonany, że wkrótce trafi ona na posiedzenie 
komitetu stałego Rady Ministrów, jak również 
do parlamentu i będziemy mogli nad nią praco-
wać. Oczywiście miejmy świadomość, że wiele 
tych elementów jest na styku z wojskiem, one 
będą się przenikały, chociażby kwestie związa-
ne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, bo tam 
jest szeroki wachlarz kompetencyjny, nie tylko 
jeśli chodzi o administrację państwową i obronę 
cywilną, ale również obszar wojskowy. A więc 
na pewno będziemy styczni w wielu obszarach.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę…
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Panie 

Marszałku…)
Bardzo proszę.

SenatoR 
jerzy czerWiński 

Jeśli można dopytać, bo padło tu bardzo cie-
kawe stwierdzenie związane z, nazwałbym to, 
obroną powszechną. To się nie pojawia formalnie 
w ustawie. Czy w tej ustawie, którą rozpatrujemy, 
są jakieś elementy z tym związane, czy planujecie 
państwo jakiś inny dokument prawny związany 

z tym pojęciem? Bo jak widać, to, o czym mówił 
pan minister, sprawdziło się i sprawdza się na 
Ukrainie.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie oBRony naRoDoWeJ 
Wojciech skurkieWicz 

Kwestie dotyczące obrony powszechnej są opi-
sane w Strategii Bezpieczeństwa Narodowego, 
która została przyjęta w  roku  2020. My jako 
Ministerstwo Obrony Narodowej pracowali-
śmy nad tym dokumentem razem z  Biurem 
Bezpieczeństwa Narodowego, z  Kancelarią 
Prezesa Rady Ministrów, a  szczególnie 
z Kancelarią Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ta ustawa zawiera wiele elementów, które są skła-
dowymi obrony powszechnej czy obrony totalnej, 
jak kto woli, bo to nazewnictwo jest stosowane 
na przemian. Bez wątpienia obszar terytorial-
nej służby wojskowej też możemy rozpatrywać 
w kategoriach tej obrony powszechnej, o której 
mówiłem.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pani senator Dorota 

Czudowska.

SenatoR 
doroTa czudoWska 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, pan mówił wczoraj na po-

siedzeniu komisji i dzisiaj również o liczbie roz-
porządzeń, które trzeba będzie wydać, w  tym 
o 10 pilnych. Jeśli to nie jest tajemnica, to proszę 
przybliżyć nam, jakie są te najpilniejsze rozporzą-
dzenia, nad którymi ministerstwo będzie praco-
wało. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie oBRony naRoDoWeJ 
Wojciech skurkieWicz 

Pani Senator, oczywiście ja nie przywołam 
wprost nazw tych rozporządzeń, dlatego też udzie-
limy pani senator odpowiedzi na piśmie tuż po za-
kończeniu posiedzenia.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
Informuję, że pan minister zobowiązał się 

odpowiedzieć pisemnie na pytanie pani senator 
Czudowskiej.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Dziękuję.)

(Oklaski)
Bardzo dziękuję panu ministrowi i wszystkim 

uczestnikom debaty.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Zdrojewskiego.

SenatoR 
BoGdan zdrojeWski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zacznę od takiego istotnego stwierdzenia. 

Rzeczywiście wystąpiłem z wnioskiem o przyję-
cie tej ustawy bez poprawek nie dlatego, że ta usta-
wa jest tak doskonała, nie dlatego, że jest bez wad, 
tylko dlatego, że po prostu szkoda czasu. Ten czas 
jest w chwili obecnej bezcenny i odpowiedzialna 
opozycja w tej materii powinna rządowi przynaj-
mniej nie przeszkadzać, a jeżeli może, to powinna 
to poprzeć. Trudno jest oczywiście głosować prze-
ciwko ustawie, która w tytule ma słowa „o obronie 
Ojczyzny”, bo to wygląda tak, jakby się występo-
wało przeciwko tej inicjatywie. Z tego powodu gło-
sowaliśmy za i tak zagłosujemy podczas finalnego 
spotkania na sesji plenarnej.

Chcę przy okazji powiedzieć, że takie spojrzenie 
na tę ustawę nie oznacza bezkrytyczności, ozna-
cza konieczność rozprawienia się z kilkoma waż-
nymi mitami. Pierwszy mit jest związany z samym 
projektem ustawy. Chcę podkreślić, że sama usta-
wa niczego nie czyni. Realizacja tej ustawy czyni 

państwo bezpieczniejszym, ale realizacja dobra, 
właściwa, adekwatna i konsekwentna. Drugi bar-
dzo istotny mit, który pojawił się w deklaracji mi-
nistra, jest taki, że silna armia to liczna armia. Jest 
to warunek niewystarczający i spróbuję to udo-
wodnić. Czwarty problem jest dużo poważniejszy. 
Problem jest nie tylko z ustawą, ale także z wia-
rygodnością autorów, a z tą wiarygodnością jest, 
delikatnie mówiąc, różnie, także z tym, że mówi 
się, że w wyniku wprowadzenia samej ustawy po-
czujemy się, krótko mówiąc, bezpiecznie. Jeszcze 
raz podkreślę, że tak nie jest.

Przechodząc do samej ustawy, najpierw po-
wiem o pierwszym micie. Cieszę się, że i przewod-
niczący komisji, i pan minister ma świadomość 
wielu uchybień, tak je nazwijmy. Przypomnę, że 
wyzwanie jest bardzo trudne, bo dotyczy ponad 160 
aktów wykonawczych. Samo Biuro Legislacyjne 
Senatu – chcę podziękować panom, bo tam przede 
wszystkim panowie pracowali – zaproponowało 
77 poprawek, 50 poprawek wynikało z materiału 
przygotowanego przez senackie biuro analiz. 70 
poprawek zostało zaproponowanych przez różne 
podmioty zewnętrzne, takie jak np. „Lewiatan”. 
Sam przygotowałem jeszcze do tego 28 poprawek. 
Krótko mówiąc, 250 poprawek przydałoby się tej 
ustawie, a więc na co drugiej stronie znajduje się 
coś, co należałoby poprawić. Ale podkreślę jedną 
rzecz, żeby nie było wątpliwości: żadna popraw-
ka, która nie znajdzie się dzisiaj w tej ustawie, nie 
dewastuje określonej rzeczywistości i nie dopro-
wadza do sytuacji, która byłaby groźna z punktu 
widzenia wykonania tej ustawy. Z tego też powo-
du jeszcze raz podkreślam: wniosek o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek. Nowelizacja po prostu bę-
dzie oznaczała brak ewentualnej straty.

Mit drugi jest taki, że o  bezpieczeństwie 
decyduje wyłącznie armia – można tak domnie-
mywać na podstawie przede wszystkim debaty 
przeprowadzonej w Sejmie, ale też licznych dekla-
racji, które pojawiły się na zewnątrz. Chcę podkre-
ślić wyraźnie, że to bardziej złożony problem, że 
wielkość i siła armii ma kluczowe znaczenie, ale 
wiele innych czynników musi być uwzględnione, 
aby państwo było silne, bezpieczne, sprawne, jeżeli 
chodzi o określone reakcje. Składa się na to wiele 
elementów, które od nas zależą, i pewne elementy, 
które od nas nie zależą, jak np. położenie geogra-
ficzne. Trzeba pamiętać, że silne państwo to ta-
kie państwo, które szanuje naukowców i wydaje 
ogromne środki finansowe na badania naukowe. 
To takie państwo, w którym gospodarka rozwija się 
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w sposób naturalny, a ci, którzy prowadzą działal-
ność gospodarczą, mają pewność prowadzenia tej 
działalności gospodarczej w obszarze określonych 
ram prawnych. 

To jest także szacunek do rozmaitych umów, 
przede wszystkim szacunek do tych najważniej-
szych partnerów, jakim jest NATO, jakim jest Unia 
Europejska. Służby dyplomatyczne z prawdziwe-
go zdarzenia są niezbędne, aby państwo działało 
sprawnie i czuło się bezpiecznie także na skutek 
nie tylko deklaracji, ale także rzeczywistej deter-
minacji do tego, aby nas wspierać. Przed chwilą 
otrzymaliśmy informację, że żołnierze z Wielkiej 
Brytanii także do nas dotrą – to jest w chwili obec-
nej efekt raczej oceny stanu zagrożenia i powagi 
sytuacji, a nie wszystkich wysiłków czynionych 
wcześniej. Chcę podkreślić, że na silne państwo 
mają wpływ także sprawny wymiar sprawiedliwo-
ści i zróżnicowane, wiarygodne media, czyli praw-
dziwe informacje, które docierają do obywateli, na 
podstawie których mogą oni adekwatnie reagować. 
Z tym, jak wiemy, jest spory problem. To także sil-
ne NGO i szacunek do społeczeństwa obywatelskie-
go. Widać wyraźnie, na kim dziś spoczął główny 
ciężar przyjmowania obywateli Ukrainy – właśnie 
na wolontariuszach, na samorządach, na pojedyn-
czych organizacjach. To jest niezwykle ważne.

Trzecia sprawa: PiS i obronność. Chcę skupić 
się na tym troszeczkę, choć to jest dość przykra 
kwestia, ale muszę o niej powiedzieć, żeby dobrze 
zdefiniować, w jakim miejscu jesteśmy, a w pew-
nym sensie też podziękować za to, że zmiana jed-
nak tu nastąpiła. Od czego zaczynały się rządy 
Prawa i Sprawiedliwości, ten 2015 r.? Ja przypo-
mnę, że to był grudzień 2015 i zaczęło się od wła-
mania, takiego z łomem i wytrychami. Komunikat, 
który był podawany zaraz po tym włamaniu: uwol-
niliśmy centrum od okupacji. Ja pamiętam dokład-
nie, o jakie włamanie chodzi, to chodziło o Centrum 
Eksperckie Kontrwywiadu NATO. To tam nastąpiło 
włamanie. Przypominam to dlatego, że szacunek 
do NATO i Unii Europejskiej musi być konsekwent-
ny, stały, stabilny. On nie może być taki od ściany 
do ściany, od przypadku do przypadku, od incy-
dentu do incydentu. Ja z przykrością odnotowuję, 
że z jednej strony mamy prawidłowe definicje na-
szej sytuacji, np. konieczność uniezależnienia się 
energetycznego, ale z drugiej strony wiele, podkre-
ślam, wiele decyzji z ostatnich 7 lat przeczyło temu, 
że do tego trzeba, krótko mówiąc, konsekwentnie 
docierać. Przypomnę tu, że zablokowanie możli-
wości realizacji elektrowni wiatrowych w 2015 r. 

było przynajmniej na 3 lata, z konsekwencjami do 
dnia dzisiejszego.

Uzbrojenie. O  tym mówimy bardzo często. 
Dziękuję panu ministrowi, że podkreśla, że będzie-
my, że zrobimy, że staramy się etc., etc. Ale mamy 
już siódmy rok. Ja przypominam sobie ten 2015 r. 
i to, jak ówczesny minister Antoni Macierewicz à 
propos pytania o Patrioty na posiedzeniu Komisji 
Obrony Narodowej w Sejmie powiedział: ten kon-
trakt nie istnieje. Rok później powiedział: zaraz 
będą. Tak, rok później odpowiedź brzmiała: zaraz 
będą. Czy już są w chwili obecnej? Proszę pamię-
tać, że tu czas jest kluczowy, niezwykle ważny, aby 
właściwie ocenić naszą sytuację.

Przy tej okazji chcę bardzo podziękować też 
np. Tomaszowi Siemoniakowi. Jego dziś tu nie ma. 
W Sejmie ma on małe możliwości, aby pochwa-
lić się rozmaitymi swoimi osiągnięciami, a tymi 
osiągnięciami Tomasza Siemoniaka chwali się 
obecny minister obrony narodowej, tak jakby były 
jego osiągnięciami – a nie są. Warto podziękować 
Tomaszowi Siemoniakowi za różne rzeczy, np. za 
zakup 108 Leopardów i ich modernizację, za rakie-
ty przeciwlotnicze Grom, w których sprawie nego-
cjacje zaczęły się w 2013 r., za Kraby i moździerze 
Rak, uratowane przez Tomasza Siemoniaka zaku-
pem podwozi, o ile pamiętam, z Korei Południowej 
– a ten projekt stał dosyć długo. Ale także wcze-
śniej… Wiadomo, że korzystamy z Rosomaków, ale 
proszę zobaczyć, kiedy one się pojawiły – w 2005 r., 
o ile pamiętam. Lekkie pojazdy gąsiennicowe – od 
2010 r. Czołg Twardy – realizowany od 2007 r. O ile 
pamiętam, przez pierwsze 2 lata był tylko na eks-
port do Malezji, ale potem był już także na nasze 
potrzeby. Armatohaubica Krab – pierwszy model, 
o ile pamiętam, pojawił się w sierpniu 2015 r., czy-
li na zakończenie rządów PO-PSL. Izraelski dron 
zwiadowczy – tę sprawę zaczęliśmy bardzo wcze-
śnie, chyba w 2006 czy 2007 r., ale bardzo ważny 
element, który się pojawił. Drony Boeinga – 2010 r., 
o ile pamiętam. Kołowe mosty Daglezja dla ciężkich 
pojazdów – one były gotowe już w 2015 r. Pojawiły 
się samoloty szkoleniowe – o ile pamiętam, 8, także 
za Tomasza Siemoniaka. Do tego pociski manew-
rujące do F-16. Ja widziałem wiele konferencji pra-
sowych obecnego ministra i muszę powiedzieć, że 
tamten dorobek Tomasza Siemoniaka pokazywany 
jest tak, jakby to był obecny dorobek. Gdyby jesz-
cze zrealizować sprawę caracali – to też inicjatywa 
Tomasza Siemoniaka – bylibyśmy w innej sytuacji.

Kończy mi się powoli czas, więc 2 pozostałe bar-
dzo ważne kwestie, 2 ważne mity, z którymi chcę 
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się rozprawić, zostawię sobie na ostatnie 5 minut. 
Ale powiem, że dziś, dając wielki kredyt zaufania 
rządowi, bardzo oczekujemy, że te gigantyczne 
środki finansowe, które znajdują się w tej ustawie 
i pod którymi się podpisujemy, będą wydane zde-
cydowanie lepiej, zdecydowanie konsekwentniej 
niż przez ostatnie 7 lat. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.

SenatoR 
kazimierz michał ujazdoWski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przyjmujemy ustawę o obronie Ojczyzny w mo-

mencie nadzwyczajnym, w momencie, w którym 
Ukraina walczy o swoją niepodległość, a cała na-
sza część Europy jest w stanie zagrożenia. Tak 
więc również i ja, jak wszyscy tutaj, w poczuciu 
odpowiedzialności będę głosować za przyjęciem 
tej ustawy bez poprawek. To jest wyraz powagi. 
Ale wyrazem powagi jest także poważna dyskusja 
o strategii państwowej, bo przecież przyjmujemy 
ramy prawne istotne z punktu widzenia polityki 
bezpieczeństwa, polityki obronnej.

Dwie kwestie, dwa filary tej polityki to wzmoc-
nienie potencjału własnego i zintegrowanie się 
z Zachodem. Dwa równoważne, istotne filary tej 
polityki. Co oznacza wzmocnienie potencjału wła-
snego? Oczywiście modernizację armii. Ale to 
wymaga powagi, konsekwencji i, prawdę powie-
dziawszy, zasadniczego odrzucenia dotychczasowej 
praktyki politycznej, praktyki rządzenia. Bo mie-
liśmy bardzo długie, niekończące się procedury 
przetargowe w sprawach, nazwijmy to, ważnych, 
ale średniej jakości, niektóre w ogóle niedokoń-
czone, i mieliśmy bardzo ważne zakupy czynione 
w trybie nagłym, bez poinformowania opozycji, 
bez przeprowadzenia debaty publicznej. To się nie 
dzieje w zdrowym państwie, takim, które stawia 
na konsolidację opinii publicznej, na konsolida-
cję wspólnoty narodowej. Mam zatem nadzieję, 
że przyjęcie tej ustawy otwiera nową praktykę, 
nową poważną praktykę modernizacji polskiej 
armii, praktykę odpowiedzialną, polegającą na 

podejmowaniu decyzji strategicznych z włącze-
niem wszystkich sił politycznych oraz maksimum 
wiedzy eksperckiej czy środowisk eksperckich.

Pan senator Bogdan Zdrojewski słusznie za-
uważył, że wzmocnienie państwa nie ogranicza się 
wyłącznie do aspektów czysto siłowych. Bo pań-
stwo mocne – to jest lekcja przezwyciężenia au-
torytaryzmu – to jest państwo elastyczne, to jest 
państwo, które ma zaufanie do partnerów społecz-
nych, ma zaufanie do samorządu terytorialnego, 
czerpie wiedzę z doświadczenia środowisk eks-
perckich, wreszcie to jest państwo z autentycznym, 
niezależnym i efektywnym wymiarem sprawiedli-
wości. Ta ostatnia kwestia jest także związana ze 
zintegrowaniem Polski z Zachodem, z konieczno-
ścią uchylenia sporu o praworządność. Doprawdy, 
nie można walczyć z autorytaryzmem, z imperia-
lizmem o charakterze autorytarnym, samemu nie 
będąc wzorem demokracji konstytucyjnej. Rosja 
to jest autorytaryzm, imperializm o charakterze 
autorytarnym. Zespolenie się Zachodu będzie ze-
spoleniem wokół wartości istotnych, także istot-
nych dla polskiej tradycji konstytucyjnej, jaką jest 
niezależność sądownictwa.

I wreszcie to, co nazywałbym zaleceniami za-
sadniczymi. Potrzeba nam porozumienia ponad 
podziałami, ale ono musi mieć konkretny wyraz. 
Rada Bezpieczeństwa Narodowego powinna pra-
cować cyklicznie i z udziałem kluczowych liderów 
opozycji parlamentarnej. To jest dobry zachodnio-
europejski wzór. Wiem, że pan minister Siemoniak 
w parlamencie w imieniu Koalicji Obywatelskiej 
złożył poprawki – na część tych poprawek się pań-
stwo zgodziliście – zwiększające kontrolę ze stro-
ny komisji obrony nad wydatkami i nad wielkimi 
inwestycjami w dziedzinie polityki obronnej. I to 
powinna być praktyka włączająca także środowi-
ska eksperckie.

Wreszcie ostatnia rzecz, którą trzeba powie-
dzieć bardzo wyraźnie: rządzący mają prawo 
używać retoryki narodowej czy retoryki patrio-
tycznej, ale nie ponad miarę, nie zamiast budowy 
rzeczywistego potencjału. My mamy bardzo smut-
ne doświadczenia z końcówki lat trzydziestych, 
z ostatnich kilku lat przed wybuchem II wojny 
światowej, kiedy to władza używała ultranarodo-
wej retoryki, a potem to wszystko się posypało. 
Potem to wszystko się posypało. Proszę zajrzeć 
do pamiętników ludzi należących do tradycji nie-
podległościowej, do „Polskiej jesieni” Jana Józefa 
Szczepańskiego. To wszystko się potem posypa-
ło. Nie powtarzajmy tego błędu, niech za retoryką 



Ustawa o obronie ojczyzny

179

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 marca 2022 r.

patriotyczną idzie rzeczywisty potencjał narodowy. 
Polska potrzebuje dobrej polityki bezpieczeństwa, 
wzmocnienia własnego potencjału, a nie promocji 
władzy przy okazji zagrożenia wojennego. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Jana Marię Jackowskiego.

SenatoR 
jan maria jackoWski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze! Panie Generale! Panowie Oficerowie!

Rządowy projekt ustawy o obronie ojczyzny jest 
niezwykle obszerny. Same przepisy, bez uzasadnie-
nia, to 447 stron. Jeśli brać pod uwagę złożoność 
regulowanej materii, to niewątpliwie taka usta-
wa w normalnych warunkach wymagałaby szer-
szej konsultacji, dyskusji, debaty, ponieważ przy 
tej okazji nowelizowanych jest 20 innych ustaw. 
Jednak sytuacja jest szczególna. Ta ustawa była za-
powiedziana przed wybuchem wojny na Ukrainie 
– a więc to nie jest tak, że teraz – ale jako owoc prac 
rządowych wpisała się siłą rzeczy w sytuację, którą 
mamy obecnie. I dlatego ja oczywiście też przychy-
lam się do wniosku, żeby przyjąć ustawę bez popra-
wek, ale to nie zmienia faktu, że tej ustawie – i tu 
dziękuję za deklarację pana ministra Skurkiewicza 
– potrzebne będzie doszczegółowienie i rozstrzy-
gnięcie kilku kwestii.

Rozważenia wymaga też… Bo mamy do czynie-
nia z pewnym starym systemem i z przepisaniem 
pewnych rozwiązań. Pytałem o sprawy dotyczą-
ce obywatelstwa, o definicję wojny, o to, co z woj-
skami poza granicami. Pan minister przyznał, że 
to jest przepisane z obecnych przepisów. Ale wie-
my, że współczesne pole walki… Właściwie my ży-
jemy w czasach dokonywania redefinicji wojny. 
Co to znaczy wojna? Czy dzisiejsza awaria na ko-
lei to jest fragment jakichś niedookreślonych do 
końca działań, czy też nie? Czy to jest zagrożenie 
bezpośrednio militarne, czy nie? A więc widzimy, 
że żyjemy w momencie pewnych przedefiniowań. 
I oczywiście nowoczesna ustawa wymaga nie tyl-
ko nowoczesnych narzędzi prawnych, ale również 

dostosowania doktryny wojennej, wszelkich prze-
pisów i  dokumentów planistycznych. I  w  tym 
zakresie ta refleksja moim zdaniem jest nadal po-
trzebna do tego, żebyśmy stworzyli zmodernizo-
wane, sprawne, silne Siły Zbrojne na miarę XXI w. 
A ta ustawa jest pewnym krokiem na tej drodze, ale 
nie zamyka tego tematu.

Pozostaje też kwestia aktualizacji obecnie 
obowiązującej strategii rozwoju systemu bezpie-
czeństwa. Pozostaje – uwaga – kwestia tego, że je-
steśmy na granicy i NATO, i Unii Europejskiej i że 
w momencie, kiedy wiele spraw związanych z na-
szą doktryną wojskową, z różnymi dokumentami 
powstawało czy mentalnie było konstruowanych, 
nie byliśmy ani w Unii Europejskiej, ani w Pakcie 
Północnoatlantyckim. To jest kolejna sprawa.

Następna sprawa, na którą chciałbym zwrócić 
uwagę. Otóż w projekcie moim zdaniem nie ma 
uregulowania dotyczącego stanowiska naczelne-
go dowódcy. Nie wiadomo, kogo prezydent ma na 
takie stanowisko mianować. Jest jasne, że powi-
nien to być szef Sztabu Generalnego, ale nie jest to 
uregulowane prawnie, więc prezydent może na to 
stanowisko mianować dowolną osobę, także osobę 
publiczną.

Wreszcie kwestia art. 24 i 25. Te artykuły wy-
magają poważnej refleksji. Według tych artykułów 
w ich obecnym kształcie prezydent RP kieruje obro-
ną państwa, mając rząd jako organ wykonawczy. 
Tymczasem zgodnie z konstytucją za bezpieczeń-
stwo państwa odpowiada rząd – art. 146 – który za 
wywiązanie się ze swoich obowiązków odpowiada 
przed Sejmem. Proponowana ustawa stanowi, że 
prezydent „kieruje obroną państwa we współdzia-
łaniu z Radą Ministrów”. Oznacza to, że prezydent 
ma uzyskać zdolność do podejmowania decyzji, 
czyli uprawnienia władcze, co najmniej na równi 
z Radą Ministrów, do czego nie ma żadnych konsty-
tucyjnych upoważnień. Należy zwrócić uwagę na 
to, że wszystkie kompetencje prezydenta są enu-
meratywnie wliczone w art. 134 konstytucji i nie 
ma wśród nich takich, które umożliwiałyby mu 
kierowanie obroną państwa. Za obronę państwa 
odpowiada przed Sejmem Rada Ministrów, która 
rzecz jasna powinna dla dobra państwa współpra-
cować, szczególnie w czasie wojny, z prezydentem, 
lecz nie może być tak, że prezydent ma prawo na-
rzucać rządowi swoje zdanie albo blokować decyzje 
rządu. Należałoby więc pomyśleć o bardzo poważ-
nej debacie w tym zakresie. Ja wiem, że teraz nie 
czas na taką debatę, ale takie są ramy prawne wy-
nikające z konstytucji.
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Również dyskusyjna jest formuła Funduszu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, którego wydatki będą re-
alizowane poza kontrolą parlamentu. Ja teraz sy-
gnalizuję ten wątek, nie będzie poprawek w tym 
zakresie, ale to na pewno będzie wzbudzało sze-
rokie dyskusje. Rozliczenia z funduszem będzie 
prowadził minister obrony narodowej i to on bę-
dzie akceptował wydatki. Pozostawienie w gestii 
ministra obrony narodowej decyzji o wydawaniu 
miliardów jest niezwykle ryzykowne. Konieczny 
jest jakiś system uwspólnotowienia decyzji w tym 
zakresie. Ja nie chcę przesądzać, to eksperci są od 
tego, jaki model byłby w tym zakresie najlepszy.

No i  sprawa, którą poruszał pan senator 
Czerwiński, tj. sprawa obrony cywilnej. Myślę, że 
współczesne pole walki i doświadczenia w Ukrainie 
pokazują dobitnie, że kluczem w tego typu działa-
niach, jakie są obecnie na terenie Ukrainy, jest obro-
na cywilna, świadomość obywateli, umiejętności 
obywateli i przygotowanie obywateli do reagowa-
nia w czasach kryzysu oraz wobec różnego rodzaju 
zagrożeń, które mogą polegać np. na braku dostaw 
wody, co będzie wynikało ze zhakowania systemu 
energetycznego, bo wtedy pompy nie będą działać 
i bloki nie będą miały wody. To jest taka prozaicz-
na sprawa, ale tak to wygląda. No, mogą być róż-
ne tego typu sytuacje, które nie muszą oznaczać od 
razu bezpośrednich działań o charakterze militar-
nym. Z tego punktu widzenia kwestie obrony cywil-
nej, procedur w tym zakresie, zasad funkcjonowania 
i przeszkolenia obywateli, przygotowania obywateli 
na taką ewentualność nabierają szczególnego zna-
czenia. Jak rozumiem, w tej ustawie, o czym pan 
minister Skurkiewicz wspomniał, tych kwestii nie 
ma. Jednak te kwestie w przypadku zagrożenia wo-
jennego, militarnego czy wojny hybrydowej mają 
szczególne znaczenie dla przetrwania substancji 
społecznej, mają szczególne znaczenie dla fizycz-
nego przetrwania tej substancji. W związku z tym 
oczekiwałbym od rządu, że w tym zakresie bardzo 
szybko stosowne rozwiązania zostaną przedstawio-
ne parlamentowi i prace nad tym będą dynamiczne, 
tak żebyśmy w najbliższym możliwym terminie do-
prowadzili nasz system obronny, nasz system bez-
pieczeństwa do standardów, jakich wymaga obecna 
sytuacja w Europie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Bardzo proszę o zabranie głosu kolejnego sena-
tora. Jest nim pan senator Jerzy Wcisła.

Bardzo proszę.

SenatoR 
jerzy Wcisła 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Za chwilę będziemy głosowali nad przyjęciem 

ustawy o obronie Ojczyzny. Procedowanie usta-
wy odbywa się w cieniu wojny w Ukrainie, a tak 
naprawdę w cieniu wojny, którą Rosja wypowie-
działa całej Europie, wojny, w której Polska nie 
jest tylko sympatyzującym z Ukrainą obserwato-
rem, ale i z prawie wszystkimi członkami Paktu 
Północnoatlantyckiego i Unii Europejskiej jest pań-
stwem Ukrainę wspierającym. Wojna pokazała to, 
o czym wszyscy niby doskonale wiedzą, ale po dzie-
sięcioleciach większego lub mniejszego dobrobytu 
i życia w pokoju zatracili z perspektywy zagrożeń. 
Wojna pokazała, że pokój nie jest dany raz na za-
wsze i że on sam oraz demokracja coraz częściej 
przegrywają z władcami autorytarnymi, dyktator-
skimi, ale skutecznie wykorzystującymi wszelkie 
instrumenty medialne, PR-owskie, społeczno-
ściowe i polityczne dla promocji swoich zabor-
czych celów. Przypomnę, że wiele lat temu, 100 lat 
temu Hitler opublikował swoją „Mein Kampf”, 
w której zapowiadał walkę o przestrzeń życiową 
na Wschodzie dla aryjskiej rasy panów i usunię-
cie z tej przestrzeni ras niższych, głównie Żydów 
i Słowian. Zrobił to 12 lat przed wojną. Świat zatem 
dobrze wiedział, co planuje Hitler, i nic z tym nie 
zrobił, co miało wiadomy skutek.

Rosja 8  lat temu też pokazała światu twarz 
agresora. Zajęła część Ukrainy, a świat nie zare-
agował tak, jak powinien. Dlatego dzisiaj, naucze-
ni historycznymi doświadczeniami, gdy na wojnie 
w Ukrainie codziennie zabijani są ludzie, a miasta 
i wsie obracane w gruzy, musimy zareagować, by 
pomóc Ukrainie, ale też by obronić pokój dla Polski, 
dla Polek i Polaków oraz dla Europy.

Zgodnie ze starożytną zasadą mówiącą, że jeśli 
chcesz pokoju, to szykuj się do wojny, przy praw-
dopodobnie pełnym poparciu Senatu przyjmiemy 
dzisiaj ustawę o obronie Ojczyzny. Ale to popar-
cie nie może być tylko aktem jednostronnym, nie 
może być traktowane jako bezwarunkowa zgoda na 
powierzenie wielkiego zadania zwiększania zdol-
ności obronnych Polski tylko jednej grupie, zwią-
zanej z obecną koalicją rządzącą. Jeśli ma to być 



Ustawa o obronie ojczyzny

181

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 marca 2022 r.

rzeczywiście wyzwanie narodowe i historyczne, 
to potrzebny jest też historyczny akt zwrócenia 
się rządzących do wszystkich zainteresowanych 
środowisk. Potrzebna jest taka realizacja ustawy 
o obronie Ojczyzny, by nikt nie miał wątpliwo-
ści, że chodzi tylko i wyłącznie o ojczyznę. By tak 
się stało, muszą być spełnione pewne warunki. 
Najważniejsze przedstawię.

Liczę na to, że rząd zechce wykorzystać wiedzę 
i doświadczenie generałów, którzy w ostatnich la-
tach odeszli z wojska, bo nie mogli znaleźć w nim 
swojego miejsca. Odeszło ich ok. 50. Wielu z nich 
ma doświadczenia wojenne, zdobywane w Kosowie, 
w Afganistanie, w Iraku. Tego doświadczenia nie 
można nie doceniać. Wielu z nich szkoliło się w do-
wodzeniu i we współdziałaniu z wojskami NATO. 
Ta wiedza nie może bezpowrotnie przepaść. Jest 
nam potrzebna nie mniej niż nowoczesna broń. 
Poza tym wojna w Ukrainie powinna nas już czegoś 
nauczyć. Wiemy, że Putin otaczał się pochlebcami, 
że nie znosił krytyki i pewnie dlatego usłyszał to, 
co chciał usłyszeć, czyli że w ciągu 2 dni można 
zdobyć Kijów. Nie róbmy tego błędu. Słuchajmy ge-
nerałów, którzy zadają trudne pytania lub inaczej 
widzą problemy, przed którymi staniemy.

Liczę też na to, że rząd nie będzie unikał udzie-
lenia posłom i senatorom informacji, ale też me-
rytorycznej dyskusji o tym, jak ustawa o obronie 
Ojczyzny jest realizowana, jakie ponosimy z tego 
tytułu koszty, z jakimi trudnościami się spotyka-
my. Na posiedzeniu Komisji Obrony Narodowej 
uzyskałem zapewnienia, że senatorowie, człon-
kowie tej komisji, o realizowanych programach 
będą informowani, jeśli zajdzie taka potrzeba, 
w sposób niejawny. Dla mnie ta deklaracja wice-
ministra obrony narodowej i jednocześnie senatora 
Wojciecha Skurkiewicza jest bardzo ważna. Mam 
nadzieję, że będzie realizowana.

Liczę też na to, że polityka finansowa w za-
kresie tego ogromnego przedsięwzięcia będzie 
transparentna. Przedsięwzięcie to ma kosztować 
co najmniej 80 miliardów zł. Musimy niestety li-
czyć na dobrą wolę rządu, bo powoływany Fundusz 
Wsparcia Sił Zbrojnych ma działać przy Banku 
Gospodarstwa Krajowego i formalnie nie będzie 
podlegał kontroli parlamentarnej. Ta sytuacja budzi 
uzasadniony niepokój i będzie wielkim egzaminem 
z odpowiedzialności rządu przed Polakami, ale też 
przed wybranymi przez nich parlamentarzystami.

Liczę, że rząd będzie otwarty na głosy różnych 
środowisk. Już dzisiaj docierają do nas dziesiąt-
ki uwag na temat tej ustawy, w przytłaczającej 

większości wskazujące na wolę jej poprawienia, 
udoskonalenia. Warto w te głosy się wsłuchiwać, 
istnieje bowiem coś takiego jak mądrość zbiorowa, 
której nie możemy zmarnować.

Dzisiaj premier i prezydent słusznie nawołują 
do solidarności z Ukrainą i wspólnej europejskiej 
polityki, wykluczającej Rosję z rodziny państw de-
mokratycznych i szanujących wspólne zasady. To 
mądre apele, ale Rosja nie jest jedynym wyzwaniem, 
z którym będziemy mogli skutecznie się zmierzyć 
tylko wtedy, gdy będziemy występować w dużej mię-
dzynarodowej wspólnocie. Kolejne wyzwania są już 
nazwane: ekspansjonizm chiński, zmiany klima-
tyczne, walka z pandemiami, z terroryzmem, z cy-
berterroryzmem. To zagrożenia, z którymi musimy 
walczyć nie w pojedynkę, ale w ramach międzynaro-
dowej współpracy, przede wszystkim w planie Unii 
Europejskiej. Liczę także na budowanie przyszłości 
Polski we Wspólnocie Europejskiej, tym bardziej że 
konflikty z Unią Europejską powodują wstrzymanie 
ogromnych środków finansowych dla Polski, które 
w kontekście zagrożenia wojennego nabierają szcze-
gólnie dużego znaczenia.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mówi się, 
że lepsze jest wrogiem dobrego, dlatego dzisiaj 
zagłosuję za tą ustawą, chociaż, jak pokazałem, 
wątpliwości i uwag mam sporo. Wiem także, że 
legislatorzy Senatu wykazali ponad 70 wątpliwo-
ści prawnych. Na szczęście żadna z nich nie ma 
takiej rangi, by definitywnie odrzucić tę ustawę. 
Będziemy więc mieli czas na jej poprawianie.

Wiemy też, że ustawa wymaga dostosowania 
czy zmiany ok. 160 rozporządzeń. Nie ulega za-
tem wątpliwości – mam taką nadzieję – że dzi-
siejsze głosowanie nie zamyka, ale otwiera prace 
nad prawnymi uwarunkowaniami wzmocnienia 
obronności Polski. Zatem w przypadku tej ustawy 
i jej realizacji rozpoczyna się długa i trudna droga. 
Dzisiaj się spieszymy, by wprowadzić ją w życie, ale 
jutro, za miesiąc i za rok powinniśmy nad nią i nad 
jej wprowadzeniem pracować w takiej samej at-
mosferze zgody narodowej jak w dniu dzisiejszym, 
oczywiście w normalnym trybie i w maksymalnie 
rozszerzonym gronie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Władysława Komarnickiego.
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(Senator Dorota Czudowska: Panie Marszałku, 
mogę mieć pytanie?)

Bardzo proszę. W  kwestii formalnej, jak 
rozumiem?

(Senator Dorota Czudowska: W kwestii formal-
nej. Jak jest prowadzona lista? Bo jak się zapisywa-
łam, miałam być ósma, a już spadłam na miejsce 
dziesiąte. Dziękuję.)

Przepraszam, to pani senator prowadzi listę.
(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-

Leszczyńska: Ale nigdy nie była… To jest piętnasta 
pozycja na liście, Pani Senator, więc to niemożliwe, 
żeby była pani ósma.)

(Senator Władysław Komarnicki: Ale ja jestem 
gotów, Pani Senator…)

(Senator Dorota Czudowska: Nie, nie, ja chcia-
łam tylko wiedzieć.)

Przepraszam, ja naprawdę nie mam wpływu na 
to. Czytam po prostu nazwiska senatorów.

(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska: Pani senator będzie dziewiąta, po-
myliłam się o jedną osobę. Będzie pani senator 
dziewiąta, oczywiście.)

(Senator Dorota Czudowska: Teraz już dziesią-
ta, ale niech…)

(Senator Władysław Komarnicki: Ale, Pani se-
nator, ja mogę…)

(Senator Dorota Czudowska: Nie, kończymy. 
Dziękuję.)

Rozumiem, że ta sprawa jest wyjaśniona. 
Przepraszamy za jakiekolwiek… Nie była to na pew-
no zamierzona złośliwość, o tym mogę zapewnić.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
WładysłaW komarnicki 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Polska realnie pomaga naszym partnerom zza 

wschodniej granicy, wyznającym te same wartości 
co my – prawo do stanowienia narodów, wolności 
i prawa obywatelskie oraz demokrację. Przyjęliśmy 
już prawie 2 miliony uchodźców, a na arenie mię-
dzynarodowej jesteśmy adwokatem jak najtward-
szej polityki wobec bestialskich agresorów, wręcz 
bandytyzmu.

Wszyscy chcemy pracować nad tą ustawą 
w konsensusie. To jest bardzo dobry sygnał, bo 
przecież nasza suwerenność i nasze bezpieczeń-
stwo to nie są tematy, które powinny być przed-
miotem bieżącego sporu politycznego. Tutaj 

potrzebne są długofalowe reformy przewidziane 
nie na dziś, nie na jutro, ale na dziesiątki lat, a nie 
działania z myślą o tej czy następnej kadencji, tylko 
działania wszystkich polityków i wszystkich partii.

Generalnie pomysł rządu, jeżeli chodzi o proce-
dowaną ustawę, jest taki, że licząca dziś 144 tysią-
ce żołnierzy armia ma być dwa razy większa. Dziś 
służy 111 tysięcy żołnierzy zawodowych i 32 tysiące 
żołnierzy w wojskach obrony terytorialnej, a ma 
być 250 tysięcy żołnierzy zawodowych i 50-tysięcz-
ny WOT. W tym celu ustawa zawiera dodatkowe 
zachęty finansowe i socjalne, by przyciągnąć do 
wojska mężczyzn. Wstępujący ochotnik, bo na ta-
kich liczy rząd, z najniższym stopniem szerego-
wego, ma dostawać na początek ok. 4 tysięcy zł 
brutto – potwierdził to dzisiaj zresztą pan mini-
ster w swoim wystąpieniu. Dla służących dłużej 
w armii, a rozważających przejście do cywila lub 
na emeryturę będą tzw. dodatki motywacyjne – 
bardzo dobry pomysł – w wysokości 2,5 tysiąca zł.

Rząd chce też ściągnąć do armii studentów spe-
cjalistycznych kierunków, proponuje im szkolenie 
w ramach tzw. Legii Akademickiej, a nawet sty-
pendia na sfinansowanie studiów, które trzeba bę-
dzie potem odpracować 5-letnią służbą w wojsku. 
Brawo. Podoba mi się ten zapis.

Żołnierze mają się leczyć bez kolejki w placów-
kach podległych Ministerstwu Zdrowia…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Obrony 
Narodowej.)

Przepraszam, Ministerstwu Obrony Narodowej.
To wywołało niestety, Panie Ministrze, sprzeciw 

ministra zdrowia, który przypomniał, że w Polsce 
jest równy dostęp do leczenia.

Ustawa nie przewiduje przywrócenia po-
wszechnego poboru, ale zakłada przepisy o obo-
wiązkowej służbie wojskowej. Rząd z  tych 
przepisów będzie mógł skorzystać oczywiście w sy-
tuacjach kryzysowych.

Ustawa przewiduje też powstanie nowego ro-
dzaju wojsk do zwalczania cyberprzestępczości. 
Wiemy, jakie to jest ważne. Do tej formacji łatwiej 
będzie się dostać, bo jej głównym zadaniem będzie 
działalność w internecie.

Wraz z podwojeniem stanu liczebności woj-
ska rząd chce też zwiększyć wydatki na armię oraz 
jej modernizację. I tak dla przypomnienia: w roku 
2021 wg budżetu wydano na wojsko 2,2% polskie-
go PKB, czyli – sumując – prawie 52 miliardy zł. 
Rząd proponuje, by wskaźnik ten podnieść do 2,5% 
PKB już w 2024 r. Biorąc pod uwagę dzisiejsze 
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wskaźniki ekonomiczne, dałoby to 65,5 miliarda 
rocznie. Jednak podczas debaty sejmowej w czwar-
tek, 3 marca, wicepremier Kaczyński już zapowie-
dział, że zostanie złożona poprawka, wedle której 
wydatki wojskowe mają wynieść 3% PKB już w przy-
szłym roku. Wydatki budżetowe nie będą jedyne. 
Rząd chce dofinansować armię sprzedażą udziałów 
w spółkach przemysłu obronnego – mówił o tym 
dzisiaj i potwierdził to pan minister. Ale przede 
wszystkim rząd chce utworzyć specjalny Fundusz 
Wsparcia Sił Zbrojnych. Fundusz ma działać przy 
Banku Gospodarstwa Krajowego. Fundusz ma wes-
przeć modernizację wojska i ma być zasilany m.in. 
środkami ze sprzedaży obligacji – może je emitować 
zresztą BGK – i papierów wartościowych, darowi-
znami, spadkami czy środkami ze sprzedaży zbęd-
nego mienia wojskowego. Rozliczenia z funduszem 
będzie prowadził minister obrony narodowej i to on 
będzie akceptował wydatki.

Ustawa przewiduje jeszcze jedną możliwość, 
która ma pomóc zmodernizować armię. Od kilku 
państwowych podmiotów, jak Agencja Rozwoju 
Przemysłu, Polski Fundusz Rozwoju czy spółki 
obronne, wojsko będzie mogło brać sprzęt w le-
asing. Zgodę na to będzie wydawał minister obro-
ny narodowej. Mądry pomysł. Eksperci krytykują 
jednak formułę funduszu, bo jego wydatki będą 
niestety poza kontrolą parlamentu. Mówili o tym 
moi poprzednicy w swoich wystąpieniach.

Rządowy projekt wzmacnia pozycję Wojsk 
Obrony Terytorialnej. Ma być ich więcej i nadal 
będą podlegać nie dowództwu armii, tylko mini-
strowi obrony narodowej. WOT dostaną też nowe 
uprawnienia do koordynowania zadań w zakresie 
zarządzania kryzysowego. Przykład: jeśli powtó-
rzy się kryzys uchodźczy na granicy, to WOT będą 
kierowały zabezpieczeniem granicy. Podobnie bę-
dzie w przypadku walki ze skutkami kataklizmów. 
Eksperci niestety krytykują to rozwiązanie, bo jest 
to formacja bez doświadczenia w kierowaniu zawo-
dowymi jednostkami wojskowymi, które będą brać 
udział w takich akcjach. Wskazuje się, że wzmoc-
nienie WOT zaczyna upodabniać je do Jednostki 
Nadwiślańskiej, która kiedyś podlegała MSWiA. Ta 
jednostka była traktowana jako wojska wewnętrz-
ne, do dyspozycji rządu i została rozwiązana, zresz-
tą słusznie, w 2001 r.

Najwięcej emocji wojskowych ekspertów budzi 
pomysł likwidacji obecnych wojewódzkich sztabów 
wojskowych i 56 wojskowych komend uzupełnień. 
Zajmują się one m.in. rekrutacją do wojska. Ma je 
zastąpić szef Centralnego Wojskowego Centrum 

Rekrutacji oraz 16 centrów regionalnych. Rząd 
przekonuje, że ma to usprawnić rekrutację do woj-
ska, ale eksperci zauważają, że przeprowadzanie 
tak dużej reorganizacji wywoła chaos. Są spekula-
cje, że w ten sposób zwolni się baza lokalowa i in-
frastruktura zajmowana dziś przez WKU będzie 
mogła być przekazana WOT.

W projekcie ustawy znajdują się też ogólne za-
pisy, które rodzą ryzyko powstania nadużyć, np. 
art. 10 daje organom wojskowym prawo do prze-
twarzania danych obywateli uzyskanych ze zbio-
rów danych prowadzonych przez inne służby, 
instytucje państwowe oraz organy władzy publicz-
nej. Wojsko te dane może pozyskiwać niejawnie, 
za pomocą łączy internetowych, bez konieczności 
składania wniosku.

I na sam koniec: to, czego nie ma w tej ustawie, 
to nowe podejście do offsetu – mówię tu bardziej 
jako przedsiębiorca, a nie senator – do budowania 
kompetencji polskiego przemysłu i do transferu 
technologii. Oczekujemy od rządu pilnej aktywno-
ści w tej sprawie. Nie można offsetu traktować jak 
darmowego obiadu. Za offset, za technologię trzeba 
zapłacić i polski rząd musi to zrozumieć.

I już naprawdę na koniec: wojsko powinno ścią-
gnąć młodych adeptów z naszych wspaniałych 
politechnik, z uczelni, które mają cudownych stu-
dentów, które bardzo często mają gotowe projekty. 
My nie możemy dokonywać zakupów jak państwa 
afrykańskie. Korzystając z tak potwornie dużych 
wydatków, powinniśmy stworzyć firmy z prawdzi-
wego zdarzenia, firmy, które będą produkować, je-
żeli nie całą potrzebną broń, to przynajmniej część, 
we współpracy. Sam przylot samolotu F-35 nie za-
łatwia wszystkiego. Trzeba włączyć się w produk-
cję i po to jest potrzebny offset. Poproście, żeby 
uczelnie trafiły do zakładów wojskowych. To jest 
przyszłość. Dziękuję za uwagę.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Wojciecha Koniecznego.

SenatoR 
Wojciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
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Panie Marszałku! Panie Ministrze! Szanowni 
Państwo!

Polska Partia Socjalistyczna w swojej 130-letniej 
tradycji walki o wolną, demokratyczną i niepodle-
gła Polskę poniosła ogromne straty. To są realne 
ofiary. To nie jest tradycja, tylko prawdziwa hi-
storia, od Stefana Okrzei po Kazimierza Pużaka. 
Tak się składa, że obaj zginęli wskutek działań pły-
nących z Rosji, raz białej, raz czerwonej. Zginęło 
i cierpiało za Polskę jeszcze wielu, wielu innych 
działaczy PPS. Dlatego PPS ma szczególne prawo 
do przedstawiania krytycznego głosu wobec tej 
ustawy.

Ta ustawa to dopiero początek pracy nad po-
prawą obronności kraju. Zawiera wiele ogólników, 
mało szczegółów, zapewne będzie udoskonalana 
jeszcze przez ten rząd, jak i przez wiele następ-
nych rządów. Porządkuje wiele, likwiduje niektó-
re niepotrzebne przepisy, łączy ustawy – to trzeba 
zapisać na plus. Taka ustawa niewątpliwie była 
potrzebna, bo to, czym obecnie posługuje się pol-
skie wojsko, polska obronność, jest już przestarza-
łe i wymagało zmiany, a więc dobrze, że ta ustawa 
się pojawiła, w dodatku w tym czasie, w którym 
teraz jesteśmy.

Na pewno dzisiejsza polska armia jest za mała 
i za słabo wyposażona. Czy powinna liczyć 300 ty-
sięcy żołnierzy? No, może kiedyś, docelowo może 
tyle liczyć. Dzisiaj jednak apelowałbym o to, aby 
rozwój liczebny wojska, który jest potrzebny, szedł 
w parze z rozwojem technologicznym, z uzbroje-
niem, z tym wszystkim, co powoduje, że armia jest 
skuteczna i może stawić czoła obecnym wyzwa-
niom pola walki.

Panu ministrowi Skurkiewiczowi powiem 
tak: pan minister nieco uciekł od odpowiedzi na 
moje pytanie o Marynarkę Wojenną. Przytoczę 
dane sprzed 90 lat temu o ORP Orzeł: podpisa-
nie umowy – 29 stycznia 1936 r., wodowanie – 
15 stycznia 1938 r., przekazanie okrętu polskiej 
Marynarce Wojennej – 2 lutego 1939 r. Łącznie 
trwało to nieco ponad 3 lata. ORP Błyskawica, 
którą możemy podziwiać i  oglądać w  Gdyni: 
przetarg – lipiec 1934 r., podpisanie umowy – 
9 marca 1935 r., podniesienie bandery – 25 li-
stopada 1937 r., też 3 lata. Tak Polska reagowała 
na zagrożenie płynące z zachodu, z Niemiec hi-
tlerowskich. Ówcześni dowódcy, ówcześni po-
litycy, ówczesna klasa polityczna stanęli na 
wysokości zadania, społeczeństwo robiło zrzut-
ki, pamiętamy, jak to było. No, ale też spraw-
ność była bardzo duża. 90 lat temu można było 

w 3 lata w ogromnym stopniu odmienić polską 
Marynarkę Wojenną.

Liczę na to, że pieniądze, które się pojawia-
ją, będą w podobny sposób wydatkowane. Wtedy 
nie mieliśmy i dziś nie mamy stoczni, które mo-
głyby budować takie nowoczesne okręty, tamte 
okręty były kupowane za granicą i teraz pewnie 
też będziemy kupować nowe jednostki za granicą. 
Ale róbmy to jak najszybciej, róbmy to sprawnie 
i kupujmy okręty takiej klasy jak wtedy, właściwie 
najlepsze, jakie były produkowane. Apeluję o roz-
wój obrony wybrzeża, bo wydaje mi się, że może 
to mieć kluczowe znaczenie.

Ta ustawa, chociaż można powiedzieć, że 
jest potężna i porusza bardzo wiele tematów, nie 
rozwiązuje wszystkich problemów związanych 
z tzw. infrastrukturą krytyczną. Widzimy to te-
raz w Ukrainie, widzimy, gdzie atakują Rosjanie. 
Rosjanie atakują m.in. w sposób perfidny szpi-
tale, niszczą szpitale, niszczą możliwość udzie-
lenia pomocy ludziom, żołnierzom, ludności 
cywilnej i w ten sposób próbują złamać ducha 
narodu ukraińskiego. Pewnie podobnie działa-
li w innych konfliktach i jeśli nadejdą kolejne, to 
też będą stosować takie metody, niby przypadko-
wo albo specjalnie, pod jakimś pozorem będą tak 
robić. Dlatego apeluję o to, aby w związku z tą in-
frastrukturą krytyczną pomyśleć również o szpi-
talach. Uchwalanie tej ustawy, które dzisiaj ma 
miejsce, właściwie powinno wywrócić do góry no-
gami i wyrzucić z obiegu publicznego tzw. ustawę 
o restrukturyzacji szpitali, ponieważ ona zakłada 
redukcję liczby łóżek, redukcję liczby szpitali, tzw. 
optymalizację, łączenie, czyli zmniejszenie liczby 
jednostek, zmniejszenie ich potencjału. Według tej 
ustawy te jednostki należy dostosować do warun-
ków ekonomicznych, tak żeby szpitale zarabiały, 
a nie stanowiły zaplecze np. dla polskich żołnie-
rzy walczących o naszą ojczyznę. Nie ma tutaj dzi-
siaj ministra zdrowia, nie ma pana wiceministra 
zdrowia, ale apeluję o to, żeby od tej strony rów-
nież o tym pomyśleć. Bo sama armia może zdziałać 
bardzo dużo, ale bez odpowiedniej infrastruktury, 
również w tym zakresie, może dojść do sytuacji, 
w której ta obrona będzie prawie niemożliwa do 
przeprowadzenia. I dlatego mam nadzieję, że ta 
ustawa jest też takim początkiem innego patrzenia 
na państwo, innego patrzenia na potrzeby państwa 
w różnych zakresach, w tym np. w zakresie służ-
by zdrowia, bo właściwie od 30 lat w służbie zdro-
wia rządzi pieniądz, a powinny rządzić potrzeby, 
również potrzeby obronne kraju. Dziękuję bardzo.
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WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszToF kWiaTkoWski 

Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie!
Zajmujemy się dzisiaj ustawą o obronie oj-

czyzny i mamy na tej sali do czynienia z sytuacją 
wyjątkową. Wyjątkową w takim sensie, że wszy-
scy ci, którzy nas słuchają, wiedzą już, że mamy 
deklaracje ze strony wszystkich klubów i kół se-
nackich: chcemy przyjąć tę ustawę bez popra-
wek. Czy to znaczy, że ta ustawa jest doskonała 
i tych poprawek nie wymaga? Wymaga oczywi-
ście. Biuro Legislacyjne sfomułowało kilkadziesiąt 
z nich. Ale jest ważniejsza rzecz. Poeta, Władysław 
Broniewski, pisał o tym: „Są w ojczyźnie rachun-
ki krzywd,/ obca dłoń ich też nie przekreśli”. Nie 
zgadzam się z poetą. Czasami są takie sytuacje, że 
obca dłoń rachunki krzywd przekreśla. Dzisiaj tą 
krwawą dłonią jest łapa Putina, która sięga po nie-
podległą Ukrainę, bo ta ręka może także sięgać po 
niepodległość Polski. I dzisiaj nikt na tej sali nie ma 
dylematu, czy pracować nad tą ustawą szybko, czy 
wolniej. Wiemy, że jest ona potrzebna.

Wiemy, że jest ona potrzebna, bo wystarczy 
wejść na stronę Ośrodka Studiów Wschodnich, 
chyba jednej z najlepszych, o ile nie najlepszej pla-
cówki analitycznej zajmującej się w Polsce spra-
wami wschodnimi. Ten ośrodek powstał już 30 
lat temu jako jednostka budżetowa administra-
cji publicznej i jego ustawowym celem, zadaniem 
jest opracowywanie oraz udostępnianie organom 
władzy publicznej RP informacji o istotnych wy-
darzeniach i procesach politycznych, społecznych 
i gospodarczych w otoczeniu międzynarodowym 
Polski, a także przygotowywanie analiz, eksper-
tyz i studiów prognostycznych. W ośrodku pracuje 
kilkudziesięciu wspaniałych analityków, a, tak jak 
powiedziałem, ośrodek ma charakter wyjątkowe-
go podmiotu z uwagi na finansowanie ze środków 
publicznych. Ci, którzy się interesują sprawami za-
granicznymi, gdy wejdą dzisiaj na stronę ośrodka, 
przeczytają zamieszczony wczoraj raport, który ma 
tytuł „Trzy tygodnie wojny – taktyczne dylematy 
Putina”, opracowany przez Marka Menkiszaka, 

kierownika Zespołu Rosyjskiego w  Ośrodku 
Studiów Wschodnich. I w tym raporcie m.in. mo-
żemy przeczytać, że „nie można całkowicie wy-
kluczyć również skrajnego scenariusza, w którym 
Rosja, w obliczu problemów z rozstrzygnięciem 
militarnym konfliktu na Ukrainie i wobec znaczą-
cego zwiększenia zachodniej pomocy wojskowej 
dla Kijowa, zdecyduje się na poszerzenie zasięgu 
operacji i dokona ataków militarnych (zapewne 
rakietowych) na cele leżące na terytoriach sąsia-
dujących z Ukrainą państw członkowskich NATO 
(w pierwszej kolejności Polski; takie działanie na 
ograniczoną skalę nie jest wykluczone w pierw-
szym – mamy tu kilka scenariuszy omówionych 
– z omawianych scenariuszy)”. Szanowni Państwo, 
nie czytamy pierwszej strony tabloidu, nie czytamy 
plotkarskiego portalu informacyjnego. Czytamy 
analizę zawartą na stronach poważnej instytucji 
analitycznej. I oczywiście czytamy tam dalej, że 
ten scenariusz na szczęście ciągle jest mało realny.

Ja się do tej opinii dołączam. Uważam, że Polska 
jako kraj członkowski NATO jest w tej wyjątkowej 
sytuacji, w przeciwieństwie do Ukrainy, że nasza 
ochrona to ochrona wynikająca także z zapisów 
traktatowych, z art. 5 i że w razie czego w obronę 
niepodległości Polski, suwerenności Polski oczy-
wiście zaangażują się inne państwa członkowskie 
Paktu Północnoatlantyckiego. Przytoczyłem frag-
ment tej analizy, żeby uzmysłowić nam wszyst-
kim, z czego wynika potrzeba szybkiej pracy nad 
tym projektem ustawy. Oczywiście do tego pro-
jektu trzeba będzie wrócić, także pochylając się 
nad różnymi uwagami, które wskazało Biuro 
Legislacyjne Senatu. Ale nie sposób nie zauważyć, 
że podstawowe dylematy, wyzwania i filary zosta-
ły wskazane prawidłowo. Tak, w Polsce musimy 
zwiększyć liczebność naszej armii. Tak, w Polsce 
musimy zintensyfikować modernizację naszej ar-
mii. Tak, w Polsce musimy zadbać o tych, którzy 
czy jako zawodowi wojskowi, czy jako wojskowi 
w Wojskach Obrony Terytorialnej, czy po odbyciu 
specjalnego szkolenia wojskowego chcą się zaanga-
żować w podniesienie obronności dotyczącej nas 
wszystkich. Mówię to także z pozycji człowieka, 
który pod koniec lat osiemdziesiątych manifesto-
wał, żeby zlikwidować obowiązkowe studium woj-
skowe, a chwilę po tej likwidacji, już jako student, 
dobrowolnie przeszedł staż instruktora obrony 
cywilnej i otrzymał stosowne uprawnienia w tym 
zakresie. Bo każdy kraj może być kiedyś postawio-
ny w sytuacji zagrożenia swojego bezpieczeństwa 
i suwerenności.
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Dlatego ze swojej strony deklaruję pełne wspar-
cie dla tych głównych celów, które realizuje ustawa. 
Deklaruję także chęć powrotu do pracy i wspól-
nej pracy nad tymi kwestiami, które są wskaza-
ne w opinii Biura Legislacyjnego, chociażby nad 
uwagami dotyczącymi trybu udzielania zamówień 
na realizację świadczeń zamawianych przez mini-
stra obrony narodowej. Deklaruję chęć pracy także 
jako były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Nikt nie 
może mieć żadnych wątpliwości, że każda złotów-
ka, wydana czy to bezpośrednio z budżetu państwa, 
czy przez dowolny fundusz, który będzie wspierał 
cele modernizacyjne polskiej armii, zostanie wy-
dana prawidłowo i w sposób niebudzący żadnych 
wątpliwości.

Są oczywiście drobniejsze uwagi. No, przecież 
polska armia musi mieć takie oblicze jak każda 
nowoczesna armia. Dzisiaj często zapominamy, 
że 17% wojskowych w wojsku ukraińskim, w for-
macjach zbrojnych Ukrainy to kobiety. Dlatego 
trzeba unormować także takie kwestie, które są 
do unormowania, a związane właśnie ze służbą 
kobiet, zwolnieniami ze służby. Powiedziałbym, że 
o takich kwestiach nie możemy zapominać i także 
w tym zakresie oczywiście deklaruję chęć wspól-
nej pracy.

Szanowni Państwo, podsumowując, powiem, że 
jak wszyscy widzimy, dzisiaj z Senatu płynie jeden 
zgodny głos. Sprawy bezpieczeństwa są wyłączo-
ne ze sporów, różnic i dyskusji politycznych. Tak 
było w przeszłości, kiedy ponad podziałami poli-
tycznymi realizowaliśmy 2 zasadnicze cele: wstą-
pienie do NATO i wstąpienie do Unii Europejskiej. 
Tak samo dzisiaj jest w przypadku tej ustawy, gdy 
realizujemy podstawowy cel, który obowiązuje 
każdego funkcjonariusza publicznego, a w sposób 
szczególny tych, których dzisiaj tutaj widzę w mun-
durach – dziękuję państwu za tę służbę – i nas 
parlamentarzystów, którzy mają zapewniać wam 
dobre przepisy prawa, tak żeby polska armia była 
silna, zwarta i gotowa, ale nie w takim znaczeniu 
jak w tym historycznym przypadku. Mam nadzieję, 
że polska armia nie będzie wystawiona na próbę, 
bo to, co dzisiaj podejmujemy, także te działania 
legislacyjne i modernizacyjne, będą pełniły, o czym 
jestem głęboko przekonany, rolę odstraszającą, 
prewencyjną i polska armia nigdy nie będzie mu-
siała – czego państwu, sobie, a przede wszystkim 
polskim obywatelom życzę – udowadniać swojej 
sprawności i gotowości do obrony ojczyzny w polu. 
Żeby tak się stało, dzisiaj musimy ten projekt przy-
jąć jak najszybciej. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

ka Marka Pęka.

SenatoR 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Atmosfera jest poważna, podniosła. Cieszy 

mnie ta atmosfera dyskusji, więc ja też zacznę od 
cytatu:

„Cząstka narodu zawsze musi być pod bronią,
bez niej swoi czy obcy z domu Cię wygonią.
Kto sarka na wojsko, by na nie nie płacić,
utraciwszy wszystko wnet Ojczyznę straci”.
To Adam Mickiewicz, nasz wieszcz narodowy. 

Wydawało by się, że to myśl uniwersalna, ponad-
czasowa, ale wcale nie jest taka oczywista w cią-
gu ostatnich dziesięcioleci zarówno w Polsce, jak 
i w cywilizowanym, zachodnim świecie. Wydawało 
się wielu, że czasy wojny odeszły już na zawsze do 
lamusa historii. Wydawało się wielu, że działania 
wojenne czy quasi-wojenne będą się już dzisiaj 
odbywać w jakiś nowy, nowoczesny sposób – bez 
użycia wojska, bez napaści zbrojnej, za pomocą no-
woczesnych technologii, za pomocą różnych działań 
hybrydowych, wojny handlowej, gospodarczej. A tu 
na naszych oczach kilka tygodni temu wszystkie te 
iluzje prysły. Mamy do czynienia z wojną, wojną 
krwawą, wojną, na której mordowani są cywile, woj-
ną łamiącą wszelkie konwencje, prawa międzynaro-
dowe, wojną, jakiej nie wyobrażał sobie współczesny 
świat. Nikt z nas nie wie, jak ta wojna się rozwinie, 
czym ona się zakończy. Jedno wiemy – znowu żyje-
my w bardzo niestabilnych, niespokojnych czasach 
i musimy na te zagrożenia reagować.

I   c i e s z ę  s i ę  j a ko  s e n a t o r P rawa 
i Sprawiedliwości, że obecne kierownictwo pań-
stwa te zagrożenia prawidłowo ocenia już od wielu 
miesięcy, od wielu lat. Wielokrotnie postulowali-
śmy wzmocnienie polskiej armii i jej unowocze-
śnienie oraz wielokrotnie ostrzegaliśmy przed 
zagrożeniem ze wschodu. I ta ustawa jest właśnie 
konkretnym działaniem, które na te zagrożenia ma 
reagować.

Ale nie chcę mówić o technicznych sprawach, 
o  sprawach wojskowych, bo o  tym mówili moi 
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przedmówcy – pan senator sprawozdawca, prze-
wodniczący komisji oraz pan minister. Ja chcę po-
wiedzieć o pewnej sprawie, która powinna w tym 
momencie być troską wszystkich Polaków. Otóż w ta-
kich momentach dziejowych, w takich momentach 
historycznych potrzebne jest silne państwo, silne bar-
dzo wszechstronnie – gospodarczo, ekonomicznie, 
również właśnie wojskowo – ale przede wszystkim, 
jak pokazuje Ukraina, silne duchem, silne etosem. 
Etosem miłości do ojczyzny, ofiary dla ojczyzny, walki 
o niepodległość, walki o suwerenność. Te wszystkie 
wartości są związane z polskim wojskiem. Wojsko 
polskie, polska armia jest nośnikiem tych wartości. 
Ona te wartości tworzy, ona wychowuje żołnierzy, 
ona wychowuje elitę, która w takich czasach jest nie-
słychanie ważna dla utrzymania państwa, jego cią-
głości, jego suwerenności. Bez odważnych polskich 
żołnierzy i tego wszystkiego, co w otoczeniu polskie-
go wojska się tworzy dzięki nim, nie będzie tego, co 
dzisiaj widzimy na Ukrainie, a więc tego ducha na-
rodowego obrony przed najeźdźcą.

Mam głęboką nadzieję, że ta wojna się skończy, 
że ta wojna nie będzie się rozszerzać – nie będzie 
się rozszerzać na kraje NATO, nie będzie się roz-
szerzać na kraje bałtyckie, na Polskę. Ale dziś to za-
grożenie jest bardzo realne, więc trzeba umacniać 
polskie wojsko, trzeba umacniać polskie społeczeń-
stwo, polskie państwo i polski naród. Ta ustawa 
jest na pewno bardzo ważnym elementem takiego 
umocnienia i pewnego rodzaju przewrotem, bym 
powiedział, kopernikańskim w myśleniu o wojsku, 
o armii, o państwie. Bo przecież wielokrotnie spo-
tykałem się wśród moich znajomych, wśród moich 
rówieśników, wśród ludzi z mojego pokolenia czy 
zbliżonych wiekowo do mojego pokolenia z posta-
wami: nigdy w życiu nie poszlibyśmy do wojska. To 
była jedna z najgorszych rzeczy, jaką można było 
sobie wyobrazić – to, że ktoś np. kończy szkołę 
średnią i musi iść do woja. Umacniano wręcz taki 
pogardliwy wizerunek służby wojskowej. No, to są 
działania antypaństwowe. I to dzisiaj wychodzi – 
bo gdy nie ma wojny, to oczywiście to wszystko jest 
takie jakieś abstrakcyjne. Ale dzisiaj to wszystko 
bardzo nam się skonkretyzowało, bo zagrożenie ze 
wschodu jest realne, niesłychanie brutalne, bardzo 
konkretne. A więc jeszcze raz to podkreślam: trze-
ba reagować, trzeba wyprzedzać te działania, które 
widzimy na wschodzie, trzeba też dawać przykład.

W Zgromadzeniu Parlamentarnym NATO jesz-
cze w poprzedniej kadencji wielokrotnie spotykałem 
się z oporami państw zachodnich wobec tego, ażeby 
zwiększać nakłady na wojsko, ażeby rzeczywiście, 

realnie rozwijać armie. Wszystkie pomysły dotyczą-
ce jakichś form organizacji wojskowej czy quasi-woj-
skowej na poziomie Unii Europejskiej tak naprawdę 
bez przerwy grzęzły na etapie jakichś koncepcji, ja-
kichś pomysłów, jakichś planów, i nigdy niczego 
konkretnego tam nie wymyślono, no bo tam pano-
wał właśnie taki duch bardzo pacyfistyczny, utopij-
ny, myślenie, że wojny nie będzie, że wojna nam nie 
grozi, że pokój jest dany już na zawsze. Nie jest, wi-
dzimy to. Doceńmy więc jeszcze raz tę myśl propań-
stwową, chociażby św. pamięci prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego – bo przecież w tej ustawie jest rów-
nież jego dziedzictwo polityczne – doceńmy realizm 
polityczny i ten realizm realizujmy. Trzymam kciuki 
za polskie wojsko, trzymam kciuki za Ministerstwo 
Obrony Narodowej. Wiadomo, że ta ustawa o cha-
rakterze takim kodeksowym, bardzo unifikacyjnym, 
ona będzie jeszcze wymagała niejednych zabiegów 
legislacyjnych – pan minister mówił tutaj, zdaje 
się, o 180 rozporządzeniach, które nas czekają, na 
pewno będzie jeszcze wiele różnych ustaw… Ale dziś 
najważniejsze jest to, ażeby ta machina już ruszyła, 
żeby ta ustawa weszła w życie.

Dlatego, na koniec, dziękuję większości senac-
kiej za takie propaństwowe, konstruktywne podej-
ście do tej sprawy. Wielokrotnie się tutaj spieramy, 
wielokrotnie ja odpieram tu niejako lawinę, jak mó-
wię, totalnej krytyki i działań antyrządowych, ale 
dzisiaj rzeczywiście tego nie ma. Państwo często 
określacie siebie jako demokratyczną większość 
w Senacie, a więc, nawiązując do tego, powiem: 
demokratyczna większość z demokratyczną mniej-
szością współdziała z demokratycznym polskim 
rządem – oby częściej! – ku chwale ojczyzny. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu panią senator Dorotę 

Czudowską.

SenatoR 
doroTa czudoWska 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panowie 
Oficerowie! Szanowni Goście!



Ustawa o obronie ojczyzny

188

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 marca 2022 r.

Dyskutujemy nad ustawą i mimo deklaracji, że 
będzie przyjęta, nie obywa się to jednak bez słów 
krytyki i zarzutów wobec polityki obronności, jaką 
przedstawia rząd Prawa i Sprawiedliwości.

Ja jednak zacznę może trochę inaczej, może 
nawet sentymentalnie. I, tak jak marszałek 
Pęk, zacznę słowami wiersza, tym razem Jana 
Kasprowicza.

„Rzadko na moich wargach –
Niech dziś to warga ma wyzna –
Jawi się krwią przepojony,
Najdroższy wyraz: Ojczyzna”.
Ten wiersz ma 21 zwrotek. Serdecznie zachę-

cam do tego, żeby go sobie albo przypomnieć, albo 
przeczytać, bo tam jest wszystko o nas. Mimo że 
został on napisany podczas I wojny światowej, 
Kasprowicz pisze tam o nas, o naszych dolach 
i niedolach, o naszej ziemi, gdzie się zboża złocą, 
o zbożach, które niszczą złoczyńcy, zaraza i żywio-
ły. Wszystko tak jak teraz. Słowa stare, ale nadal 
poruszają.

Wysoka Izbo, debatujemy nad ustawą o obronie 
ojczyzny, wyjątkową ustawą. Już tu powiedziano, 
że 824 artykuły zapisano w 26 działach. Prace nad 
tą ustawą tak naprawdę trwają już, można powie-
dzieć, od 2 lat, co widać, jak się ją czyta. Widać, że 
jest ona naprawdę dobrze zredagowana. Została 
przemyślana w kontekście porządku prawnego, 
ale także dobrze się ją czyta. Nikt oczywiście nie 
przypuszczał – to też już tu zostało powiedziane – 
że będziemy ją przyjmować w tak dramatycznych 
okolicznościach, w czasie, gdy za naszą południo-
wo-wschodnią granicą, na Ukrainie, Rosja bestial-
sko pastwi się nad ludnością i niszczy jej mienie.

Tak jak to określił minister Skurkiewicz, ta sy-
tuacja wymusza zmianę tempa naszego rozwoju 
i realizacji ustawy o obronie Ojczyzny. Minister, 
podobnie jak pan senator sprawozdawca, prze-
wodniczący naszej Komisji Obrony Narodowej, 
pan Jarosław Rusiecki, określił główne założenia 
ustawy i zmiany dotyczące istniejących ustaw. Te 
najważniejsze dotyczą wzrostu liczebności woj-
ska, wzrostu finansowania i inwestycji w wypo-
sażenie. Polski i Polaków ma bronić armia liczna, 
dobrze wyszkolona i nowocześnie wyposażona. 
Jak zapisano w preambule, wszystkim, a szcze-
gólnie żołnierzom, którzy pełnią służbę wojskową 
w Rzeczypospolitej Polskiej, należy zagwarantować 
jak najlepsze warunki.

Mając w ręku ten opasły tom, druk nr 666, moż-
na się przerazić, bo nie wiadomo, jak to ogarnąć, 
ale po nawet pobieżnym przejrzeniu tej ustawy… 

Ja robiłam to wczoraj w nocy. Ta ustawa naprawdę 
zachęca do lektury. Jest czytelnie podzielona i oma-
wia wszystkie zagadnienia związane z obroną oj-
czyzny. Są one wymienione na początku, w art. 1 
pkt 1–21, i kolejno rozwijane, od obowiązku obrony, 
rodzajów Sił Zbrojnych i kwestii finansowania aż 
po zadania przedsiębiorców na rzecz Sił Zbrojnych. 
Zresztą ta ostatnia kwestia, czyli zadania przedsię-
biorców, była przedmiotem zgłaszanych wątpliwo-
ści co do użyczania czy rekwirowania na potrzeby 
wojska w sytuacji zagrożenia, w sytuacji wojny, 
tych samochodów do przewożenia leków. Zapisy 
są naprawdę czytelne i przejrzyste, widać tu tę wie-
lomiesięczną pracę.

Myślę, że w związku z tym uznanie i wdzięcz-
ność należą się wszystkim, którzy pracowali nad tą 
ustawą, chociaż mamy świadomość, że w przypad-
ku pracowników resortu obrony narodowej przy-
jęcie ustawy nie kończy tej pracy. Nadal czeka was 
wiele wysiłku. Do zmiany jest 160 aktów, o których 
mówił pan minister, w tym 10 pilnych. Naprawdę 
życzymy siły, zdrowia. Szczęść wam Boże w tej dal-
szej pracy.

Panie i  Panowie Senatorowie, w  tej Izbie, 
w Senacie, przyjęliśmy setki ustaw. Nazw większości 
z nich, nawet omawiając te ustawy, nie potrafiliśmy 
wymówić z pamięci. Wszyscy mamy dzisiaj przed 
oczami obrazy zbombardowanej Ukrainy. Słyszymy 
krzyk dzieci, krzyk strachu i bólu. Widzimy rozpacz 
matek, widzimy wyraz twarzy ojców, braci, synów, 
którzy zostawiają swoje rodziny, idą walczyć za swój 
kraj i giną. A to tak blisko nas. Nigdy dotąd nie czu-
liśmy – przynajmniej ja, mówię o sobie, ale myślę, 
że nie tylko ja – iż pracujemy nad ustawą, która, 
mimo konieczności jeszcze dokonania korekt… Ale 
roli i potrzeby tej ustawy nikt nie kwestionuje. Po 
atmosferze obrad, jaka była na posiedzeniu naszej 
Komisji Obrony Narodowej, ale także po wyniku gło-
sowaniach Sejmu można sądzić, że zapewne przyj-
miemy tę ustawę ponad podziałami politycznymi. 
I przyjmiemy najpiękniejszą w swojej wymowie 
ustawę, o nazwie, której nigdy się nie da zapomnieć: 
„ustawa o obronie Ojczyzny”. Niech to będzie naszą 
dumą. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.
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SenatoR 
jerzy czerWiński 

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

Moje wystąpienie miało być ilustracją, wytłu-
maczeniem poprawki, którą miałem zamiar zgłosić 
teraz, w drugim czytaniu, związanej ogólnie z te-
matyką, z instytucją obrony cywilnej. Nie będzie 
tej poprawki. Optuję za tym, żeby przyjąć ustawę 
bez poprawek, z 3 przyczyn.

Przyczyna pierwsza: ważna jest jednomyślność, 
tzn. głosowanie bez poprawek. Mam nadzieję, że 
wszyscy w Izbie zagłosują za, bo to ma też oddzia-
ływanie i znaczenie na zewnątrz, a także w kraju. 
A w obecnej sytuacji szczególnie ważne jest takie 
oddziaływanie.

Druga przyczyna: przyspieszenie prac nad 
ustawą. Ta ustawa, jeśli, mam nadzieję, Wysoka 
Izba zagłosuje za przyjęciem jej bez poprawek, już 
teraz będzie po prostu gotowa do podpisu i znajdzie 
się na biurku pana prezydenta.

No, i trzecia kwestia. Pan minister Skurkiewicz 
wyjaśnił tutaj pewne sprawy merytoryczne, a mia-
nowicie pojęcie obrony cywilnej. Ono teraz zaczy-
na się przesuwać bardziej w stronę zarządzania 
kryzysowego, ale pojawia się inne, według mnie 
równie ważne pojęcie, a mianowicie obrona po-
wszechna. Jeśli chodzi o obronę cywilną, to ta 
tematyka w ustawie, nazwałbym to, matce… no, 
w tej, którą uchylamy, głównej ustawie o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, 
jeszcze z 1967 r., zajmowała dość znaczny obszar. 
To jest prawie 30 artykułów. Szkoda, że nie moż-
na było prowadzić prac nad tą dużą ustawą oraz 
nad taką, nazwałbym to, przyczynkową, o jednym 
– nie wiem, jak to nazwać – dziale, o jednym za-
gadnieniu, właśnie obrony cywilnej, równolegle. 
Nastąpiło pewne opóźnienie. Prosiłbym pana mi-
nistra, aby… To nie jest jego resort, ale prosiłbym, 
aby przypilnował, żeby ta ustawa o obronie cy-
wilnej, tak konieczna, potrzebna, pojawiła się jak 
najszybciej.

Panie Ministrze, ponieważ, z tego, co pan mó-
wił, wynika, że ona jest na ukończeniu, jeśli chodzi 
o kwestie prac w Radzie Ministrów, to myślę… No, 
potem będą jakieś konsultacje, przesłanie do izby 
niższej, potem izba wyższa, czyli my, tak więc, jak 
myślę, w ciągu 3 miesięcy można by było tę ustawę 
uchwalić. Bo taka jest potrzeba chwili, tak samo jak 
w przypadku tej dużej ustawy. I obiecuję, że wró-
cę po 3 miesiącach do kwestii uchwalenia ustawy 

o obronie cywilnej, z całym konglomeratem z tym 
związanym, z zarządzaniem kryzysowym, z obro-
ną powszechną itd. Taki termin, jak myślę, jest lo-
giczny, abyśmy skończyli te kwestie, nazwałbym to, 
prawodawcze, no, plus oczywiście rozporządzenia, 
a zajęli się – to już państwo – kwestiami wyko-
nawczymi, czyli po prostu uzbrajaniem i szkole-
niem armii.

Brak tych zapisów o obronie cywilnej może nie-
stety skutkować pewnymi lukami. Ja państwu tutaj 
przedstawię jedną z tych luk, która, mam nadzieję, 
zostanie w pewnym sensie zasypana w przyszłym 
dokumencie. Mianowicie jeśli chodzi o przepisy 
dotyczące obrony cywilnej, to znalazły się tam waż-
ne dla mnie kwestie dotyczące edukacji dla bezpie-
czeństwa. To jest przedmiot, który jest realizowany 
już w końcówce szkoły podstawowej i w szkołach 
średnich, w szkołach zawodowych, który ma przy-
gotować naszą młodzież do, nazwijmy to wprost, 
samoobrony. To jest jeden z elementów, ja to tak 
traktuję, obrony powszechnej. Nie tylko osoby do-
rosłe, ale także młodzież, na tyle, na ile może to 
zrozumieć, na ile może podołać tym obowiązkom, 
powinna być przygotowywana, szczególnie w tym 
położeniu Polski i w tym czasie, do tego, aby kie-
dyś – miejmy nadzieję, że nie będzie zmuszona 
– stawić czoła wyzwaniom. Ponieważ przepisy 
o obronie cywilnej nie znalazły się w tekście usta-
wy o obronie Ojczyzny, efekt jest taki, że przepisów 
związanych z edukacją dla bezpieczeństwa też tam 
nie ma. Zostaną naturalnie uchylone delegacje do 
wydania rozporządzeń, które są już wydane, zwią-
zane właśnie z edukacją dla bezpieczeństwa. I ta 
edukacja dla bezpieczeństwa będzie tak jakby tro-
chę wisieć w powietrzu. Trzeba to jak najszybciej 
uzupełnić. Zgłaszam taką uwagę, bardzo szczegó-
łową, bo jest to sprawa powszechna w przypadku 
młodzieży.

Doświadczenie ukraińskie, którego jesteśmy 
świadkami, mówi tylko jedno, jeśli chodzi o nas, 
o planowanie naszych działań, o to, jak z prawne-
go punktu widzenia powinien wyglądać ten gmach. 
U podstawy tego gmachu, nazwałbym to, obrony 
przed zewnętrznym najeźdźcą, jest właśnie obrona 
powszechna. Obrona powszechna powinna się zna-
leźć w oglądzie Ministerstwa Obrony Narodowej 
i oczywiście Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Prosiłbym o to, aby o tym pamię-
tać, aby o tym nie zapominać, ponieważ obrona 
powszechna… Gdzieś czytałem takie sformułowa-
nie, że wojny wygrywa drugi rzut rezerwy, drugi 
odwrót. Proszę państwa, ta obrona powszechna to 
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będą właśnie ci, którzy będą szkoleni w tym dru-
gim rzucie. Dobrze ich wyszkolmy, dajmy im na-
rzędzia do tego, żeby mogli bronić się sami, żeby 
mogli bezpośrednio obronić swoje wsie, swoje mia-
sta, swoje domy.

Będę oczywiście głosował za ustawą. Dziękuję, 
że w miarę, powiedziałbym, bezboleśnie przeszli-
śmy przez ten czas uchwalania ustawy. To także 
jest podziękowanie dla opozycji. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Zdrojewskiego.

SenatoR 
BoGdan zdrojeWski 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Zostały mi jeszcze 2 mity, z którymi chciałbym 

się rozprawić. Zrobię to w takiej wersji skrótowej, 
patrząc na tę dyskusję.

Zacznę od pytania do pani senator. Nie wiem, 
czy pani senator zna drugą zwrotkę tego wiersza. Ja 
ją przytoczę, bo ona jest ważna z punktu widzenia 
naszej debaty. Ona brzmi tak:

„Widziałem, jak się na rynkach
Gromadzą kupczykowie,
Licytujący się wzajem,
Kto Ją najgłośniej wypowie”.
My musimy uważać, by nie szafować pojęciem 

ojczyzny i innymi tego typu kategoriami, bo wtedy 
podlegają one inflacji. (Oklaski)

Z racji długiej współpracy – w tej chwili mamy 
z panią senator dwudziestopięciolecie – przytoczy-
łem tę drugą zwrotkę. Szanuję też poetę.

(Senator Dorota Czudowska: Chciałam do koń-
ca przeczytać, ale…)

Wiem, wiem. Jest dużo zwrotek.
Wracam do jednego z mitów, którego przywo-

łanie zapowiedziałem. Liczna armia to silna armia 
– takie zdanie zostało wypowiedziane przez mini-
stra Błaszczaka w Sejmie. Kropka, żadnych dodat-
kowych elementów. Chcę podkreślić, że to może 
być złudne i bywa nieskuteczne. Dla mnie najistot-
niejsze jest to, aby armia była oczywiście liczniej-
sza, a także to, żeby była przede wszystkim dobrze 
wyposażona, dobrze wyszkolona, z właściwym 

zapleczem, posiadająca też w odwodzie świet-
ną dyplomację, podpisane bardzo dobre pakty. 
Dla mnie to jest kluczowe, to jest bardzo ważne. 
Najliczniejszą armię mają Chiny, ale oczywiście nie 
są one najsilniejsze. Najsilniejszą armię mają Stany 
Zjednoczone. Wiemy, że na czwartym miejscu, je-
żeli chodzi o liczebność – to jest ponad 1 milion żoł-
nierzy – jest Korea Północna. Ale ja dziękuję za taką 
armię i za to życie, które mają Koreańczycy w Korei 
Północnej. Korea Południowa, o ile pamiętam, ma 
o połowę mniej liczną armię, ale jest ona zdecydo-
wanie silniejsza. Pominę fakt, że Korea Północna 
dysponuje bronią atomową. Podkreślam te ele-
menty tylko po to, żeby bardzo precyzyjnie, bardzo 
świadomie i z pełnym profesjonalizmem podcho-
dzić do wyzwania, jakim jest liczniejsza armia.

Druga kwestia. Według mnie bardzo istotne jest 
antycypowanie zdarzeń, antycypowanie konflik-
tów, przygotowywanie się do tych konfliktów i mu-
szę powiedzieć, że patrzę z uznaniem na Ukrainę, 
która tych ostatnich lat nie zmarnowała, przesunę-
ła się w rankingach, przygotowała się na konflikt. 
Zupełnie inaczej niż Rosjanie, którzy są komplet-
nie zaskoczeni. Przypomnę tu także rozmaite de-
cyzje, które zapadały wcześniej, à propos jednych 
czołgów, drugich czołgów, teraz czołgów ze Stanów 
Zjednoczonych, znakomitych. Ale mamy też za-
powiedzi, m.in. gen. Skrzypczaka, który mówi, 
że powoli do lamusa odchodzi ten element woj-
ny, w którym czołgi były aż tak ważne. My musi-
my o tym pamiętać, tak, musimy o tym pamiętać, 
bo silna armia to nie tylko ta dobrze wyposażona 
w tradycyjne elementy sprzętu, ale także antycy-
pująca zagrożenia, tak jak one się na polu walki 
rozwijają.

Chcę także podkreślić – tu się zgadzam z sena-
torem Czerwińskim – że musimy zwracać uwagę 
na rezerwy, na wyszkolenie cywilów, również na 
przygotowanie obiektów cywilnych do rozmaitych 
zagrożeń, też cyberataków, paraliżu systemów 
energetycznych, systemów komunikacyjnych. To 
wszystko jest niezwykle istotne. Podkreślam: je-
żeli dajemy tak duże środki finansowe i one będą 
kosztem innych dziedzin, bo inaczej się tego nie da 
zrobić, to musimy pamiętać o tym, że one muszą 
być wydane w sposób niezwykle odpowiedzialny, 
niezwykle racjonalny.

Wrócę do pewnych zapowiedzi, bo przez wiele, 
wiele lat miałem wrażenie, że mamy do czynie-
nia z modernizacją werbalną, w której pada bar-
dzo dużo słów, a za nimi nie kryją się określone 
faktyczne decyzje czy efekty. Musimy pamiętać 
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o ciągłości państwa, pamiętać o dorobku mini-
stra Onyszkiewicza. To wtedy zakończył żywot 
Układ Warszawski. Musimy pamiętać o aktyw-
ności śp. Jerzego Szmajdzińskiego, który razem 
z ministrem, o ile pamiętam, Januszem Zemkem 
ustalał kontrakt związany z F-16. Zresztą te F-16 
pojawiały się w różnych momentach, odbierał je 
i Sikorski, odbierał je także wcześniejszy minister. 
Musimy pamiętać o tym, że ciągłość państwa ozna-
cza konieczność oddania honorów poprzednikom, 
bez względu na to, czy to jest wspomniany przeze 
mnie Tomek Siemoniak, czy to jest Bogdan Klich, 
senator z ław naszych. Musimy pamiętać o tym, 
że oddawanie honorów poprzednikom buduje cią-
głość państwa, powagę państwa i koniec końców 
siłę państwa. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

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

Krzysztofa Brejzę.

SenatoR 
krzyszToF Brejza 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wznosimy się ponad politykę w tak ważnym 

czasie, w tak ważnej chwili historycznej. My po-
pieramy tę ustawę nie dlatego, że ona jest tak do-
skonała, bo doskonała nie jest, ale dlatego, że czas 
jest szczególny. My nie mówimy, że ta ustawa jest 
bezbłędna, ale chwila jest naprawdę historycz-
na, to jest najważniejszy od 30 lat moment dla 
Rzeczypospolitej.

Chciałbym tylko zasygnalizować, że oczywi-
ście mamy pewne wątpliwości co do likwidacji 
WKU, co do likwidacji sztabów wojewódzkich, 
co do wprowadzania braku stabilności, jeśli cho-
dzi o  sytuację żołnierzy. Wierzymy, że to bę-
dzie czasowe. Oczywiście cały czas podnoszone 
są pytania związane z funkcjonowaniem armii, 
dotyczące tego, co stało się z doświadczonymi 
oficerami, z doświadczonymi generałami wypy-
chanymi z systemu, z ludźmi z wielkim doświad-
czeniem zdobytym na misjach zagranicznych. Są 
pytania o część programów, które miały być re-
alizowane, a nie zostały jeszcze zrealizowane. Są 
pytania o  niektóre podejmowane interwencje, 

sygnalizowane i premierowi, i panu ministrowi, 
a dotyczące chociażby funkcjonowania samej PGZ, 
są pytania o stan niezrealizowanej fabryki amunicji 
w Pionkach. Powinniśmy jako państwo wykorzy-
stać w tym momencie pełen potencjał, by przy-
spieszyć modernizację armii polskiej, wyposażyć 
ją w najnowocześniejszy sprzęt. A szczególnie po-
winniśmy położyć nacisk na dofinansowanie, bo 
chwila jest najważniejsza.

Teraz parę słów o tej chwili, bo mamy do 
czynienia z momentem istotnym geopolitycz-
nie, z momentem niejako przesuwania wielkich 
płyt tektonicznych w polityce międzynarodowej. 
To jest sytuacja, która może ukształtować po-
rządek międzynarodowy na kolejne 30–40 lat. 
Rosja realizuje swój plan geopolityczny, Rosja 
czy Putin realizuje tak naprawdę plan Dugina, 
rosyjskich geopolityków. W latach dziewięćdzie-
siątych było tam zawahanie co do tego, w którą 
stronę iść, ale teraz Rosjanie bezwzględnie idą 
w stronę poszerzania tego, powiedzmy, hear-
tlandu cywilizacji euroazjatyckiej i oczywiście 
wierzą, w sposób zakłamany i bardzo perfidny, 
w wyższość tej rusokonserwatywnej cywiliza-
cji wg Dugina nad cywilizacją atlantycką, nad 
cywilizacją rzekomo upadającego Zachodu. Ale 
jest też wielka szansa w tych tragicznych tygo-
dniach – tą szansą jest zjednoczenie Zachodu, 
zjednoczenie państw NATO, zjednoczenie Unii 
Europejskiej. Plan budowy unii eurazjatyc-
kiej, realizowany przecież już od 10 lat przez 
Putina, nie zrealizuje się dzięki determinacji 
świata Zachodu, instytucji, organizacji zachod-
nich, dzięki determinacji i dobremu wyborowi 
w Stanach Zjednoczonych prezydenta Bidena – 
o tym też trzeba głośno powiedzieć. Co by było, 
gdyby ten wybór był inny?

Ale też zdajemy sobie sprawę z tego, że, tak 
jak mówił pan senator Zdrojewski, mamy tu do 
czynienia z ciągłością państwa, z pamięcią o tych 
ministrach obrony narodowej, o  tych polity-
kach, którzy wcześniej pracowali nad stanem Sił 
Zbrojnych i którzy teraz za niego odpowiadają. 
Pamiętajmy też o przyszłości, o tym, że polskie 
wojsko, polska armia jest bardzo istotnym ele-
mentem na tej szachownicy geopolitycznej w tej 
części Europy, elementem, który blokuje reali-
zację geopolitycznych, szalonych celów rosyj-
skich. Dlatego my popieramy tę ustawę i choć 
zdajemy sobie sprawę z jej niedoskonałości, to 
kierujemy się pełną odpowiedzialnością za stan 
Rzeczypospolitej. Dziękuję bardzo.
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WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

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

Rusieckiego.

SenatoR 
jarosłaW rusiecki 

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie 
Generale! Panie i Panowie Oficerowie! Wysoki 
Senacie!

Już na zakończenie chciałbym, jako przewod-
niczący Komisji Obrony Narodowej, wyrazić 
podziękowanie i słowa uznania dla wszystkich 
środowisk politycznych, które nad tą ustawą 
pracowały tu, w Senacie, ale też w Sejmie, po-
nieważ tam również następowały zmiany nie-
których zapisów, co tę ustawę udoskonaliło. 
Jak wszyscy w dyskusji stwierdzamy, ta usta-
wa i towarzyszące jej rozporządzenia będą jesz-
cze wymagały precyzyjnego działania. Bardzo 
dziękuję wszystkim państwu senatorom, któ-
rzy pracowali w komisji, jak również zabierali 
głos w debacie. Bardzo dziękuję panu ministro-
wi, wszystkim współpracownikom, zarówno 
tym cywilnym, którzy są na czele poszczegól-
nych departamentów w Ministerstwie Obrony 
Narodowej, jak i tym, którzy są w mundurach 
żołnierzy Wojska Polskiego, którzy pracowali nad 
tą ustawą. Dziękuję również wszystkim agen-
dom współpracującym z Ministerstwem Obrony 
Narodowej nad tym projektem. Oczywiście bar-
dzo serdecznie dziękuję państwu legislatorom, 
którzy zwracali uwagę na sprawy, które wyma-
gają w przyszłości naprawy czy udoskonalenia.

Przed nami wielkie wyzwanie. Ono ma swój 
szczególny moment, szczególny czas. Może war-
to zwrócić uwagę i podjąć refleksję, czy to nie jest 
właśnie ten ostatni czas, żeby refleksje nie tylko 
nad stanem polskich Sił Zbrojnych, ale także nad 
stanem polskiego przemysłu obronnego przepra-
cować na nowo, uwzględniając sytuację geopo-
lityczną, która dzieje się na naszych oczach. Nie 
sposób nie zauważyć ogromnej, tytanicznej aktyw-
ności prezydenta Rzeczypospolitej w tym czasie, 
a także premiera rządu polskiego. Szczególną tutaj 
rolę odgrywa minister spraw zagranicznych jako 
szef OBWE w obecnym czasie czy minister obro-
ny narodowej, którzy podejmują działania w tym 

obszarze dyplomacji, w obszarze działania między-
narodowego. To wszystko ma skupiać się na jed-
nym celu – bezpieczeństwie naszej ojczyzny, ale 
też dawaniu świadectwa międzynarodowego wobec 
sytuacji, która się w tej chwili dzieje. Źródłem no-
wych zmian muszą być prawdziwe wartości, a nie 
tylko interesy pomiędzy stronami, Rosją a demo-
kratycznym Zachodem, który broni wartości. To 
jest oczywiście wyzwanie dla nas jako Polaków. 
Patrząc na nieszczędzenie sił, zdrowia przez pol-
skie Siły Zbrojne, przez polskiego żołnierza w tym 
czasie, nasi rodacy powinni wyciągać wnioski, że 
najlepszą formą obrony jest mobilizacja całego na-
rodu, bo tylko naród może obronić państwo, które 
ma swoją ponadtysiącletnią historię. To jest wiel-
kie zadanie.

Nie chcę odwoływać się do różnych refleksji 
i mitów, które były obalane, które były naświetla-
ne. Szanowni Państwo, myślę, że tylko jeden cytat 
niech będzie takim cytatem charakterystycznym, 
gdy mówimy również o sprawach bezpieczeń-
stwa… To mówienie prawdy, bo tylko prawda może 
nas wyzwolić. Nie bądźmy selektywni. Nie mówmy 
tylko o tym, że w bardzo bolesnym okresie, roku 
1939 r., w Polsce dominowała retoryka ultranaro-
dowa. Przecież na naszych oczach w ostatnim cza-
sie dominowała pedagogika wstydu wobec naszej 
historii – ba! – wobec żołnierza polskiego…

(Senator Magdalena Kochan: To nieprawda.)
…który stał na granicy i bronił tej granicy.
(Senator Magdalena Kochan: To nieprawda.)
Nie chcę przytaczać przykładów, ale żołnierz 

polski, który broni granicy, w sposób uroczysty 
składa przysięgę, że nie będzie szczędził zdrowia 
i krwi, więc nie można go też obrażać, gdy on tych 
wartości broni.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim 
państwu senatorom, panu ministrowi, wszystkim 
współpracownikom za dobrą, zgodną współpracę, 
która buduje przyszłość i bezpieczeństwo naszej 
ojczyzny. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

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

Aleksander Szwed, Wiktor Durlak, Mariusz 
Gromko, Janusz Pęcherz, Agnieszka Gorgoń-
Komor, Gabriela Morawska-Stanecka i  Józef 



Ustawa o obronie ojczyzny

193

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 17 marca 2022 r.

Łyczak złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu… Nie ma wniosków 

legislacyjnych, więc chyba, Panie Ministrze, nie 
ma…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Dwa zdania.)

Ale nie ma, Panie Ministrze, wniosków legisla-
cyjnych, a tylko wtedy, kiedy…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: To tylko dwa zdania.)
Proszę?
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Obrony 

Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Tylko dwa 
zdania.)

Ale dwa zdania. Bo ja zaraz zarządzę przerwę 
i głosujemy, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie oBRony naRoDoWeJ 
Wojciech skurkieWicz 

Tylko dwa zdania, Pani Marszałek, Panie 
i Panowie Senatorowie, w kwestii wyjaśnienia czy 
doprecyzowania tych spraw, które były poruszane 
w czasie debaty.

Ale najpierw podziękowania. Serdecznie dzię-
kuję za tę merytoryczną debatę, za tę merytoryczną 
dyskusję w trosce o bezpieczeństwo naszej ojczy-
zny, i to niezależnie od barw politycznych. Jednak 
można się wznieść ponad podziały polityczne i za 
to jeszcze raz serdecznie państwu dziękuję.

Szanowni Państwo, kilka kwestii w celu wyja-
śnienia, doprecyzowania czy nawet sprostowania.

Pierwsza kwestia to kwestia Funduszu 
Wsparcia Sił Zbrojnych, pan senator Wcisła tę 
kwestię poruszał. Będzie kontrola parlamentarna, 
jeżeli chodzi o tę kwestię. W Sejmie została przy-
jęta stosowna poprawka mówiąca, że minister 
obrony narodowej będzie składał informację na 
temat realizacji funduszu czy wydatkowania środ-
ków w ramach Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych. 
Będzie to czynił przed sejmową Komisją Obrony 
Narodowej. To Komisja Obrony Narodowej będzie 
taką informację przyjmowała.

O  służbie zdrowia z  panem senatorem 
Koniecznym pewnie moglibyśmy długo rozma-
wiać, ale ta kwestia pojawiała się też w wystąpieniu 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

pana senatora Komarnickiego. My wprowadzamy 
w ustawie taką możliwość, że żołnierze będą mo-
gli być obsługiwani poza kolejnością wyłącznie 
w Wojskowej Służbie Zdrowia – to jest 14 szpi-
tali i 36 przychodni – ale nie będą wyprzedzać 
wszystkich tych, którzy mają takie uprawnienia, 
czyli kombatantów, weteranów, osób w ciąży, ho-
norowych krwiodawców. Jednak musieliśmy stwo-
rzyć taki system, bo dochodziło… nie powiem, że 
do patologii, ale do takich niezręcznych sytuacji, 
że np. żołnierze Wojsk Specjalnych, których dane 
powinny być chronione, a szczególnie te wrażliwe, 
żeby jak najszybciej dostać się do lekarza, musie-
li korzystać z prywatnej służby zdrowia, bo w tej 
otwartej musieli czekać kilka miesięcy czy pół 
roku. Absolutnie nie możemy sobie na takie sytu-
acje pozwalać.

Kwestia dotycząca cyberprzestrzeni. Szanowni 
Państwo, Wojska Obrony Cyberprzestrzeni to już 
fakt. Te działania są podjęte na kanwie tego, że to 
właśnie Sojusz Północnoatlantycki określił kolejną 
domenę potencjalnego konfliktu zbrojnego – cy-
berprzestrzeń. O tym też nie zapominajmy, bo to 
jest ważna sprawa.

A  na zakończenie podziękowanie dla pana 
senatora Czerwińskiego. Wiem, że pan senator 
Czerwiński przygotował poprawki. Cieszę się, że 
ta pana praca merytoryczna zostanie spożytko-
wana w innym akcie prawnym. Tak, rzeczywiście 
te prace nad ustawą o obronie cywilnej są bardzo 
mocno zaawansowane. Doprecyzowując, powiem, 
że my nie chcieliśmy wpisywać tutaj tych szczegó-
łów też z innego względu. Obrona cywilna to jest 
obrona cywili przed tym zagrożeniem militarnym, 
przed wojskiem i przed wojną, więc to rozgrani-
czyliśmy. Ale moja propozycja jest taka – tutaj się 
zwracam do pana przewodniczącego Rusieckiego 
– abyśmy w Senacie w Komisji Obrony Narodowej, 
a może w szerszym gronie, przygotowali konferen-
cję, w której my chętnie będziemy uczestniczyli, 
dotyczącą rozwoju i wyzwań obrony powszechnej, 
bo to jest rzecz… Bardzo często jest tak, że te poję-
cia się mieszają. Być może spotkanie z ekspertami, 
również naszymi, również z naszych uczelni woj-
skowych, wyjaśniłoby wiele kwestii, moglibyśmy 
wiele kwestii wyjaśnić.

I  jeszcze jedna sprawa – edukacja dla bez-
pieczeństwa. My bardzo intensywnie pracujemy 
z Ministerstwem Nauki i Edukacji nad nową pod-
stawą programową w tym obszarze. Te prace trwa-
ją już dłuższy czas. Zresztą pokłosiem wcześniejszej 
współpracy z ministerstwem edukacji jest chociażby 
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kwestia stworzenia oddziałów przygotowania wojsko-
wego, 150 oddziałów. W tym roku od 1 września będzie 
dodatkowych 40. A więc bardzo mocno uwzględniamy 
obszar szkolnictwa kiedyś ponadgimnazjalnego, a dzi-
siaj ponadpodstawowego i bardzo mocno go wspiera-
my, nie tylko merytorycznie, ale również finansowo. 
Jak państwo wiecie, każdy taki oddział, czy przygoto-
wania wojskowego, czy certyfikowana klasa munduro-
wa, musi mieć patrona w postaci jednostki wojskowej 
ze swojego terenu i tu jest takie bezpośrednie, nama-
calne wsparcie i współpraca.

Przepraszam, że nadużyłem dobroci pani mar-
szałek. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
GaBriela moraWska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze, dziękuję 
zwłaszcza za tę zwięzłość.

Informuję państwa, że głosowanie odbędzie się 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Ogłaszam 15-minutową przerwę. Po tej prze-
rwie odbędą się głosowania. Dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 16 
do godziny 14 minut 30)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, powracamy 

do rozpatrywania punktu siedemnastego po-
rządku obrad: ustawa o obronie Ojczyzny.

Komisja Obrony Narodowej przedstawiła pro-
jekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Druk senacki nr 666 A.

Proszę o skupienie, ponieważ przystępujemy 
do głosowania nad przedstawionym przez komisję 
projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 94)
( Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o obronie 
Ojczyny.

Informuję, że porządek obrad trzydziestego 
ósmego 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 dotyczące porządku obrad bieżącego posie-
dzenia Senatu, w tym poprzednich dni.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
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 oświadczeniami senatorski-
mi nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pierwszy zgłosił się pan senator Gawłowski.

SenatoR 
sTanisłaW GaWłoWski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję bezpośrednio do 

pana premiera Mateusza Morawieckiego.
Polsce grozi zapaść energetyczna. W roku 2025 

zostaną wyłączone kolejne bloki energetyczne. 
Z powodu ich śmierci technicznej zostanie znaczą-
co ograniczona moc produkcyjna w tym obszarze, 
co oznacza, że musimy mieć racjonalny i w pełni 
przemyślany pomysł, w jaki sposób zabezpieczyć 
Polskę w kwestii dostaw energii. Jednym z poten-
cjalnych źródeł może być – i powinna być – ener-
getyka odnawialna.

W związku z  tym zwracam się do premie-
ra z apelem o przyspieszenie zapowiadanych już 
przez rząd prac związanych ze zmianą tzw. usta-
wy wysokościowej, ustawy 10H, która umożliwia 
budowę elektrowni wiatrowych na lądzie. To jest 
jeden z tych obszarów, który pozwoli nam szybciej 
się dostosować i zabezpieczyć Polaków w kwestii 
dostaw taniego prądu. Przypomnę, że Litwini ob-
niżyli cenę energii elektrycznej o 31% wyłącznie 
dlatego, że odpowiednio wcześniej zainwestowali 
właśnie w energetykę odnawialną.

Zwracam się też do premiera z prośbą – bo 
sprzeczne komunikaty płyną z różnych ministerstw 
– o pełną informację dotyczącą przygotowań do 
budowy offshore’ów, czyli wiatraków na morzu. 
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Niedawno rząd zmienił decyzję co do tzw. portu 
montażowego. On miał być pierwotnie w Gdyni, te-
raz ma być w Gdańsku. Rząd zapowiada, że będzie 
z tą inwestycją gotowy do roku 2025. Tak naprawdę 
nie ma żadnych szans na to, żeby ta inwestycja w tak 
krótkim czasie została zrealizowana. Sam proces 
środowiskowy zajmie ponad 2 lata. Chciałbym więc 
wiedzieć, jak rząd zamierza rozwiązać ten problem 
dotyczący przygotowania najpierw portów monta-
żowych, a potem portów serwisowych.

Przypomnę, że inwestycje w energetykę odna-
wialną na Bałtyku to nakłady na poziomie stu kil-
kudziesięciu miliardów złotych. Jest to szansa na 
wysokopłatną pracę dla ponad 10 tysięcy osób. Jest 
to też szansa na to, żeby w Polsce powstały porty 
serwisowe i porty montażowe, a także żeby odbu-
dowane zostało – i o to też pytam – zaplecze do 
budowy i montażu wysp. W Szczecinie jest zakład 
ST3, który był przystosowany do budowy funda-
mentów sztucznych wysp pod elektrownie wiatro-
we. Dzisiaj ta spółka jest w upadłości. Chcę zapytać, 
w jakiej mierze rząd zamierza się zaangażować 
w przejęcie tej fabryki, jej odbudowę i uruchomie-
nie produkcji sztucznych wysp. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Oświadczenie wygłosi pani senator Halina Bieda.

SenatoR 
halina Bieda 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zwracam się w  imieniu samorządów kilku 

miast – są to Piekary Śląskie, Bytom, Radzionków 
i Świerklaniec – oraz w imieniu inwestorów z taką 
prośbą, aby zostały uwzględnione uwagi, które te 
gminy wypracowały razem z inwestorem w kon-
tekście budowy drogi ekspresowej S11. Droga S11 
jest bardzo ważną drogą. Tak naprawdę łączy ona 
południe z miastami nad morzem, przebiega przez 
całą Polskę. Wydaje się, że zasadne, właściwe jest 
to, że gminy się dogadują, tak aby wypracować 
wspólne stanowisko. Dlatego absolutnie popieram 
te uwagi i bardzo proszę, aby zostały one uwzględ-
nione w zakresie przyjmowanych wariantów, je-
śli chodzi o przebieg drogi S11. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
W tej chwili oświadczenie wygłosi pan senator 

Stanisław Lamczyk.

SenatoR 
sTanisłaW lamczyk 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Składam oświadczenie do pana ministra 

Andrzeja Adamczyka, związane z  dzisiejszym 
paraliżem w  przewozach pasażerów na linii 
Trójmiasto – Kraków. Było to spowodowane awarią 
systemu w lokalnych centrach sterowania ruchem 
kolejowym. Według pierwszych informacji był to 
cyberatak i tak to właśnie wygląda. Informacja, 
która się teraz pojawia, że było to spowodowane 
przeformatowaniem czasu, jest nieprawdziwa. 
Wielokrotnie, w trosce o bezpieczeństwo Polaków, 
na posiedzeniach Komisji Infrastruktury, jak rów-
nież w interpelacjach, w rozmowach mówiliśmy 
o zagrożeniach, jakie wiążą się ze złym sterowa-
niem ruchem kolejowym. Całkowitą opiekę nad 
systemem sterowania ruchem kolejowym nadal 
ma Bombardier i Thales. Wiemy, jak te linie są 
konserwowane i w jaki sposób są pilnowane. Jeżeli 
jest jakaś awaria, to jest gaszony pożar, a tak być 
nie powinno. I dlatego sądzę, jestem przekonany, 
że to jest źle robione. Nie wzięto pod uwagę suge-
stii specjalistów, żeby nadać systemowi sterowania 
koleją pełnego statusu infrastruktury krytycznej 
w sensie militarnym, tak jak zrobiła to Ukraina, tak 
jak zrobili to Czesi. U nas tego nigdy nie zrobiono.

Dlatego mam pytanie do pana ministra 
Adamczyka. Kto ponosi odpowiedzialność za stan 
rzeczy, który mamy obecnie? Kto ponosi odpowie-
dzialność za bezpieczeństwo Polaków, którzy będą 
chcieli w dniu jutrzejszym czy później kursować 
pociągami w tej sytuacji, która teraz jest? Dziękuję 
bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
W tej chwili oświadczenie wygłosi pan senator 

Marek Plura.
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SenatoR 
marek Plura 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Moje oświadczenie kieruję do pani minister ro-

dziny i polityki społecznej, do pana ministra edu-
kacji i nauki oraz do pana ministra, pełnomocnika 
rządu do spraw osób z niepełnosprawnościami.

Wśród blisko 2 milionów obywateli Ukrainy, 
którzy przekroczyli polską granicę i  znaleź-
li u nas schronienie, uciekając przed wojną, są 
dziesiątki tysięcy osób z niepełnosprawnościa-
mi, w tym bardzo liczna grupa dzieci, uczniów 
wymagających specjalnego trybu nauki, spe-
cjalnych warunków. Cieszę się, że polskie pra-
wo daje tym osobom możliwość nauki, leczenia, 
a także wsparcia socjalnego. Jednak żeby sko-
rzystać z  tych możliwości, muszą one posłu-
giwać się polskim systemem orzecznictwa, 
orzeczeniami o  niepełnosprawności, a  także 
orzeczeniami poradni psychologiczno-pedago-
gicznych. Pan minister Piontkowski zapewnia 
nas, że skierował zalecenie do tych poradni, by 
działały w trybie przyspieszonym wobec dzieci, 
uczniów z Ukrainy, jednakże w rzeczywistości 
niewiele to oznacza, ponieważ poradnie takie, 
oprócz wykonywania własnych badań psycho-
logicznych, muszą zgodnie z prawem posiłkować 
się także opiniami lekarzy specjalistów, takich 
jak psychiatrzy, neurolodzy, lekarze rehabilita-
cji. Uzyskanie tych opinii jest bardzo trudne nie 
tylko dlatego, że długo czeka się w kolejce, ale 
także dlatego, że trzeba do nich pójść, podobnie 
jak do poradni, z tłumaczem, którego obecność 
umożliwi przeprowadzenie tego typu badań.

Apeluję zatem o to, aby uregulować to tak, by 
szkoły specjalne, klasy integracyjne i inne systemy 
wsparcia specjalnych potrzeb edukacyjnych mo-
gły się opierać na dokumentacji ukraińskiej, na 
jej tłumaczeniu. Przecież już teraz na podstawie 
tłumaczonej dokumentacji przyjmujemy do pracy 
w Polsce lekarzy i pielęgniarki z Ukrainy. Podobnie 
rzecz wygląda w systemie orzekania o niepełno-
sprawności. Apeluję o  ustanowienie możliwie 
prostego systemu przedkładania orzeczeń ukra-
ińskich w naszych polskich rozwiązaniach i aby 
w systemie orzecznictwa brano pod uwagę doku-
menty medyczne, diagnozy, badania lekarzy ukra-
ińskich. Wszyscy przecież w całym świecie, jeśli 
chodzi o medycynę, działamy w jednakowym syste-
mie czytelnej nomenklatury medycznej. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Oświadczenie wygłosi pani senator Dorota 

Czudowska.

SenatoR 
doroTa czudoWska 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oświadczenie senatorów Prawa i Sprawiedliwości 

w sprawie rezolucji Senatu Belgii z dnia 25 lutego 
2022 r. kierujemy do pana marszałka.

Szanowny Panie Marszałku!
4  marca br. na nasze adresy e-mail wpły-

nęło pismo z Kancelarii Senatu z treścią rezo-
lucji uchwalonej przez Senat Belgii w sprawie 
praworządności w Polsce, wzywającej do wszczę-
cia w Radzie Unii Europejskiej postępowania prze-
ciwko Polsce w związku z działaniami Trybunału 
Konstytucyjnego.

Przesłany tekst zawiera wykaz 15 międzynaro-
dowych dokumentów legitymizujących tę rezolu-
cję z wezwaniem poszczególnych rządów i rządu 
federalnego m.in. do potępienia, nalegania, we-
zwania, wstrzymania i nacisku na rząd RP, rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej, za łamanie praworząd-
ności i z groźbami wstrzymania należnych nam 
funduszy z Unii Europejskiej.

Panie Marszałku, uważamy, iż w obecnej sy-
tuacji politycznej w Europie, wobec wywołanego 
agresją Rosji na Ukrainę zagrożenia europejskie-
go i światowego pokoju przyjmowanie i rozsyłanie 
takich rezolucji do senatorów jest co najmniej nie-
stosowne. Pomijając fakt, że dokument typu rezo-
lucja nikogo nie zobowiązuje, a jeśli już… Zaraz, 
przepraszam. Uważamy, że nikogo… Może jesz-
cze raz. Pomijając fakt, że dokument typu rezolu-
cja nikogo nie zobowiązuje do jej przestrzegania, 
trzeba powiedzieć, że ta uchwalona przez Senat 
Belgii dzień po napaści Rosji na Ukrainę nie po-
winna być podjęta, a jeśli już, to nie powinna być 
ona przedmiotem naszej uwagi z racji jej całkowitej 
bezzasadności.

Dodatkowo mamy teraz ważniejsze spra-
wy. Polska, jako najbliższy sąsiad Ukrainy, jest 
świadoma obowiązku udzielania pomocy huma-
nitarnej. Przyjęliśmy do Polski ok. 2 milionów 
uchodźców, głównie kobiet i dzieci, zapewniając 
im dach nad głową, wyżywienie, opiekę medyczną. 
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Wszystko to wymaga olbrzymich nakładów finan-
sowych. Parlament uchwala ustawy uprawniają-
ce do najróżniejszej pomocy, kierowanej także na 
Ukrainę. Prezydent, premier, minister spraw za-
granicznych, minister obrony narodowej, cały rząd 
Rzeczypospolitej Polskiej poprzez działania dyplo-
matyczne mobilizują świat do wsparcia Ukrainy 
oraz rozwiązywania wielu globalnych problemów, 
jakie przyniosła Europie i światu polityka Rosji.

Nie czas teraz na zajmowanie się rzekomym 
brakiem praworządności w Polsce, który zarzu-
ca rządowi opozycja i błędnie informowane przez 
nią niektóre instytucje zagraniczne. Polska to kraj 
demokratyczny, rządzony przez władze wybrane 
w demokratycznych wyborach.

Prosimy Pana Marszałka o przesłanie naszego 
oświadczenia autorom rezolucji.

Tu następują podpisy senatorów klubu Prawa 
i Sprawiedliwości.

Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Oczywiście, że prześlemy. Tylko chciałbym wy-

jaśnić pani senator już na wstępie, że moje roze-
słanie do wszystkich senatorów miało charakter 
informacyjny, bo wyobrażam sobie, że gdybym 
tego nie przesłał, ktoś by mi zarzucił, że ukry-
wam rezolucję innego Senatu. Państwa odpowiedź 
oczywiście przez Biuro Spraw Międzynarodowych 
prześlemy i, jak sądzę, to zamknie temat. Dodam, 
że różne dokumenty otrzymujemy od różnych 
Senatów i w poczuciu zachowania uczciwości obie-
gu informacji będę je państwu przesyłał.

Oświadczenie wygłosi pan senator Wojciech 
Konieczny.

SenatoR 
Wojciech konieczny 

Oświadczenie kieruję do pana ministra Adama 
Niedzielskiego.

Czy zapowiadane zniesienie obostrzeń w zakre-
sie ochrony przed epidemią COVID-19 to również 
zapowiedź likwidacji stanu epidemii i stanu epi-
demicznego, czy też będzie to jedynie zniesienie 
dodatków dla ludzi pracujących w oddziałach covi-
dowych i likwidacja tych oddziałów oraz zniesienie 

obostrzeń, które do tej pory obowiązują? To jedno 
pytanie.

Drugie moje pytanie, również do ministra 
zdrowia, pana Adama Niedzielskiego: jak rząd za-
mierza ratować polskie szpitale przed zapaścią fi-
nansową? W szczególności pytam o to, czy istnieje 
plan zwiększenia wyceny świadczeń zdrowotnych 
o inflację zeszło- i tegoroczną. Czy nastąpi zrów-
noważenie wzrostu cen gazu, energii elektrycznej 
i innych produktów, które są niezbędne do działal-
ności szpitala, a np. rozliczane są w euro i wzrost 
kursu euro powoduje upadek finansów szpitala? 
Jeśli taki plan istnieje, to kiedy polskie szpitale 
otrzymają informację o zmianach w wysokości 
kontraktów i ryczałtach w 2022 r.? Uprzejmie pro-
szę o odpowiedź. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Jako ostatni oświadczenie wygłosi pan senator 

Krzysztof Mróz.

SenatoR 
krzyszToF mróz 

Panie Marszałku, ja też kieruję swoje oświad-
czenie senatorskie do ministra zdrowia, pana 
Adama Niedzielskiego.

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się 
studenci będący obywatelami Rzeczypospolitej 
Polskiej, którzy studiują medycynę w  Iwano-
Frankowsku na Ukrainie. W związku z działania-
mi wojennymi byli oni zmuszeni do opuszczenia 
tego państwa. Oznacza to dla nich brak możliwości 
kontynuowania studiów na Ukrainie w dającej się 
przewidzieć perspektywie czasowej. Po kontakcie 
z polskimi uczelniami wymienione osoby dowie-
działy się, że obecnie nie istnieją żadne procedu-
ry dotyczące możliwości kontynuowania przez nie 
studiów medycznych w Polsce. Zgodnie z uzyska-
nymi przez te osoby informacjami, uczelnie pla-
nują uruchomić dodatkowe miejsca dla studentów 
będących obywatelami Ukrainy, plany rekrutacji 
nie są znane, a uczelnie nie posiadają żadnych wy-
tycznych z ministerstwa odnośnie do przyjęć na 
studia Polaków pragnących kontynuować rozpo-
częte na Ukrainie studia w Polsce. Jak przekonu-
ją wspomniani studenci, całe środowisko polskich 
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obywateli studiujących na Ukrainie ma obawy 
o swoją przyszłość oraz możliwość dalszej eduka-
cji na terenie Polski.

W związku z tym zwracam się do pana ministra 
z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące 
pytania. Po pierwsze, czy Ministerstwo Zdrowia 
ma świadomość trudnej sytuacji, w jakiej znaleź-
li się obywatele polscy studiujący medycynę na 
Ukrainie? Po drugie, jakiej liczby osób może doty-
czyć opisany problem? I po trzecie, czy w planach 
Ministerstwa Zdrowia jest wprowadzenie mecha-
nizmów umożliwiających kontynuację studiów me-
dycznych na polskich uczelniach wyższych przez 
Polaków studiujących na Ukrainie? Z poważaniem, 
Krzysztof Mróz. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
To jest cenne pytanie, aczkolwiek muszę panu 

powiedzieć, że określenie „nie istnieją żadne pro-
cedury” nie jest prawdziwe…

(Senator Krzysztof Mróz :  Tak mnie 
poinformowano…)

…bo znanych mi jest co najmniej kilku stu-
dentów, którzy zaczynali studia na Ukrainie, 

a kontynuowali w Polsce, i  te mechanizmy są. 
Aczkolwiek nie ulega wątpliwości, że w  sytu-
acji nadzwyczajnej, jaką jest wojna, powinny być 
uproszczone, przyspieszone itd. Uważam to za cen-
ne pytanie, bo ministerstwo musi się tu wykazać 
pewną energią.

(Senator Krzysztof Mróz: Ja opieram się na in-
formacjach od 2 młodych ludzi, którzy się do mnie 
zwrócili. Pukali gdzieś na uniwersytety medyczne, 
no i wszędzie dostali taką odpowiedź, że na razie 
nie ma takiej możliwości. Zobaczymy. Kieruję to 
do ministra zdrowia, bo uczelnie medyczne pod-
legają Ministerstwu Zdrowia, a nie Ministerstwu 
Edukacji i Nauki w tym zakresie.)

Myślę, że nie byli do końca doinformowani, ale 
trzeba im pomóc i…

(Senator Krzysztof Mróz: Dziękuję.)
…pismo z pewnością będzie pomocne. Dziękuję 

bardzo.
Informuję, że protokół trzydziestego ósmego 

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 ósme posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał- 
kowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 14 minut 54)
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38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 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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     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 93 97 90 94 87 97 99 99 99 99 99 98 98 99 99 97 99 99 99 99
  za 93 97 90 51 87 1 99 99 22 24 60 55 2 99 99 97 99 2 99 99
  Przeciw 0 0 0 43 0 96 0 0 63 62 25 43 96 0 0 0 0 97 0 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 14 13 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  1 R. ambrozik + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  2 P. arndt ? + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki + + + + + + - + + - - - - - + - - + + -
  4 h. Bieda ? + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  5 g. Bierecki + + + + + + - + - - - - - - + - - - + -
  6 P. Błaszczyk + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  7 R. Bober ? + + + - + + + - + + + + + + + + + + +
  8 J. Bogucki + + + + + + - + + - - + - - + - - + + -
  9 M. Borowski + + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz ? + + + - - - + - + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  12 M. Bosacki - + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  13 k. Brejza ? + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  14 M. Budner + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  15 J. Bury ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  16 J. chróścikowski + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  17 a. chybicka ? + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  18 L. czarnobaj ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  19 g. czelej + + + + + + - + - . . . . . . . . . . .
  20 J. czerwiński + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  21 D. czudowska + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  22 W. Dobkowski + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  23 R. Dowhan - + + + - - + + - + + + + + + + + + + .
  24 a. Dunin ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  25 W. Durlak + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  26 J. Fedorowicz ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  27 z. Frankiewicz ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  28 e. gawęda + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  29 S. gawłowski ? + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  30 B. godyla ? + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  31 S. gogacz + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  32 M. golba + + + + + . - + - - - - - - + - - + + -
  33 a. gorgoń-komor ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  34 t. grodzki ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  35 J. gromek ? + + + - - - + - + + + + + + + + + + +
  36 M. gromko + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  37 J. hamerski + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  38 J. hibner ? + + + - - - + - + + + + + + + + + + +
  39 J.M. Jackowski ? + + + - . . . - + + + + + + - + + + +
  40 D. Jazłowiecka - + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  41 M. kamiński ? + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  42 S. karczewski + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  43 k. kleina - + + + - - - + - + + + + + + + + + + +
  44 B. klich ? + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  45 a. kobiak ? + + + - - + + - + + + + + + + + + . +
  46 M. koc + + + + + + ? + - - - - - - + - - + + -
  47 M. kochan ? + + + - - - + - + + + + + + + + + + +
  48 a. kołacz-Leszczyńska ? + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  49 W. komarnicki ? + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  50 M. komorowski + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  51 W. konieczny ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  52 t. kopeć + + + + + + - + + - - - - - + - - + + -
  53 M. kopiczko + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -



Wyniki głosowań

203

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 W. kraska + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  55 k. kwiatkowski ? + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  57 J.F. Libicki ? + + + - + + + - + + + - + + - + + + +
  58 M. łuczak + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  59 J. łyczak + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  60 R. Majer + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  61 B. Małecka-Libera ? + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  63 M. Martynowski + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  64 e. Matecka ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  65 a. Mężydło ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  67 k. Mróz + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  68 B. orzechowska + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  69 S. ożóg + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  70 a. Pająk + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  71 J. Pęcherz ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  73 W. Piecha + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  74 M. Plura ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  75 a. Pociej ? + + + - ? + + - + + + + + + + + + + +
  76 z. Pupa + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  77 J. Rotnicka ? + + + - - - + . + . + + + + + . + + +
  78 J. Rusiecki + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  79 S. Rybicki ? + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  80 J. Sagatowska + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  81 J. Sekuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  82 M. Seweryński + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  83 W. Skurkiewicz + + + + + + - + - - - - - - + . - + + -
  84 k. Słoń + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  85 L. Staroń + + + + - + + + ? - ? ? ? ? + ? ? + + +
  86 a. Szejnfeld ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  87 a. Szwed + + + + + + - + - - - - - - + - - + - -
  88 R. Ślusarz + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  89 R. Świlski ? + + + - - + + . . . . . . . . . + + +
  90 D. tobiszowska + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  91 W. tyszkiewicz ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + - + + + - + + + + + + + + + . +
  93 J. Wcisła ? + + + - - ? + - + + + + + + + + + + +
  94 k. Wiatr + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  95 J. Włosowicz + + + + ? + ? . - - - - - - + - - + + -
  96 a. zając + + + + + + - + - - - - - - + - - + + -
  97 J. zając + + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  98 B. zdrojewska ? + + + - - - + - + + + + + + + + + + +
  99 B. zdrojewski ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
  100 W. ziemniak ? + + + - - + + - + + + + + + + + + + +
 
  głosujących 99 99 99 99 99 97 98 97 97 97 96 97 97 97 97 96 96 98 96 97
  za 50 99 99 99 45 49 28 97 3 51 50 52 50 51 97 49 50 97 95 52
  Przeciw 4 0 0 0 53 47 51 0 93 46 45 44 46 45 0 46 45 1 1 45
  Wstrzymało się 45 0 0 0 1 1 19 0 1 0 1 1 1 1 0 1 1 0 0 0
                    



Wyniki głosowań

204

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  1 R. ambrozik - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  2 P. arndt + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  4 h. Bieda + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  5 g. Bierecki . + - - . - - - - - - - - - . - - - - -
  6 P. Błaszczyk - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  7 R. Bober + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 J. Bogucki - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  9 M. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  12 M. Bosacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 k. Brejza + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 M. Budner - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  15 J. Bury + + + + + + + + + + + + + + + ? ? + + +
  16 J. chróścikowski - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  17 a. chybicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  18 L. czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  19 g. czelej . . . . . . . . . . . . . . . . - - - -
  20 J. czerwiński - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  21 D. czudowska - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  22 W. Dobkowski - + - - - - - - + - - ? - - - - - - - -
  23 R. Dowhan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  24 a. Dunin + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 W. Durlak - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  26 J. Fedorowicz + + + + + + + + + + + + + + + . + + + +
  27 z. Frankiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 e. gawęda - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  29 S. gawłowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  30 B. godyla + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 S. gogacz - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  32 M. golba - + - - - - - - - - - - + - - - - - - -
  33 a. gorgoń-komor + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  34 t. grodzki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 J. gromek + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  36 M. gromko - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  37 J. hamerski - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  38 J. hibner + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 J.M. Jackowski + + + + + + + + + ? + + + + + - ? + + -
  40 D. Jazłowiecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  41 M. kamiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  42 S. karczewski - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  43 k. kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  44 B. klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  45 a. kobiak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 M. koc - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  47 M. kochan + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  48 a. kołacz-Leszczyńska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 W. komarnicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 M. komorowski - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  51 W. konieczny + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  52 t. kopeć - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  53 M. kopiczko - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -



Wyniki głosowań

205

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

     41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
  54 W. kraska - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  55 k. kwiatkowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + + . + + + + + - ? + + +
  58 M. łuczak - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  59 J. łyczak - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  60 R. Majer - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  63 M. Martynowski - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  64 e. Matecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 a. Mężydło + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  67 k. Mróz - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  68 B. orzechowska - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  69 S. ożóg - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  70 a. Pająk - + - - - - - - - - . - - - - - - - - -
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  73 W. Piecha - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  74 M. Plura + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 a. Pociej + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 z. Pupa - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  77 J. Rotnicka + + + + . + + + + + + + + + + . + . . .
  78 J. Rusiecki - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  79 S. Rybicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  80 J. Sagatowska - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  81 J. Sekuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  82 M. Seweryński - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  83 W. Skurkiewicz - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  84 k. Słoń - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  85 L. Staroń + + + + + + ? ? + + ? ? + ? ? ? ? + + +
  86 a. Szejnfeld + + + + + + + + + + + + + . + + + + + +
  87 a. Szwed - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  88 R. Ślusarz - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  89 R. Świlski + . . . . . . . + + + + . + . . . . . +
  90 D. tobiszowska - + - - - - - - - - - - . - - - - - - -
  91 W. tyszkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  94 k. Wiatr - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  95 J. Włosowicz - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  96 a. zając - + - - - - - - - - - - - - - - - - - -
  97 J. zając + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  98 B. zdrojewska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  99 B. zdrojewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  100 W. ziemniak + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  głosujących 97 97 97 97 95 97 97 97 98 97 97 98 96 97 96 95 98 97 97 98
  za 53 97 52 52 51 52 51 51 54 51 52 52 53 51 51 46 48 51 51 51
  Przeciw 44 0 45 45 44 45 45 45 44 45 44 44 43 45 44 47 46 46 46 47
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 1 1 2 4 0 0 0
                    



Wyniki głosowań
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38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  1 R. ambrozik - - - - - - - + - - - - + + - + - + - +
  2 P. arndt + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  3 W. Bernacki - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  4 h. Bieda + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  5 g. Bierecki . . . - - - . . - - . - + + - + . . . -
  6 P. Błaszczyk - - - - - - - + - - - - + + - + - + + -
  7 R. Bober + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  8 J. Bogucki - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  9 M. Borowski + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  10 B. Borusewicz + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  12 M. Bosacki + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  13 k. Brejza + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  14 M. Budner - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  15 J. Bury + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  16 J. chróścikowski - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  17 a. chybicka + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  18 L. czarnobaj + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  19 g. czelej - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  20 J. czerwiński - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  21 D. czudowska - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  22 W. Dobkowski - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  23 R. Dowhan + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  24 a. Dunin + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  25 W. Durlak - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  26 J. Fedorowicz + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  27 z. Frankiewicz + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  28 e. gawęda - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  29 S. gawłowski + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  30 B. godyla + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  31 S. gogacz - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  32 M. golba - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  33 a. gorgoń-komor + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  34 t. grodzki + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  35 J. gromek + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  36 M. gromko - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  37 J. hamerski - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  38 J. hibner + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  39 J.M. Jackowski + + + - + + + ? + + + - + + + - - - + +
  40 D. Jazłowiecka + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  41 M. kamiński + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  42 S. karczewski - . - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  43 k. kleina + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  44 B. klich + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  45 a. kobiak + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  46 M. koc - - - - - - - . - - - - + + - + - + - -
  47 M. kochan + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  48 a. kołacz-Leszczyńska + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  49 W. komarnicki + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  50 M. komorowski - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  51 W. konieczny + + + + - + + - + + + + + + + - - - + +
  52 t. kopeć - - - - - - - + - + - - - + - + - + - -
  53 M. kopiczko - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -



Wyniki głosowań
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38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

     61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
  54 W. kraska - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  55 k. kwiatkowski + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + - + + + - + + + - - - + +
  58 M. łuczak - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  59 J. łyczak - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  60 R. Majer - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  62 R. Mamątow - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  63 M. Martynowski - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  64 e. Matecka + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  65 a. Mężydło + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  66 g. Morawska-Stanecka + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  67 k. Mróz - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  68 B. orzechowska - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  69 S. ożóg - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  70 a. Pająk - - - - - - . + - - - - + + - + - + - -
  71 J. Pęcherz + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  72 M. Pęk - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  73 W. Piecha - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  74 M. Plura + + + + + + + - . + + + + + + - - - + +
  75 a. Pociej + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  76 z. Pupa - - - - - - - + - - - - + + - + - + + -
  77 J. Rotnicka . . + . . + + . + + + . . . . . . . . +
  78 J. Rusiecki - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  79 S. Rybicki + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  80 J. Sagatowska - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  81 J. Sekuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  82 M. Seweryński - - - - - - - + - - - - + + - + - + - .
  83 W. Skurkiewicz - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  84 k. Słoń - - - - - - - + - - - - + + - + - + + -
  85 L. Staroń ? ? + + ? - + + + - . ? + + ? + - + . -
  86 a. Szejnfeld + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  87 a. Szwed - - - - - - - + - - - - + + - + . + - -
  88 R. Ślusarz - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  89 R. Świlski + + + + + + + - . + + + + + + - - - + +
  90 D. tobiszowska - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  91 W. tyszkiewicz + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  94 k. Wiatr - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  95 J. Włosowicz - - - - - - . + - - - - + + - + - + - -
  96 a. zając - - - - - - - + - - - - + + - + - + - -
  97 J. zając + + + + + + + - + + + + + + + - - - + -
  98 B. zdrojewska + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  99 B. zdrojewski + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
  100 W. ziemniak + + + + + + + - + + + + + + + - - - + +
 
  głosujących 97 96 98 98 98 99 96 96 97 99 97 98 98 98 98 98 96 97 96 98
  za 51 51 53 51 50 52 53 45 51 53 52 49 97 98 51 47 0 46 54 52
  Przeciw 45 44 45 47 47 47 43 50 46 46 45 48 1 0 46 51 96 51 42 46
  Wstrzymało się 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
  1 R. ambrozik - - - - + - - - + - - - + +
  2 P. arndt + + + + + + + + - + + + + +
  3 W. Bernacki - - - - + - - - + - - - + +
  4 h. Bieda + + + + + + + + - + + + + +
  5 g. Bierecki - - - - + - - - + - - - + +
  6 P. Błaszczyk - - - - + - - - + - - - + +
  7 R. Bober + + + + + + + + - + + + + +
  8 J. Bogucki - - - - + - - - + - - - + +
  9 M. Borowski + + + + + + + + - + + + + +
  10 B. Borusewicz + + + + + + + + - + + + + .
  11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + - + + + + +
  12 M. Bosacki + + + + + + + + - + + + + +
  13 k. Brejza + + + + + + + + - + + + + +
  14 M. Budner - - - - + - - - + - - - + +
  15 J. Bury + + + + + + ? + - + + + + +
  16 J. chróścikowski - - - - + - - - + - - - + +
  17 a. chybicka + + + + + + + + - + + + + +
  18 L. czarnobaj + + + + + + + + - + + + + +
  19 g. czelej - - - - + - - - + - - - + +
  20 J. czerwiński - - - - + - - - + - - - + +
  21 D. czudowska - - - - + - - - + - - - + +
  22 W. Dobkowski - - - - + - - - + - - - + +
  23 R. Dowhan + + + + + + + + - + + + + +
  24 a. Dunin + + + + + + + + - + + + + +
  25 W. Durlak - - - - + - - - + - - - + +
  26 J. Fedorowicz + + + + + + + + - + + + + +
  27 z. Frankiewicz + + + + + + + + - + + + + +
  28 e. gawęda - - - - + - - - + - - - + +
  29 S. gawłowski + + + + + + + + - + + + + +
  30 B. godyla + + + + + + + + - + + + + +
  31 S. gogacz - - - - + - - - + - - - + +
  32 M. golba - - - - + - - - + - - - + +
  33 a. gorgoń-komor + + + + + + + + - + + + + +
  34 t. grodzki + + + + + + + + - + + + + +
  35 J. gromek + + + + + + + + - + + + + +
  36 M. gromko - - - - + - - - + - - - + +
  37 J. hamerski - - - - + - - - + - - - + +
  38 J. hibner + + + + + + + + - + + + + +
  39 J.M. Jackowski + + + + + + + + ? + - + . +
  40 D. Jazłowiecka + + + + + . + + - + + + + +
  41 M. kamiński + + + + + + + + - + + + + +
  42 S. karczewski - - - - + - - - + - - - + +
  43 k. kleina + + + + + + + + - + + + + +
  44 B. klich + + + + + + + + - + + + + .
  45 a. kobiak + + + + + + + + - + + + + +
  46 M. koc - - - - + - - - + - - - + +
  47 M. kochan + + + + + + + + - + + + + +
  48 a. kołacz-Leszczyńska + + + + + + + + - + + + + +
  49 W. komarnicki + + + + + + + + - + + + + +
  50 M. komorowski - - - - + - - - + - - - + +
  51 W. konieczny + + + + + + ? - - + + + + +
  52 t. kopeć - - - - + - - - + - - - + +
  53 M. kopiczko - - - - + - - - + - - - + +
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     81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94
  54 W. kraska - - - - + - - - + - - - + +
  55 k. kwiatkowski + + + + + + + + - + + + + +
  56 S. Lamczyk + + + + + + + + - + + + + +
  57 J.F. Libicki + + + + + + + + - + - + + +
  58 M. łuczak - - - - + - - - + - - - + +
  59 J. łyczak - - - - + - - - + - - - + +
  60 R. Majer - - - - + - - - + - - - + +
  61 B. Małecka-Libera + + + + + + + + - + + + + +
  62 R. Mamątow - - - - + - - - + - - - + +
  63 M. Martynowski - - - - + - - - + - - - + +
  64 e. Matecka + + + + + + + + - + + + + +
  65 a. Mężydło + + + + + + + + - + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + + + + + + + + - + + + + +
  67 k. Mróz - - - - + - - - + - - - + +
  68 B. orzechowska - - - - + - - - + - - - + +
  69 S. ożóg - - - - + - - - + - - - + +
  70 a. Pająk - - - - + - - - + - - + + +
  71 J. Pęcherz + + + + + + + + - + + + + +
  72 M. Pęk - - - - + - - - + - - - + +
  73 W. Piecha - . - - + - - - + - - - + +
  74 M. Plura + + + + + + + + - + + + + +
  75 a. Pociej + + + + + + + + - + + + + .
  76 z. Pupa - - - - + - - - + - - - + +
  77 J. Rotnicka + + + + + + + + - + + + + +
  78 J. Rusiecki - - - - + - - - + - - - + +
  79 S. Rybicki + + + + + + + + - + + + + +
  80 J. Sagatowska - - - - + - - - + - - - + +
  81 J. Sekuła . . . . . . . . . . . . . +
  82 M. Seweryński . . . . . . . . . . . . . +
  83 W. Skurkiewicz - - - - + - - - + - - - + +
  84 k. Słoń - - - - + - - - + - - - + +
  85 L. Staroń ? ? ? + + + ? ? + + ? + + +
  86 a. Szejnfeld + + + + + + + + - + + + + +
  87 a. Szwed - - - - + - - - + - - - + +
  88 R. Ślusarz - - - - + - - - + - - - + +
  89 R. Świlski + + + + + + + + - + . + + +
  90 D. tobiszowska - - - - + - - - + - - - + +
  91 W. tyszkiewicz + + + + + + + + - + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + + + + + + + + - + + + + +
  93 J. Wcisła + + + + + + + + - + + + + +
  94 k. Wiatr - - - - + - - - + - - - + +
  95 J. Włosowicz - - - - + - - - + - - - + +
  96 a. zając - - - - + - - - + - - - + +
  97 J. zając - - - - + - - - + - - - + +
  98 B. zdrojewska + + + + + + + + - + + + + +
  99 B. zdrojewski + + + + + + + + - + + + + +
  100 W. ziemniak + + + + + + + + - + + + + +
 
  głosujących 98 97 98 98 98 97 98 98 98 98 97 98 97 97
  za 51 51 51 52 98 51 49 50 47 52 48 53 97 97
  Przeciw 46 45 46 46 0 46 46 47 50 46 48 45 0 0
  Wstrzymało się 1 1 1 0 0 0 3 1 1 0 1 0 0 0
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Przemówienie senatora Władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na tej sali zapewne dużo zostanie dziś powiedziane o bohaterstwie ukraiń-

skich obrońców i bestialstwie rosyjskich najeźdźców, o prawie Ukraińców do 
urządzania swojego kraju tak jak chcą i bezprawnej ingerencji w ich wewnętrzne 
sprawy ze strony Rosji, co twa już od wielu lat, a w ostatnim czasie przybrało 
tragiczny, zbrodniczy wymiar.

Szanowni Sąsiedzi, cierpimy z Wami. Obrazy Waszych ofiar, szczególnie 
dzieci, rozrywają nam serca i utwierdzają w przekonaniu, że trwały pokój będzie 
możliwy dopiero wtedy, kiedy zbrodnie zostaną nazwane, a następnie osądzone.

Uważam, że nawet gdy nastąpi rozejm, sankcje przeciw Rosji i Białorusi po-
winny być utrzymane tak długo, jak długo nie nastąpi wyrównanie strat ponie-
sionych przez Ukrainę. Oczywiście tych, które można wyrównać, bo odebranego 
życia tak wielu niewinnym ludziom nikt już nie zwróci.

Zwracam się również do rządów i opinii publicznej w całej Europie: Ukraina 
musi być jak najszybciej przyjęta do Unii Europejskiej. To jest nasze moralne 
zobowiązanie. Jeżeli ktoś w Europie ma wątpliwości o charakterze politycznym, 
niech zapyta własnych obywateli, co o tym sądzą. Na wątpliwości o charakterze 
prawnym też mam odpowiedź. Moja odpowiedź to 2 pojęcia, które pamiętam 
jeszcze z okresu naszych negocjacji poprzedzających przyjęcie Polski do Unii. 
Mam na myśli „derogacje” i „okresy przejściowe”. To pierwsze oznacza wska-
zanie obszarów, w których państwo członkowskie nie zostanie objęte prawem 
unijnym, jak np. Królestwo Danii w sprawie przystąpienia do strefy euro, a dru-
gie to ustalony okres zawieszenia obowiązywania prawa unijnego w poszcze-
gólnych dziedzinach, jak miało to miejsce w przypadku naszego kraju, choćby 
w sprawie obrotu ziemią.

Apeluję, żeby nie trzymać Ukraińców w poczekalni, prowadząc długotrwa-
łe techniczne negocjacje. Podejmijmy, jako Europejczycy, odważną polityczną 
decyzję. Spłaćmy w ten sposób ogromny moralny dług wobec naszych wschod-
nich sąsiadów. Niech szczegóły swojego członkostwa Ukraina ustala, będąc już 
wewnątrz naszej wspólnoty.

Przed chwilą apelowałem jako Europejczyk, teraz wzywam jako Polak: Panie 
Marszałku, Wysoka Izbo, wnoszę, aby Senat Rzeczypospolitej Polskiej podjął 
inicjatywę utworzenia Polsko-Ukraińskiego Funduszu Solidarności.

Proponuję, żeby ze środków tego funduszu finansowane były projekty współ-
pracy polskich samorządów z ich ukraińskimi odpowiednikami. Finansujmy 
w ten sposób najpierw pobyt ukraińskich dzieci w polskich partnerskich gmi-
nach, kiedy ucichną armaty i rozpocznie się trudny czas odbudowy, rozwijaj-
my współpracę w dziedzinie kultury i nauki, ale także finansujmy projekty 
współpracy samorządów, w których polscy samorządowcy będą szykować swo-
ich ukraińskich kolegów do funkcjonowania w Unii Europejskiej, tak jak kiedyś 
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sami byli szkoleni przez przedstawicieli miast i gmin z Europy Zachodniej. Co 
więcej, w ramach proponowanego przeze mnie programu zobowiążmy nasze 
gminy nawiązujące współpracę z samorządami z Ukrainy do tego, aby do projek-
tów zapraszały także dotychczasowych partnerów samorządowych z krajów Unii 
Europejskiej i tworzyły w ten sposób sieci współpracy. Otworzymy w ten sposób 
naszym przyjaciołom szerzej drzwi do Europy. Oddolne, ale powszechne inicja-
tywy mogą być bardziej skuteczne od niejednej międzyrządowej konferencji.

Może ktoś powie, że to przedwczesne propozycje. Otóż nie, odwróćmy staro-
żytną maksymę, mówiącą, że jeśli „chcesz żyć w pokoju, szykuj się do wojny”. 
My, choć wojna jeszcze się nie skończyła, myślmy o przyszłości. Zależy mi na 
tym, żeby ten entuzjazm dla Ukrainy, który jednoczy dziś cały cywilizowany 
świat, został utrzymany, a pomoże temu ubranie go w instytucjonalne ramy. 
Korzystajmy też z naszych zasobów, a jednym z nich są z pewnością sprawne 
samorządy terytorialne. Proponowany przeze mnie Polsko-Ukraiński Fundusz 
Solidarności będzie też inwestycją, inwestycją niezwykłą i piękną – inwestycją 
w pokój, przyjaźń i bezpieczeństwo. Dziękuję.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym podejmiemy – jednogłośnie, mam nadzieję – uchwa-

łę w sprawie europejskich aspiracji Ukrainy. Jak zapisano w uchwale: „Po raz 
drugi w ciągu zaledwie 10 lat naród Ukrainy przelewa krew za swoją wolność, 
niezawisłość i europejski wybór. Senat Rzeczypospolitej Polskiej wyraża głębo-
ki podziw dla heroicznej postawy braci i sióstr Ukraińców w obliczu rosyjskiej 
agresji. Ukraińskie społeczeństwo udowodniło ponad wszelką wątpliwość, że 
jest gotowe być częścią zjednoczonej Europy, a za przywiązanie do europejskich 
wartości gotowe jest płacić krwią”.

Historia dzieje się na naszych oczach. Rosyjska inwazja zmienia układ sił 
w Europie, zmienia uwarunkowania dotyczące bezpieczeństwa i geopolityki. 
Przed takim scenariuszem ostrzegaliśmy od wielu miesięcy. Przed takim scena-
riuszem w 2008 r. ostrzegał śp. prezydent Lech Kaczyński. Społeczność między-
narodowa musi być jednomyślna i wysłać jasny sygnał do Rosji i jej prezydenta: 
nie ma naszej zgody na naruszanie integralności terytorialnej Ukrainy, nie ma 
naszej zgody na łamanie prawa międzynarodowego. Trzeba niestety założyć, że 
Putin będzie kontynuował swoją agresywną politykę. Zgodnie z tym modelem 
rozpoczął swoje działania w Gruzji w 2008 r. i na Ukrainie w 2014 r. Kolejnym 
celem mogą być kraje bałtyckie, Polska, Finlandia lub inne kraje położone na 
wschodniej flance NATO. Putin chce odbudować Imperium Rosyjskie. To powin-
no być powodem do niepokoju dla nas wszystkich. Polska przestrzegała przed 
tym od wielu, wielu lat. Teraz państwa Zachodu zaczynają dostrzegać, że zagro-
żenie faktycznie jest realne.

Trzeba dostrzec w tym wszystkim konsekwentne działania polskiego rzą-
du i premiera Mateusza Morawieckiego. Rada Ministrów przyjęła w trybie pil-
nym projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa. To specjalne i kompleksowe rozwiąza-
nia. W ustawie, nad którą według zapowiedzi będziemy pracować na bieżącym 
posiedzeniu Senatu, rząd zawarł regulacje dotyczące pobytu, pracy, edukacji 
i opieki zdrowotnej – rozwiązania te obejmują obywateli Ukrainy, którzy zna-
leźli schronienie w Polsce – a także zasady dotyczące finansowania tych zadań 
przez rząd. Można by wymienić tutaj jeszcze wiele innych działań – zarów-
no wewnętrznych, jak i na arenie międzynarodowej – jakie rząd podjął w celu 
wsparcia Ukrainy i uchodźców uciekających przed wojną.

Polska stanowczo potępia bezprecedensowy atak zbrojny na Ukrainę. Stoimy 
przy Ukrainie jako jej sąsiedzi, jako Sojusz Północnoatlantycki, jako Unia 
Europejska. Cieszę się, że w dniu dzisiejszym Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
wzywa wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej do solidarnego 
wsparcia przyspieszonego procesu integracji Ukrainy z Unią Europejską. „Pełne 
członkostwo Ukrainy w UE jest moralnym obowiązkiem obecnego pokolenia 
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Europejczyków. Wartości, które zapewniły Europie Zachodniej 77 lat pokoju i do-
brobytu, są dziś zagrożone. Ukraiński żołnierz, broniąc granic swojego kraju, 
broni całej Europy”. Będę głosował za niniejszym projektem uchwały. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rozpatrujemy dziś projekt uchwały w 200. rocznicę śmierci Józefa Wybickiego 

– prawnika, publicysty, działacza politycznego, dramatopisarza i przede wszyst-
kim autora naszego hymnu narodowego. Jest to jedna z najciekawszych posta-
ci epoki stanisławowskiej – czasów odnowy Rzeczypospolitej, a zarazem jej 
upadku.

Jak podaje większość źródeł biograficznych, Józef Wybicki urodził się w 1747 r. 
w Będominie koło Kościerzyny. Nauki pobierał w Skarszewach i w kolegium 
jezuickim w Starych Szkotach koło Gdańska. W 1765 r. przybył do Poznania na 
sesję trybunału, by rozpocząć praktykę prawniczą. Później związał się z kon-
federatami barskimi, zabiegał w Berlinie o pozyskanie króla Prus dla konfede-
racji, następnie organizował konfederację na Pomorzu. Po 1770 r. emigrował 
do Niderlandów, gdzie w Lejdzie studiował m.in. prawo i historię. Po powrocie 
do kraju osiadł w Poznaniu i od 1775 r. był podwojewodzim. W 1776 r. przeniósł 
się do Warszawy i wszedł w skład komisji przygotowującej Kodeks Andrzeja 
Zamoyskiego. Prowadził ożywioną działalność pisarską, przykładem są m.in. 
„Myśli polityczne o wolności cywilnej”, „Listy patriotyczne”. W 1781 r. osiadł 
w zakupionym majątku w Manieczkach koło Śremu i zajmował się gospoda-
rowaniem na roli oraz twórczością literacką, pisał wiersze, komedie, dramaty, 
opery, m.in. „Kulig”, „Zygmunt August”, „Kmiotek”, „Polka”.

Podczas Sejmu Wielkiego był aktywnym działaczem stronnictwa patriotycz-
nego. W obliczu wojny z Rosją przystąpił do konfederacji targowickiej, by ratować 
dorobek Sejmu Wielkiego. W okresie insurekcji 1794 r. był współpracownikiem 
Tadeusza Kościuszki i komisarzem cywilnym wysłanego do Wielkopolski kor-
pusu gen. Jana Henryka Dąbrowskiego. Potem wyjechał do Francji. W 1797 r. 
współuczestniczył w formowaniu Legionów Polskich we Włoszech. W lipcu 
tegoż roku w Reggio napisał słowa „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, 
zwanej później „Mazurkiem Dąbrowskiego”. W 1806 r. z polecenia Napoleona 
wraz z gen. Dąbrowskim organizował w Wielkopolsce powstanie przeciwko 
Prusakom, a w 3 lata później – przeciwko Austriakom. Od 1813 r. przebywał na 
emigracji w Dreźnie i Głogowie. Po zakończeniu wojen napoleońskich dzięki 
interwencji księcia Adama Czartoryskiego u cara Aleksandra I odzyskał mają-
tek w Manieczkach i od 1816 r. pracował w sądownictwie Królestwa Polskiego, 
prowadząc nadal działalność publicystyczną. W 1821 r. podał się do dymisji 
i powrócił do Manieczek. Tam zmarł w 1822 r. Pochowany został przy kościele 
w pobliskiej Brodnicy. W 1923 r. jego prochy przeniesiono do Krypty Zasłużonych 
przy kościele św. Wojciecha w Poznaniu.

Gdy patrzymy na jego bogaty życiorys, widzimy, że Józef Wybicki był wszę-
dzie tam, gdzie zabiegano i walczono o wolność Polaków: w konfederacji bar-
skiej, wśród uczestników prac Sejmu Wielkiego, w powstaniu kościuszkowskim, 
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na emigracji w rewolucyjnym Paryżu, we Włoszech przy gen. Dąbrowskim 
i jego Legionach, przy armii Napoleona. W Italii boleśnie zawiódł się na gen. 
Bonapartem i wrócił do życia rodzinnego na Pomorzu, pod pruskim pano-
waniem. Jednak gdy tylko Napoleon już jako cesarz Francuzów w 1806 r. ru-
szył przeciwko Prusom, niemal 60-letni Wybicki pognał pod jego komendę, 
by wspólnie ze swoim przyjacielem, gen. Dąbrowskim, walczyć z zaborcami. 
Unicestwienie Wielkiej Armii podczas wyprawy na Rosję w 1812 roku było ich 
wspólną klęską.

Dzisiaj, „Mając na uwadze doniosłe zasługi Józefa Wybickiego dla 
Rzeczypospolitej, Jego patriotyzm oraz troskę o  dobro Ojczyzny, Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej podejmuje uchwałę w 200. rocznicę Jego śmierci”.

W pełni popieram niniejszy projekt uchwały. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

13 marca mija setna rocznica urodzin Józefa Szajny. Był on wybitnym mala-
rzem, scenografem, reżyserem, twórcą nowatorskich przedstawień teatralnych, 
głównym reprezentantem nurtu zwanego teatrem narracji plastycznej. Projekt 
uchwały przypomina, że na dzieła tego wybitnego artysty, więźnia Auschwitz 
i Buchenwaldu, silny wpływ wywarły przeżycia obozowe. „W jego twórczości 
świat to gigantyczne śmietnisko, a człowiek to karykatura boskiego stworzenia, 
pozbawiona indywidualności postać z tłumu, kierująca się prymitywnymi od-
ruchami i pierwotnym instynktem. Dzieła Józefa Szajny świadczą o poczuciu 
nietrwałości życia i wartości, zwłaszcza piękna, odsłaniają procesy rozpadu 
cywilizacji. Artysta poddawał weryfikacji tworzone przez ludzi utopie, iluzje 
i idee”. Twórczość Józefa Szajny została doceniona w Polsce i na świecie, o czym 
świadczą liczne nagrody i wyróżnienia. Jego prace znajdują się w zbiorach naj-
większych polskich muzeów, a także w muzeach w Bochum, Osace, Moskwie, 
Jerozolimie czy Mediolanie, jak również w zbiorach prywatnych. 

Bardzo się cieszę, że w ten sposób upamiętnimy Józefa Szajnę, co pozwoli 
stworzyć pewnego rodzaju miniszlak śladami tego artysty.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym rozpatrujemy projekt uchwały w sprawie uczczenia set-

nej rocznicy urodzin Józefa Szajny. Kim był Józef Szajna? W skrócie, był wy-
bitnym scenografem, reżyserem teatralnym, scenarzystą, teoretykiem teatru, 
malarzem i grafikiem. Na jego twórczość artystyczną znaczący wpływ miały 
dramatyczne przeżycia wojenne, pobyt w obozach koncentracyjnych. Sam wielo-
krotnie mówił o celu własnej działalności jako o „wiecznej potrzebie odkupienia”.

Jak informuje wiele źródeł, Józef Szajna urodził się w Rzeszowie 13 marca 
1922 r. W 1939 r. miał 17 lat, był przed maturą. Wojna dotknęła go w najbardziej 
czułym momencie życia. Zmobilizowany gimnazjalista wziął udział w kampa-
nii wrześniowej. Był jednym z obrońców Lwowa, świadkiem wkroczenia Armii 
Czerwonej na ziemie polskie. W listopadzie 1939 r. uciekł spod okupacji sowiec-
kiej do okupowanego przez Niemców rodzinnego Rzeszowa. Przystąpił do pracy 
konspiracyjnej w Szarych Szeregach i Związku Walki Zbrojnej. Jego szkolnych 
kolegów wyłapali niemieccy żandarmi; gimnazjaliści zostali wysłani w pierw-
szym transporcie do niemieckiego obozu koncentracyjnego KL Auschwitz. 
Poszukiwany przez hitlerowców Szajna ukrywał się, potem próbował prze-
dostać się do Armii Polskiej na Zachodzie. Na Węgrzech został aresztowany. 
Potem były więzienia na Słowacji, w Polsce i transport do Auschwitz. Z pięciu lat 
i ośmiu miesięcy wojny 4,5 roku spędził w więzieniach i obozach. Głodował, był 
torturowany. Miał 21 lat, gdy w 1943 r. Niemcy wydali na niego wyrok śmierci. 
We fragmencie monografii pt. „Dno” wspomniał: „Ważę tylko 46 kg, jeszcze 4 
miesiące temu miałem 78 kg wagi (…). Tyle się w nas zmieniło, że nie pamięta-
my swoich twarzy. Kim jesteśmy?”. Po wojnie studiował grafikę i malarstwo 
w krakowskiej ASP. Czerpał w pracach teatralnych z awangard literackich, ma-
larskich, muzycznych i bogatych źródeł reformatorskich ruchów wielkiej re-
formy teatralnej. „Obóz koncentracyjny to moje doświadczenie” – zaznaczał 
w wywiadzie („Życie”, 1997). „Tak, byłem numerem. W Oświęcimiu więźniem 
nr 18729, a w Buchenwaldzie nr 41408, czyli nikim. (…) Chyba nie było czegoś, 
co bardziej kompromitowałoby ludzkość niż obozy koncentracyjne i komory 
gazowe” – mówił Szajna.

Doświadczenie obozowe okazało się jednym z dwu, obok tematu wolności, 
najważniejszych motywów twórczości Szajny, autora teatru paniki, teatru narra-
cji plastycznej. Było obecne w jego rysunkach – tych pierwszych powstałych jesz-
cze w obozie koncentracyjnym w Buchenwaldzie w 1944 i 1945 r., w spektaklach: 
„Akropolis”, „Puste pole”, „Rzecz listopadowa’’, „Replika”, we wszystkich spek-
taklach i dziełach plastycznych, takich jak np. „Ściana butów”, „Reminiscencje”, 
„Sylwety i cienie”. O nieustającym rozrachunku z barbarzyństwem totalitary-
zmu świadczyła też aranżacja przestrzenna „Drang nach Osten-Drang nach 
Westen” z 1987 r.
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Józef Szajna był dyrektorem Teatru Ludowego w  Krakowie, Teatru 
Klasycznego w Warszawie. Współpracował z teatrami w Polsce i na świecie, 
m.in. w Anglii, Egipcie, Hiszpanii, Izraelu, Królestwie Holandii, Niemczech, 
Portugalii, Turcji. Autor licznych książek, artykułów, kaset wideo i monogra-
fii, cykli obrazów i kompozycji, rysunków, instalacji przestrzennych. Członek 
międzynarodowych stowarzyszeń artystów, przewodniczący Stowarzyszenia 
Kultury Europejskiej, członek włoskiej Akademii Sztuki i Pracy, doradca 
światowej Nagrody „Leonardo da Vinci” w Meksyku. Honorowy obywatel mia-
sta Opola, Rzeszowa i Tczewa. Uhonorowany licznymi nagrodami i odznacze-
niami, m.in. Zasłużony dla Kultury Polskiej, Krzyżem Komandorskim. Inicjator 
usypania w Oświęcimiu Kopca Pamięci Ofiar i Pojednania Ludzi na Świecie. 
Doktor honoris causa Uniwersytetu w Oldenburgu.

W  dniu dzisiejszym w  setną rocznicę urodzin Józefa Szajny „Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej przypomina Jego niezwykłą twórczość oraz czci pa-
mięć tego wybitnego artysty”.

W pełni popieram niniejszy projekt uchwały.
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o obrocie z zagranicą towarami, tech-

nologiami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 
a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa oraz usta-
wy o Agencji Mienia Wojskowego wprowadza niezbędne zmiany umożliwiające 
usprawnienie procedur dotyczących obrotu towarami, technologiami i usługami 
o znaczeniu strategicznym, w szczególności w przypadku wystąpienia zagro-
żenia bezpieczeństwa i obronności państwa, realizacji interesów narodowych 
Rzeczypospolitej Polskiej w dziedzinie bezpieczeństwa narodowego, wypełnie-
nia jej zobowiązań międzynarodowych, a także udzielania pomocy i wsparcia 
podmiotom prawa międzynarodowego publicznego. Obrót towarami o znacze-
niu strategicznym jest realizowany na podstawie zezwoleń na obrót towarami 
o znaczeniu strategicznym.

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „Podmioty realizujące dostawy towarów, 
technologii i usług o znaczeniu strategicznym mają obowiązek uzyskać od mi-
nistra właściwego do spraw gospodarki zezwolenie na ich wywóz. Na podsta-
wie art. 9 ust. 6 pkt 4 ustawy o obrocie do wniosku o udzielenie zezwolenia ww. 
podmioty są obowiązane dołączyć certyfikat importowy (CI) lub oświadczenie 
końcowego użytkownika (OKU). CI i OKU są dokumentami powszechnie wy-
korzystywanymi w procesach licencjonowania obrotu z zagranicą towarami 
o znaczeniu strategicznym (uzbrojenie i produkty podwójnego zastosowania). 
Dokumenty te zaświadczają o objęciu towaru kontrolą przez właściwe władze 
kraju importera i końcowego użytkownika. OKU może zawierać zobowiązanie 
do przyjęcia ograniczeń w dalszym dysponowaniu towarem (np. wymóg uzy-
skania zgody na dalszą odsprzedaż lub reeksport od właściwych władz kraju 
eksportera). OKU i CI są dokumentami o kluczowym znaczeniu dla procesu 
analizy ryzyka transakcji dokonywanej przez organ kontroli obrotu przed wy-
daniem zezwolenia.

Projektowane zmiany polegają na dokonaniu wyłączeń w przepisach usta-
wy o obrocie, polegających na umożliwieniu niedołączania do wniosku o wy-
wóz OKU i CI w przypadku (art. 1 projektu ustawy – art. 9 ust. 6 pkt 4 ustawy 
o obrocie):

1) nieodpłatnego przekazywania siłom zbrojnym państw obcych produktów 
podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 20 maja 2021 r. ustanawiającego 
unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, pomocy technicznej, tranzy-
tu i transferu produktów podwójnego zastosowania i uzbrojenia, na podstawie 
art. 92 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojskowego;

2)  udostępniania produktów podwójnego zastosowania w rozumieniu art. 2 
pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/821 z dnia 
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20 maja 2021 r. ustanawiającego unijny system kontroli wywozu, pośrednictwa, 
pomocy technicznej, tranzytu i transferu produktów podwójnego zastosowania 
i uzbrojenia, na podstawie art. 19 ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach 
strategicznych.

Na podstawie art.  92 ustawy z  dnia 10 lipca 2015  r. o  Agencji Mienia 
Wojskowego Minister Obrony Narodowej może, bez pośrednictwa Agencji 
Mienia Wojskowego, przekazać nieodpłatnie produkty podwójnego zastosowa-
nia i uzbrojenia, o których mowa w ww. przepisach, siłom zbrojnym państw 
obcych. Podstawą takiego przekazania jest uchwała Rady Ministrów”.

W Sejmie projekt został przyjęty jednogłośnie, 453 głosami za. Będę głosował 
za niniejszym projektem. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Wiktora durlaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Igrzyska Europejskie to bardzo duża, międzynarodowa impreza sportowa 

organizowana co 4 lata, w której udział bierze 50 reprezentacji z państw Starego 
Kontynentu. Bez wątpienia jest to ważna impreza dla zawodników, o czym 
świadczy nie tylko liczba jej uczestników, ale i fakt, że sportowcy, którzy biorą 
w niej udział, w kilkunastu dyscyplinach mogą uzyskać kwalifikacje uprawnia-
jące do startu w igrzyskach olimpijskich, które odbędą się w Paryżu w 2024 r. 
Ponadto jest to, jak każde tego typu wydarzenie, wielka szansa na promocję kraju 
i regionu, w którym się odbywa, ma pozytywny wpływ na rozwój turystyki i jest 
dobrą okazją do pozyskania nowych inwestorów zagranicznych.

Polska w 2019 r. otrzymała prawo organizacji III Igrzysk Europejskich. 
Za kandydaturą Krakowa i Małopolski opowiedziały się wówczas narodowe 
komitety olimpijskie, członkowie Stowarzyszenia Europejskich Komitetów 
Olimpijskich.

III Igrzyska Europejskie odbędą się w dniach 21 czerwca – 2 lipca 2023 r. 
Szacuje się, że w zawodach weźmie udział ok. 7 tysięcy zawodników, którzy będą 
rywalizować w 24 dyscyplinach sportowych. Oficjalnym gospodarzem igrzysk 
jest oczywiście Małopolska oraz miasto Kraków. Warto jednak podkreślić, że 
zawody sportowe będą rozgrywane w kilku miastach, tj. Krakowie, Tarnowie, 
Krynicy-Zdroju, jak również w Chorzowie, w województwie śląskim.

Zaproponowane w procedowanej ustawie rozwiązania mają na celu przede 
wszystkim zapewnić optymalne finansowanie przedsięwzięć związanych 
z przygotowaniem i realizacją Igrzysk Europejskich w 2023 r. Ustawa zwiększa 
maksymalny limit wydatków przeznaczonych na ten cel z budżetu państwa 
ze 160 milionów do 960 milionów zł – ponad 536 milionów zł ma być wydane 
w tym roku, a pozostała część, tj. 424 miliony zł, w roku kolejnym. Ustawa za-
wiera również zmiany, które umożliwiają ministrowi właściwemu do spraw 
transportu, a także ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej, czyli 
w tym przypadku ministrowi sportu i ministrowi infrastruktury, udzielanie 
dotacji celowej przeznaczonej na przygotowanie i realizację tego przedsięwzięcia.

Bez wątpienia organizacja tak dużej imprezy jak Igrzyska Europejskie wy-
maga odpowiedniego finansowania i przygotowania, a także ścisłej współpracy 
wielu podmiotów. Spora część środków finansowych musi zostać przeznaczo-
na na modernizację infrastruktury sportowej i drogowej. Środki na przygoto-
wanie i realizację przedsięwzięć związanych z infrastrukturą sportową mają 
wynieść 250 milionów zł, zaś na przygotowanie i realizację przedsięwzięć zwią-
zanych z infrastrukturą drogową – 350 milionów zł. Uważam, że wydatkowa-
nie tych środków jest jak najbardziej zasadne, a organizacja igrzysk przyniesie 
wiele korzyści związanych z promocją naszego państwa, przede wszystkim tych 
miast, w których będą odbywać się zawody. Nie można również zapominać, że 
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zmodernizowane drogi i obiekty sportowe będą przez długie lata służyć miesz-
kańcom Krakowa, Tarnowa czy Krynicy-Zdroju.

W trakcie debaty nad ustawą wiele osób próbowało przekonywać, że zostało 
zbyt mało czasu na organizację igrzysk. Chciałbym w tym miejscu wyraźnie 
podkreślić, że przedstawiciele samorządu Krakowa jednoznacznie potwierdzili, 
że wszystkie niezbędne inwestycje zostaną ukończone na czas. Niektórzy próbo-
wali również podważać rangę Igrzysk Europejskich. Szanowni Państwo, trudno 
zgodzić się z opinią, że igrzyska, w których bierze udział 50 reprezentacji eu-
ropejskich, najlepsi sportowcy z Europy rywalizujący w 24 konkurencjach, nie 
będą budziły olbrzymiego zainteresowania wśród kibiców sportowych.

Reasumując, należy stwierdzić, że przyjęcie procedowanej ustawy jest za-
sadne. Organizacja tak dużej imprezy w Polsce przyczyni się do wzmocnienia 
polskiej marki na arenie europejskiej, będzie bodźcem do rozwoju turystyki, 
która ucierpiała na skutek pandemii, oraz okazją do zaprezentowania światu 
najpiękniejszych zakątków naszego kraju, polskiej kultury i zabytków. Taka 
promocja naszego państwa przyniesie korzyści znacznie większe niż środki, 
które zostaną przeznaczone na jej organizację.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 38. posiedzenia Senatu

226

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora mieczysława Golby  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

III Igrzyska Europejskie w 2023 r. będą pierwszą w Polsce tak dużą i znaczącą 
imprezą sportową po pandemii COVID-19. Dlatego mogą stanowić dla polskiej 
gospodarki dodatkowy bodziec do odbudowy po koronakryzysie, wspomóc kra-
jową turystykę i wzmocnić wizerunek Polski jako kraju atrakcyjnego dla inwe-
stycji zagranicznych.

Igrzyska europejskie będą wielką promocją polskiego sportu. Polska na pew-
no sprosta temu wyzwaniu. Mamy duże doświadczenie w organizacji takich 
imprez sportowych. Województwa małopolskie i śląskie będą gospodarzem 
III Igrzysk Europejskich. W tym wyjątkowym wydarzeniu sportowym weźmie 
udział blisko 7,5 tysiąca sportowców z 50 reprezentacji. Jestem przekonany, że to 
wydarzenie sportowe będzie inspirowało Polskę i Polaków do bardziej ambitnych 
osiągnięć sportowych. Pokażemy naszą klasę i umiejętności zarówno sportowe, 
jak i operacyjne czy organizacyjne. Organizacja igrzysk europejskich to jedno-
cześnie inwestycje w obiekty sportowe i infrastrukturę drogową województw 
małopolskiego i śląskiego. Najważniejsze prace obejmą nie tylko modernizację 
istniejących obiektów oraz wdrożenie programu modernizacji dróg, chodników 
i ścieżek rowerowych w gminie Kraków.

Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich 
w 2023 r. jest ważna, ponieważ celem wprowadzanych zmian jest umożliwienie 
ministrom infrastruktury oraz sportu i turystyki udzielania dotacji celowej 
przeznaczonej na przygotowanie i realizację przedsięwzięć związanych z igrzy-
skami europejskimi.

Jestem przekonany, że igrzyska europejskie to będzie kapitalny czas dla 
Polski, czas budowy polskiej marki i jej wzmacniania w Europie. Dzięki orga-
nizacji igrzysk nie tylko możemy zyskać wizerunek sprawnego, dobrze funk-
cjonującego państwa, którego sportowcy odnoszą sukcesy, ale też mamy szansę 
na to, żeby pokazać najpiękniejsze zakątki Polski. Dzięki temu w różnych kra-
jach na świecie będziemy mogli zaprezentować Polskę, naszą kulturę, zabytki, 
sport, a to wszystko przełoży się na wzrost zainteresowania Polską i na inwe-
stycje zagraniczne.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania 

III Igrzysk Europejskich w 2023 r. zmierza do wprowadzenia zmian, które umoż-
liwią dwóm ministerstwom – Ministerstwu Infrastruktury oraz Ministerstwu 
Sportu i Turystyki – udzielanie dotacji celowej. Pomoc otrzymana od ministerstw 
będzie przeznaczona na przygotowanie i realizację przedsięwzięć związanych 
z Igrzyskami Europejskimi, które w 2023 r. ma zorganizować Kraków. Do usta-
wy z dnia 2 grudnia 2021 r. o wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich 
w 2023 r. dodano podstawę prawną, w której jest mowa o udzieleniu dotacji 
na przygotowanie i realizację przedsięwzięć związanych z organizacją Igrzysk 
Europejskich w Polsce. Zaproponowano zmianę przepisów, tak że minister wła-
ściwy do spraw transportu otrzyma podstawę prawną do przyznawania do-
tacji celowej na realizację projektów związanych z tymi igrzyskami. Minister 
właściwy do spraw transportu także będzie upoważniony do przejęcia odpo-
wiedzialności za nadzorowanie limitu wydatków z budżetu państwa przez obu 
ministrów właściwych, a nie, jak dotychczas, tylko minister do spraw kultury 
fizycznej. Popieram takie rozwiązanie. Będzie to częściowe odciążenie i rozło-
żenie obowiązków na oba ministerstwa. Poprawki zawarte w art. 33 ustawy są 
bardzo korzystne ze względu na możliwość zwiększenia maksymalnego limitu 
wydatków z budżetu państwa do 960 milionów zł. Kwoty są ogromne, w 2022 r. 
wzrosną do kwoty 536,6 miliona zł, w 2023 r. będzie to kwota 423,4 miliona.

Projektowane rozwiązania są słuszne i potrzebne. Zmiany wskazane w bie-
żącym projekcie są dobrym pomysłem, gdyż zapewnią optymalne finansowanie 
Igrzysk Europejskich w 2023 r. przez ministrów właściwych zarówno do spraw 
transportu, jak i do spraw kultury fizycznej. Ponadto zaproponowane zmia-
ny przyczynią się do zwiększenia maksymalnego limitu wydatków z budżetu 
państwa, co jest także korzystnym rozwiązaniem, które oczywiście popieram.

Organizacja III Igrzysk Europejskich to szansa na pokazanie i promocję 
naszego kraju z jak najlepszej strony pod względem organizacyjnym, infra-
strukturalnym. Będzie to ważne wydarzenie sportowe, ponieważ w kilkuna-
stu dyscyplinach sportowcy będą mogli uzyskać kwalifikacje olimpijskie na 
letnie igrzyska w Paryżu.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy o zmianie ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk 

Europejskich w 2023 roku jest zapewnienie optymalnego finansowania igrzysk 
zarówno przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej, jak i ministra 
właściwego do spraw transportu.

Nowelizacja ustawy zwiększa maksymalny limit wydatków z budżetu pań-
stwa będących skutkiem finansowym ustawy ze 160 milionów zł do 960 mi-
lionów zł. Zmiana art. 7 nowelizowanej ustawy polegać ma na umożliwieniu 
ministrowi właściwemu do spraw kultury fizycznej udzielania dotacji celowej 
nie tylko na finansowanie lub dofinansowanie kosztów organizacji igrzysk, 
ale także na przygotowanie i realizację przedsięwzięć w związku z igrzyskami. 
Zmiana wymienionego art. 7 polegać ma również na dodaniu podstawy prawnej 
dla ministra właściwego do spraw transportu do udzielania dotacji celowej prze-
znaczonej na przygotowanie i realizację przedsięwzięć w związku z igrzyskami.

Dokonanie tych zmian będzie miało wpływ na obowiązek monitorowania 
limitu wydatków. Do tego zadania wskazano ministra właściwego do spraw 
kultury fizycznej oraz ministra właściwego do spraw transportu, przy czym 
pierwszy z ministrów będzie monitorował limit w 2022 r. do kwoty 292 mi-
lionów zł i w 2023 r. do kwoty 318 milionów zł, drugi zaś w 2022 r. do kwoty 
244,6 miliona zł i w 2023 r. do kwoty 105,5 miliona zł. Każdy z ministrów w ra-
mach „swojego” limitu będzie odpowiedzialny za wdrożenie mechanizmu ko-
rygującego, w przypadku zagrożenia albo przekroczenia przyjętego na dany 
rok limitu wydatków.

Mając to wszystko na uwadze, uważam, że nowelizowana ustawa nie budzi 
zastrzeżeń i wątpliwości. Wprowadzenie zmian jest uzasadnione.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po 2 miesiącach od uchwalenia ustawy o wsparciu przygotowania III Igrzysk 

Europejskich w 2023 roku (DzU poz. 2389 z 2021 r.) istnieje bardzo pilna potrzeba 
jej nowelizacji. Przyznaję się do tego, że pracując w listopadzie 2021 r. na posie-
dzeniu KSTAP, dowiedziałem się tak naprawdę, że Kraków będzie gospodarzem 
tych igrzysk. Nie byłem w tym osamotniony. Ponieważ wiem, że poprzez sport 
można doskonale promować zarówno miasta, jak i Polskę, nie dyskutowałem 
nad celowością wydatkowania środków na to przedsięwzięcie, uznając nawet, 
że organizacja tych igrzysk po raz pierwszy na terenie Unii Europejskiej jest 
może nawet szansą lepszego wypromowania tej imprezy nie tylko w kraju, ale 
w całej UE.

Ale już wtedy, w listopadzie 2021 r., wiedziałem, że kwota 160 milionów zł na 
to przedsięwzięcie – zapisana w ustawie – będzie niewystarczająca i przegłoso-
waliśmy wówczas w Senacie poprawkę zwiększającą tę kwotę do 550 milionów zł. 
Poprawkę tę odrzuciła większość sejmowa koalicji rządzącej, a po 2 miesiącach 
debatujemy nad nowelizacją ustawy, w której zwiększa się limit wydatków z bu-
dżetu państwa do kwoty 960 milionów zł, czyli o 800 milionów zł. 

Wiceminister Andrzej Śliwka z Ministerstwa Aktywów Państwowych nie 
widzi w tym nic nadzwyczajnego, tłumacząc, że kwota 550 milionów zł zapro-
ponowana w poprawce Senatu „została po prostu wzięta ot tak sobie”, a teraz 
wszystko zostało przekalkulowane, oszacowane i zaproponowano zwiększenie 
limitu wydatków ze 160 milionów zł do 960 milionów zł. Gdybym jako prezy-
dent tak kalkulował wydatki budżetu Kalisza, z pewnością nic w tym mieście 
by nie powstało. Przecież od pierwszej ustawy upłynęły zaledwie 2 miesiące 
– nie 2 lata czy 10 lat – zatem poprzednia kwota była z sufitu, bo zapewne pan 
minister zajęty był wówczas Polskim Ładem, a gdy już Polski Ład wszedł w ży-
cie, mógł skoncentrować się na igrzyskach. Oczywiście jestem świadomy tego, 
że pozwalam sobie na drwiący ton wypowiedzi, ale musimy o tym mówić, nie 
możemy traktować budżetu państwa jak worka bez dna, a jednocześnie powin-
niśmy mieć pewność, że środki budżetowe są wydawane racjonalnie, adekwat-
nie do potrzeb i oszczędnie.

Z tego miejsca pragnę także zwrócić uwagę na upływający czas do rozpoczę-
cia igrzysk, które mają zostać zorganizowane w 2023 r. Kraków i Małopolska 
dowiedziały się o tym w 2019 r. Przez ponad 2,5 roku polski rząd nie podpisał 
z tymi samorządami żadnych umów dotyczących organizacji tej imprezy. Nie 
ma ani minuty do stracenia, tym bardziej że rzeczywistość globalna zmienia się 
z dnia na dzień, wojna w Ukrainie każdego dnia przynosi nowe katastrofalne 
zniszczenia. Jedyna nadzieja w odpowiedzialnej postawie samorządów.
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Wiem, że przyjęcie tej ustawy daje szansę nie tylko na promocję naszego kra-
ju, ale także dalszy rozwój Małopolski, jednak nie wiem jeszcze, czy zagłosuję za 
przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak wiemy, rok 2023 będzie rokiem III Igrzysk Europejskich – multidyscy-

plinarnych zawodów sportowych, które zorganizowane będą w Krakowie na 
przełomie czerwca i lipca. W tym czasie do naszego kraju zawitają reprezenta-
cje 50 krajów, co przełoży się na ok. 6 tysięcy wybitnych sportowców. Po to, by 
organizacja tego wydarzenia stała na najwyższym poziomie, nowela ustawy 
zapowiada zwiększenie limitu wydatków z zakładanych 160 milionów do aż 
960 milionów zł, w tym w roku 2022 do kwoty 536,6 miliona zł oraz w roku 2023 
do kwoty 423,4 miliona zł.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, „jednocześnie zmienione przepisy zakła-
dają, że odpowiedzialnym za monitorowanie wykorzystania limitu wydatków 
i wdrożenie mechanizmu korygującego będzie nie tylko minister właściwy do 
spraw kultury fizycznej, ale także minister właściwy do spraw transportu (w za-
kresie planowanych wydatków odpowiednio ministra właściwego do spraw kul-
tury fizycznej oraz ministra właściwego do spraw transportu). Wprowadzane 
zmiany pozwalają uwzględnić w regule wydatkowej nie tylko wydatki przezna-
czone na dotację ministra właściwego do spraw kultury fizycznej dla spółki celo-
wej, o której mowa w art. 9 ustawy (utworzonej w celu przygotowania i realizacji 
przedsięwzięć oraz wykonywania zadań związanych z organizacją igrzysk), ale 
także na wydatki ministra właściwego do spraw kultury fizycznej oraz ministra 
właściwego do spraw transportu w ramach ogłaszanych programów wsparcia 
przygotowania igrzysk”. Tak więc środki te zostaną rozdysponowane przez mi-
nistra do spraw kultury fizycznej oraz ministra do spraw transportu na m.in. 
dofinansowanie kosztów przygotowania i organizacji owych igrzysk. Wśród dys-
cyplin, które ustalono, znajdują się m.in. łucznictwo, kajakarstwo, szermierka, 
pięciobój nowoczesny, biegi górskie oraz tenis stołowy. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Od samego początku, gdy III Igrzyska Europejskie zostały przyznane Polsce, 

a konkretnie Krakowowi i kilku innym miastom Małopolski, pojawiły się wąt-
pliwości, czy potrzebna jest nam taka impreza, czy udźwigniemy ciężary jej 
organizacji, a przede wszystkim czy nas na nią stać. Jest to bowiem nie lada 
wyzwanie – Igrzyska Europejskie to 24 dyscypliny sportowe, dla większości 
których trzeba zbudować na nowo lub zdecydowanie odnowić obecnie istnie-
jącą infrastrukturę sportową. Ponadto należy zapewnić odpowiednie warunki 
noclegowe i treningowe ok. 5 tysiącom sportowców z 50 krajów.

Na te kwestie należało zwrócić uwagę podczas ubiegania się o organizację tej 
imprezy. Niestety rząd Prawa i Sprawiedliwości dokładnie tego nie przeanali-
zował, bez zastanowienia włączył się w walkę o organizację igrzysk, chcąc mieć 
na swoim koncie – zapewne do celów propagandowych – dużą imprezę, choć 
trochę przypominającą tę z 2012 r., czyli Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. 
Różnica polega na tym, że za organizację tamtej imprezy zabrano się na kilka 
długich lat przed jej rozpoczęciem, zaczęto odpowiednio wcześnie zabezpieczać 
środki w celu budowy stadionów, sieci dróg czy połączeń kolejowych. W tym 
przypadku za przygotowanie tej imprezy zabrano się zdecydowanie za późno. 
Najlepiej świadczy o tym fakt przyjęcia dopiero w zeszłym roku ustawy o wspar-
ciu III Igrzysk Europejskich w 2023 r. I tak, kilka dni temu, na 15 miesięcy przed 
rozpoczęciem igrzysk, Sejm przyjął ustawę, która dorzuca z budżetu państwa 
960 milionów zł, ponieważ w pierwotnej ustawie nie uwzględniono odpowied-
nich środków mimo zgłoszonych przez opozycję poprawek.

Rodzi się pytanie, czy w obliczu tych zaniedbań oraz w obliczu obecnej sy-
tuacji związanej z prowadzoną przez Rosję wojną z Ukrainą, szalejącą w Polsce 
wysoką inflacją oraz ogólną drożyzną należy w ogóle taką imprezę sportową 
przeprowadzać. Wydaje mi się, że ten niespełna miliard zł można lepiej zago-
spodarować, chociażby na pomoc dla przybywających do Polski uchodźców lub 
różnego rodzaju dodatki i osłony antyinflacyjne. Warto również w tej kwestii 
wsłuchać się w głosy mieszkańców Krakowa i okolic, gdzie pojawia się coraz 
więcej apeli i inicjatyw, które wskazują, że powinno się zawczasu zrezygnować 
z organizacji Igrzysk Europejskich.
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Przemówienie senatora artura dunina  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak wielką porażką był wychwalany wcześniej przez rząd plan odbudowy 

polskiej gospodarki po COVID-19, jakim miał być Polski Ład, wiemy wszyscy. 
Obawiam się, że w tym przypadku jest identycznie. Projekt dotyczący zmiany 
kodeksu spółek handlowych został przygotowany z naruszeniem podstawo-
wych zasad techniki prawodawczej. Został on oparty na błędnych założeniach, 
a sposób, w jaki został przygotowany, daje nam wszystkim dużo do myślenia.

Dodam, iż wiele uwag co do jego prawidłowego funkcjonowania zgłosiły 
nie tylko kluby opozycyjne, ale i podmioty zewnętrzne, takie jak Konfederacja 
„Lewiatan” czy Krajowa Rada Radców Prawnych. Zastrzeżenia do projektu 
przedstawiło również Biuro Analiz Sejmowych. Ocena znawców prawa handlo-
wego, którzy zajmują się tym prawem zarówno teoretycznie, jak i praktycznie, 
była jednoznaczna: projekt nie nadaje się do procedowania w takim kształcie, 
a tym samym do stosowania go w praktyce. Te wady dyskwalifikują taki pro-
jekt w całości.

Nie wprowadzajmy kolejnego bubla prawnego! W ten sposób uratujemy część 
przedsiębiorców, którzy odczuli finansowe konsekwencje przez epidemię koro-
nawirusa, ale i niestabilną sytuację u naszego wschodniego sąsiada.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nowelizacja ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych 

obejmuje 2 grupy zmian. Pierwsza dotyczy wprowadzenia do polskiego pra-
wa spółek handlowych tzw. prawa holdingowego – prawa grup spółek, prawa 
koncernowego – którego celem jest uregulowanie problematyki relacji pomię-
dzy spółką dominującą a jej spółkami zależnymi. Druga dotyczy zwiększenia 
efektywności nadzoru w spółkach wykonywanego przez rady nadzorcze spółek 
kapitałowych.

Nowelizacja ta ma przynieść ze sobą: uregulowanie zasad funkcjonowania 
grup spółek, wzmocnienie kompetencji rad nadzorczych, wyraźne określenie 
kluczowych obowiązków członków rad nadzorczych oraz zarządów, doprecy-
zowanie kwestii mandatów i kadencji oraz wyłączenie możliwości zasiadania 
przez osoby skazane za łapownictwo, płatną protekcję lub nadużycie uprawnień 
w organach spółek.

Pierwotne zapisy ustawy nie budziły zastrzeżeń natury konstytucyjnej. 
Niemniej jednak w trakcie prac nad projektem poprawkami zgłoszonymi w dru-
gim czytaniu zdecydowanie rozszerzono zakres przedłożenia, wykraczając tym 
samym poza dopuszczalny konstytucyjnie zakres poprawki sejmowej.

Dodanie do ustawy przepisów zmieniających, nieobjętych zakresem przed-
łożenia budzi również zastrzeżenia natury legislacyjnej.

Wobec tych zastrzeżeń już podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej gło-
sowałam za odrzuceniem ustawy w pierwszym czytaniu i podobnie będę głoso-
wała w czasie posiedzenia plenarnego. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych in-

nych ustaw została przygotowana z rażącym naruszeniem zasad techniki pra-
wodawczej. Jej koncepcja jest sprzeczna z praktyką obrotu gospodarczego, co 
zagraża bezpieczeństwu tego obrotu. Ustawa ta nie tylko została oparta na błęd-
nych założeniach, ale także jest źle napisana, w sposób karykaturalny.

75% projektu ustawy wymagało poprawek merytorycznych czy legislacyj-
nych, czy też merytoryczno-legislacyjnych. PiS złożył jedynie 3 poprawki, i to 
kosmetyczne, które nie zmieniły niskiej wartości tego projektu. Uwagi zgłaszane 
przez kluby opozycyjne, jak i podmioty zewnętrzne, np. Krajową Radę Radców 
Prawnych czy Konfederację „Lewiatan”, nie zostały uwzględnione. Brak było 
odpowiedzi na zadawane pytania, a konsultacje przed wniesieniem projektu 
trwały zaledwie czterdzieści parę dni, i to latem. Nie przeprowadzono również 
żadnej analizy, a przynajmniej nie przedstawiono jej treści, mimo że zwracali-
śmy się o przedstawienie takiej analizy.

Proces tworzenia prawa nie może być eksperymentem. Prawo spółek musi 
się zmieniać, ale nie w oderwaniu od gospodarki i jej zidentyfikowanych i udo-
wodnionych potrzeb. Zdumiewające i niewytłumaczalne legislacyjnie jest to, 
że w uzasadnieniu projektu projektodawca nie odniósł się ani jednym słowem 
do ugruntowanej praktyki czy też bogatego dorobku judykatury. Sporządzone 
do tego projektu opinie w wielu aspektach podnoszą jego negatywne znaczenie. 
I tak np. Krajowa Rada Radców Prawnych podnosi, że w zakresie regulacji pra-
wa grup spółek projekt należy ocenić jednoznacznie negatywnie. Negatywną 
opinię na temat tego projektu wyraziły również Naczelna Rada Adwokacka czy 
Krajowa Rada Komornicza. Projekt nie zyskał również poparcia Konfederacji 
„Lewiatan”. Jak skrajnie niedobry jest to projekt, wynika chociażby z opinii Sądu 
Najwyższego, który wskazał: „W konsekwencji można mieć poważne obawy, że 
ewentualne wejście w życie projektowanych przepisów nie uporządkuje nale-
życie prawa koncernowego, a może sprzyjać powstaniu jeszcze większej liczby 
wątpliwości, zróżnicowaniu sytuacji prawnej rozmaitych faktycznie istnieją-
cych grup spółek, a przez to godzić też w stabilność i bezpieczeństwo obrotu 
prawnego”.

Trzeba zapytać, w czyim interesie wprowadzone są zmiany do tego kodek-
su. Czy przypadkiem nie w interesie partyjnych nominatów spod znaku dojnej 
zmiany? Dlaczego chcecie wprowadzać zmiany w tak ważnym obszarze spółek 
handlowych, nie konsultując tego w ogóle z przedstawicielami tychże właśnie 
spółek? Nie uwzględniliście praktycznie żadnych poprawek zgłoszonych przez 
organizacje zrzeszające podmioty, których ta ustawa dotyczy. Znowu wsadza-
cie kij w dobrze funkcjonujące tryby polskiej gospodarki. Chcecie to wszyst-
ko popsuć. Wprowadzacie np. odpowiedzialność spółki dominującej za szkodę 
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wyrządzoną wierzycielowi spółki zależnej, jeżeli szkoda ta powstała w następ-
stwie wykonania przez spółkę zależną wiążącego polecenia spółki dominującej 
oraz jeżeli egzekucja przeciwko spółce zależnej należącej do grupy spółek okaże 
się bezskuteczna. Przełóżmy to na język polityki. To może spróbujmy to przełożyć 
tak: wprowadzimy odpowiedzialność partii dominującej za szkody wyrządzo-
ne przez koalicjanta. Rachunek wystawiony za szkody wyrządzone przez pana 
Ziobrę, pana Kowalskiego i innych spółkodawców pójdzie w miliardy. Dziękuję.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz nie-

których innych ustaw dotyczy wprowadzenia do polskiego prawa tzw. prawa 
holdingowego, czyli, w dużym skrócie, prawa koncernowego lub też potocznie 
nazwanego prawa grup spółek.

Nowelizacja wzmocni nadzór i wprowadzi wiele nowych istotnych aspektów, 
jak np. wprowadzenie oceny sytuacji poprzez określenie zasad biznesowych. 
Ponadto skupia się nad kadencyjnością menadżerów, a także nakłada obowiązek 
utrzymania tajemnicy biznesowej na wszystkich członków rady nadzorczej po 
wygaśnięciu ich kadencji. Te wszystkie wprowadzane zabiegi pozwolą również 
na objęcie ochroną członków danych organów w momencie podejmowanych de-
cyzji dotyczących spółek, w momencie gdy okażą się one nieprawidłowe, a jeżeli 
członkowie nie działali na szkodę organu, otrzymają „ochronę”.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Projektowana ustawa składa 
się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza dotyczy wprowadzenia do polskiego 
prawa spółek handlowych regulacji prawnej tzw. prawa holdingowego (prawa 
grup spółek, prawa koncernowego), które – w szerokim znaczeniu doktrynal-
nym – reguluje relacje prywatnoprawne między spółką dominującą a jej spółka-
mi zależnymi, w sposób uwzględniający interes wierzycieli, członków organów 
oraz drobnych wspólników (akcjonariuszy), zwłaszcza spółki zależnej, nato-
miast druga część ogniskuje się na zwiększeniu efektywności nadzoru prowa-
dzonego przez rady nadzorcze spółek kapitałowych. Ponadto wyróżnić można 
zbiór przepisów, w ogólnym ujęciu zmierzających do poprawienia efektywności 
funkcjonowania spółek oraz porządkujących część regulacji k.s.h., która od lat 
sprawiała trudności interpretacyjne”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po pierwsze, zmiany proponowane w zakresie kodeksu spółek handlowych 

są w dużej części wadliwe i szkodliwe dla spółek handlowych. Zmiany te mogą 
przyczynić się do powstania fundamentalnych problemów i mieć niepożądany 
wpływ na funkcjonowanie spółek. Wadliwe zmiany proponowane w nowelizacji 
mogą powodować chaos decyzyjny, prowadzić do zwiększenia ryzyka konfliktu 
wewnątrz spółki, a ponadto wprowadzają one niepotrzebną biurokrację.

Po drugie, nowelizacją próbuje się przykryć fatalne w skutkach przepisy 
Polskiego Ładu. Zmiany dotyczące Polskiego Ładu wprowadza się po cichu, prze-
myca się je w nowelizacji ustawy o k.s.h. Zakres zmian wprowadzanych przez 
nowelizację znacznie wykracza poza zakres formalny i merytoryczny. W żad-
nym wypadku zmiany te nie mogą być częścią nowelizacji k.s.h., one powinny 
zostać przeprowadzone na gruncie innych, odrębnych projektów, najlepiej po-
święconych bezpośrednio Polskiemu Ładowi.

Po trzecie, nowelizacją ustawy próbuje się regulować przepisy bardzo wielu 
innych ustaw, niezwiązanych merytorycznie z celami nowelizacji. Co więcej, 
propozycje zmian w tym zakresie przedstawiono podczas drugiego czytania 
sejmowego, w związku z czym naruszono konstytucyjne zasady dotyczące po-
prawek sejmowych. Po raz kolejny!

Proponowane zmiany to próba złagodzenia oburzenia panującego wśród 
przedsiębiorców, wywołanego przez gwałtowne zderzenie przeprowadzonej 
ostatnio reformy systemu podatkowego z realiami prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce. Jednakże nie tędy droga. Zmiany dotyczące wadliwych 
zapisów Polskiego Ładu powinny być przeprowadzane na drodze bezpośrednich 
nowelizacji, nie należy przemycać ich podczas procedowania innych ustaw, nie-
związanych zupełnie z tym zakresem tematycznym. Ale niestety wymagałoby 
to tego, by rząd przyznał, że Polski Ład został źle przygotowany, wprowadza 
chaos i szereg bardzo niekorzystnych zmian obejmujących różne środowiska.

Co do samej ustawy o zmianie k.s.h., to proponowane zmiany, podobnie jak 
Polski Ład, nie rokują dobrze. W związku z tym należy ponownie poddać pod 
dyskusję pewne newralgiczne kwestie i wprowadzić odpowiednie poprawki, 
tak aby ustawa mogła osiągnąć przedstawiony w uzasadnieniu cel, jakim jest 
uregulowanie zasad funkcjonowania grup spółek, czyli holdingów.
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Przemówienie senator haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy zawierający rozwiązania, które w Polsce umożliwią uprawę 

konopi innych niż włókniste, wprowadza przepisy prawne od dawna oczekiwa-
ne i społecznie pożądane.

Znowelizowane zapisy ustawowe zakładają, że uprawa tych konopi pro-
wadzona będzie w instytutach badawczych nadzorowanych przez ministra 
właściwego do spraw rolnictwa w celu uzyskania surowca farmaceutycznego. 
Dodatkowo uprawa i zbiór możliwe będą po uzyskaniu zezwolenia Głównego 
Inspektoratu Farmaceutycznego. Zostaną one też objęte systemem sygnalizacji 
nieuprawnionego dostępu i nadzorem wideo.

Uważam, że zaproponowane w nowelizacji ustawy pozostałe zmiany, pole-
gające m.in. na: zmianie definicji pojęcia konopi włóknistych, ziela konopi in-
nych niż włókniste oraz żywicy konopi, a także dodaniu definicji pojęcia „,RFID” 
oraz określeniu procedury i zasad składania wniosków o zezwolenie na uprawę 
i zbiór konopi innych niż włókniste przez instytuty badawcze, są jak najbar-
dziej zasadne i z pewnością przyczynią się do poprawy sytuacji na rynku usług 
farmaceutycznych.

Sytuacja ta może jednak budzić obawę i wątpliwości co do zasadności propo-
nowanej zmiany do obowiązującego systemu prawnego i może stać się polem do 
ewentualnych nadużyć, zwłaszcza w sytuacji, w której kontrola nad uprawami 
będzie prowadzona w sposób nieodpowiedni lub niedostateczny. Ponadto rozwią-
zanie takie może wiązać się ze zwiększonym narażeniem zdrowia społeczeństwa 
w wyniku zintensyfikowanego kontaktu z substancjami psychoaktywnymi. 
Należy jednak zaznaczyć, że zaproponowane uregulowania, dotyczące wyjątku 
od generalnego zakazu uprawy i zbioru konopi innych niż włókniste w postaci 
możliwości ich uprawy i zbioru w celu wytwarzania surowca farmaceutyczne-
go przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych, obostrzone są sze-
regiem warunków, których spełnienie ma na celu w szczególności zapewnienie 
odpowiedniego bezpieczeństwa i kontroli nad uprawą konopi. Ważne jest to, że 
wprowadzenie zmian legislacyjnych umożliwi realne wykorzystanie rośliny 
do celów leczniczych.
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Przemówienie senatora artura dunina  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moim zdaniem idea usankcjonowania prawnego uprawy konopi innych 

niż włókniste, czyli zawierających znaczną ilość THC, jest całkowicie słusz-
na, zdecydowanie jest to potrzebne. W ustawie z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środ-
ków spożywczych specjalnego przeznaczenia oraz wyrobów medycznych za-
legalizowano obrót lekami opartymi na marihuanie, ale warto zaznaczyć, iż 
jednocześnie nie umożliwiono krajowej uprawy konopi innych niż włókniste. 
Taki stan rzeczy doprowadził do tego, że wszystkie leki zawierające w swoim 
składzie marihuanę medyczną muszą być sprowadzane z zagranicy, co wiąże 
się z ich wysoką ceną.

Kolejnym problemem jest długi czas oczekiwania na lek ściągany z zagrani-
cy przez osoby, które go bardzo potrzebują. W tym wypadku czas jest na wagę 
złota! W takiej sytuacji logicznym rozwiązaniem jest wykorzystanie polskich 
instytutów do produkcji tego medykamentu.

Sama ustawa wskazuje instytucje, które powinny wydawać zezwolenia 
na uprawę w naszym kraju konopi innych niż włókniste. Określa również 
minimalne wymogi infrastrukturalne dostosowane do miejsca uprawy, by 
umożliwić zachowanie wszystkich wymogów bezpieczeństwa i jednocześnie 
chronić uprawę przed ewentualną kradzieżą. Należy ujednolicić i dostosować 
wszelkie procedury związane z wyprodukowaniem i wprowadzeniem na ry-
nek tak istotnego leku.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku!
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, 

złożony przez posłów Prawa i Sprawiedliwości i Kukiz’15, zmierza do znowelizo-
wania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Nowelizacja 
zakłada szereg zmian. Jedną z najważniejszych będzie możliwość uprawy i zbio-
ru ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste, a także uregulowanie zasad 
prowadzenia tych upraw i zbiorów na terytorium Polski. Z tego surowca far-
maceutycznego mają być sporządzone produkty lecznicze. Inne zmiany to m.in. 
dodanie punktu, w którym jest mowa o wykorzystaniu technologii zdalnego 
nadzoru roślin do ich identyfikacji – RFID – przy użyciu fal radiowych, by od-
czytać i przesyłać dane z etykiet znajdujących się przy uprawianych roślinach. 
Wprowadzono także zmiany w definicji pojęć „konopie włókniste” i „ziele konopi 
innych niż włókniste” – wskazano w nich dopuszczalny poziom zawartości THC 
w roślinie. O możliwości prowadzenia przez odpowiednie instytuty badawcze 
uprawy i zbioru tych specyfików ma decydować główny inspektor farmaceu-
tyczny, który będzie wydawać stosowne zgody w tej sprawie po zasięgnięciu 
opinii policji. Aby ją uzyskać, trzeba będzie spełnić ściśle określone kryteria. 
Ustawa określa dane identyfikacyjne instytutu, wymagania kadrowe dla za-
trudnianego personelu, dotyczące miejsca uprawy, prowadzenia ewidencji ro-
ślin zebranych i zniszczonych oraz różnego rodzaju wymogów bezpieczeństwa, 
w tym sposób zabezpieczania upraw przed kradzieżą przez osoby nieuprawnio-
ne. Wybrany instytut badawczy będzie nadzorowany przez ministra rolnic-
twa. Instytut Włókien Naturalnych i Roślin Zielarskich – Państwowy Instytut 
Badawczy w Poznaniu jest brany pod uwagę, jeśli chodzi o prowadzenie upraw 
i pozyskiwanie wspomnianych surowców.

Projektowane rozwiązania są słuszne i potrzebne. Stanowią uzupełnienie 
ustawy z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii 
oraz ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznacze-
nia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Z jednej strony zalegalizowano 
wówczas obrót lekami opartymi na marihuanie i dopuszczono do użytku me-
dyczną marihuanę. Z drugiej strony uniemożliwiono krajową produkcję konopi 
innych niż włókniste, zakazano ich hodowli. Zaproponowana nowelizacja ma 
to zmienić. Uzyskiwanie surowca w kraju przyniesie korzyści, np. zwiększenie 
dostępności marihuany leczniczej, brak konieczności jej transportu z zagranicy, 
obniżenie ceny marihuany leczniczej i leków recepturowych przepisywanych 
pacjentom. Konopie medyczne powinny być uprawiane pod ścisłym nadzorem 
i kontrolą państwa, by nie były wykorzystywane do złych celów przez nieodpo-
wiednie osoby. Te rośliny mogą stanowić alternatywną formę leczenia w przy-
padkach, w których tradycyjne leki są mniej skuteczne – to np. nowotwory, 
padaczka lekooporna.
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Wprowadzone zmiany uważam za niezbędne i nie budzą one moich zastrze-
żeń. Ustawa ma na celu stworzenie przepisów prawa, które będą przestrzegane 
przez producentów ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste oraz, co najważ-
niejsze – uniezależnienie Polski od pozyskiwania tych surowców z zagranicy.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Popieram pomysł usankcjonowania w Polsce upraw konopi innych niż włók-

niste, zawierających znaczną ilość THC, czyli tetrahydrokannabinolu.
Choć ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy 

o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywie-
niowego oraz wyrobów medycznych zalegalizowała obrót lekami opartymi na 
marihuanie, to niestety nie umożliwiła uprawy konopi innych niż włókniste. 
W tej sytuacji leki z marihuaną leczniczą muszą być sprowadzane z zagranicy, 
a to niestety zwiększa ich cenę.

Słabością tej ustawy jest to, że instytuty badawcze będą jedynymi podmiota-
mi mogącymi starać się o uzyskanie pozwolenia na produkcję konopi indyjskich.

Niestety nie ma na tę chwilę możliwości, by uchwalić lepsze rozwiązania. 
Sama świadomość, że na tę ustawę czekają chorzy pacjenci, powoduje, że jestem 
za jej przyjęciem.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sama idea prawnego usankcjonowania w Polsce uprawy konopi innych niż 

włókniste, w których suma zawartości delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwa-
su tetrahydrokannabinolowego w kwiatowych lub owocujących wierzchołkach 
roślin, z których nie usunięto żywicy, nie przekracza 0,3% w przeliczeniu na su-
chą masę, jest całkowicie słuszna. Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o refundacji leków, środków spo-
żywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych 
co prawda zalegalizowała obrót lekami opartymi na marihuanie, ale jednocze-
śnie nie umożliwiła krajowej uprawy konopi innych niż włókniste. Nie było to 
rozwiązanie racjonalne, żeby nie powiedzieć dosadniej: było nielogiczne. W tej 
sytuacji leki z marihuaną leczniczą na dzień dzisiejszy muszą być sprowadzane 
z zagranicy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest ich bardzo wysoka cena.

Zaproponowane zapisy ustawowe należy ocenić jako idące w dobrym kierun-
ku, ustawa wskazuje bowiem instytucje, które powinny wydawać zezwolenia 
na uprawę w Polsce konopi innych niż włókniste oraz dość szczegółowo określa 
minimalne wymogi infrastrukturalne, jakie powinno spełniać miejsce uprawy, 
i różnego rodzaju wymogi bezpieczeństwa, w tym sposób zabezpieczenia upraw 
przed kradzieżą. Kontrola działalności podmiotu zajmującego się uprawą ma 
być przypisana wojewódzkim inspektorom farmaceutycznym.

Proponuje się zmianę definicji konopi włóknistych dopuszczanych w Polsce 
do uprawy i wskazuje, że są to rośliny z gatunku konopi siewnych, w których 
THC nie przekracza 0,3% w przeliczeniu na suchą masę. Obecnie dopuszczona 
norma to 0,2%. Z punktu widzenia hodowców, plantatorów przemysłowo wy-
korzystywanych konopi włóknistych jest to zmiana bardzo korzystna. Ustawa 
dodaje definicję technologii RFID, czyli technologii zdalnego radiowego nadzo-
ru obiektów, która może wykorzystywać fale radiowe do odczytu i przesyłania 
danych zawartych na etykiecie naniesionej na każdą z uprawianych roślin.

Słabością ustawy jest wskazanie instytutu badawczego jako jedynego pod-
miotu mogącego starać się o uzyskanie pozwolenia na produkcję konopi in-
dyjskich. Wpisanie w ustawę takiego ograniczenia jest de facto powołaniem 
monopolu, co może skutkować wzrostem cen, zamiast spodziewanej ich obniżki.

Jednak mając świadomość pilnej konieczności przyjęcia proponowanych roz-
wiązań, pomimo ich niedoskonałości, będę głosować za przyjęciem tej ustawy. 
Biorę bowiem pod uwagę przede wszystkim dobro pacjentów czekających na 
zwiększenie dostępności marihuany leczniczej. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zezwala 

na uprawę ziela lub żywicy konopi na cele stricte farmaceutyczne.
Celem ustawy jest zapewnienie możliwości prowadzenia upraw i zbioru ziela 

lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu uzyskania surowca farmaceu-
tycznego, przeznaczonego do sporządzania leków recepturowych, a także ure-
gulowanie zasad prowadzenia tych upraw i zbiorów. Określa jasne i precyzyjne 
wytyczne dotyczące prowadzenia upraw – w pierwszej kolejności, by cały pro-
ces ruszył, należy uzyskać zezwolenie od głównego inspektora farmaceutycz-
nego i uiścić za to opłatę w wysokości 1500 zł. Następnie Główny Inspektorat 
Farmaceutyczny występuje o udzielenie opinii przez Policję – opinia ta pozwoli 
na ustalenie miejsca rozpoczęcia uprawy, jej odpowiedniego oznakowania. Jeżeli 
nie pojawią się żadne przeciwwskazania, podmiot otrzyma zgodę na uprawę 
konopi innych niż włókniste i zbiór na 5 lat.

Jak podkreślono w opinii Biura Legislacyjnego Senatu: „Opłata za złożenie 
wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę konopi innych niż włókniste i zbiór 
ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste w celu wytwarzania surowca far-
maceutycznego wynosić będzie 1500 zł, a za złożenie wniosku o zmianę zezwo-
lenia – 350 zł.

Zezwolenie na uprawę konopi innych niż włókniste i zbiór ziela lub żywicy 
konopi innych niż włókniste, w celu wytwarzania surowca farmaceutycznego 
będzie wydawane na czas nie dłuższy niż 5 lat, pod warunkiem, że instytut:

1) posiada odpowiednio zabezpieczone miejsce prowadzenia działalności;
2) posiada technologię zdalnego nadzoru roślin (RFID) umożliwiającą odczyt 

danych dotyczących liczby roślin;
3) zatrudnia osobę wykwalifikowaną, która posiada tytuł magistra, magistra 

inżyniera lub równorzędny uzyskany w wyniku ukończenia studiów związanych 
z kształceniem w zakresie: analityki medycznej, biologii, biotechnologii, chemii, 
farmacji, medycyny, weterynarii i co najmniej 2-letni staż pracy u posiadacza 
zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych;

4) posiada procedury i system kontroli w zakresie prowadzonej działalności, 
w szczególności obejmujące zapewnienie ciągłości działania;

5) posiada systemy jakościowe dotyczące zbioru, a także laboratorium z wy-
posażeniem do oceny jakości roślin i zbioru oraz system zabezpieczający upra-
wy, zbiór oraz pomieszczenie do przechowywania tego zbioru przed kradzieżą 
lub dostępem osób nieuprawnionych.

Instytut posiadający zezwolenie będzie obowiązany:
1) prowadzić dokumentację dotyczącą uprawy konopi innych niż włókniste 

i wielkości zbioru ziela lub żywicy konopi innych niż włókniste oraz, jeżeli in-
stytut nie jest wytwórcą w rozumieniu ustawy – Prawo farmaceutyczne, wykaz 
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wytwórców, którym przekazywany jest zbiór ziela lub żywicy konopi innych niż 
włókniste w celu uzyskania surowca farmaceutycznego;

2) zabezpieczać uprawę konopi innych niż włókniste, zbiór ziela lub żywicy 
konopi innych niż włókniste i pomieszczenie do przechowywania tego zbioru, 
przed kradzieżą, zniszczeniem i dostępem osób nieuprawnionych;

3) utrzymywać system kontroli obejmujący zatrudnienie osoby wpisanej na 
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonującej zadania 
związane z ochroną uprawy;

4) umożliwić osobie wykwalifikowanej prowadzenie nadzoru nad upra-
wą i zbiorem oraz prowadzenie ewidencji roślin uprawianych, zebranych 
i zniszczonych.

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny, nie rzadziej niż co 3 lata, będzie obo-
wiązany przeprowadzać kontrolę w zakresie spełniania przez instytut obowiąz-
ków wynikających z ustawy”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszalku! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zakła-

da umożliwienie uprawy konopi innych niż włókniste przez instytut badawczy 
w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytucjach badawczych. 
Będzie to możliwe na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod nadzorem ministra 
właściwego do spraw rolnictwa. Celem nowelizacji jest uregulowanie kwestii 
dotyczących upraw i zbioru konopi innych niż włókniste w celu uzyskania su-
rowca farmaceutycznego potrzebnego do sporządzania produktów leczniczych.

Ustawa wskazuje instytucje upoważnione do wydawania zezwoleń na uprawę 
konopi innych niż włókniste na terenie naszego kraju. Uprawę będzie można pro-
wadzić dopiero po uzyskaniu zezwolenia głównego inspektora farmaceutyczne-
go. Jeżeli instytut nie spełni określonych wymogów przewidzianych w ustawie, 
główny inspektor farmaceutyczny będzie mógł odmówić wydania zezwolenia 
na prowadzenie plantacji. Ponadto ustawa wymienia najistotniejsze wymogi in-
frastrukturalne potrzebne do przygotowania miejsca pod uprawę konopi, m.in. 
taki wymóg, że hala przeznaczona pod uprawę musi mieć wymiary adekwatne 
do wielkości tej uprawy oraz powinna być wyposażona w odpowiedni system 
oświetleniowy, wentylacyjny i nawodnienia. Rośliny objęte zostaną systemem 
RFID, czyli technologią zdalnego nadzoru roślin wykorzystującego fale radiowe 
do odczytu i przesyłania danych zawartych na etykiecie naniesionej na każdą 
z uprawianych roślin. Jest to całkowicie zasadne ze względu na bezpieczeństwo, 
gdyż zminimalizuje ryzyko zniszczenia lub kradzieży.

Nowelizacja ustawy przewiduje również zmianę definicji pojęć „konopie 
włókniste” oraz „ziele konopi innych niż włókniste” przewidzianych do uprawy, 
przez co wskazuje, że są to rośliny z gatunku konopie siewne, w których THC nie 
przekracza 0,3% w przeliczeniu na suchą masę. Obecnie norma ta wynosi 0,2%. 
Ta zmiana będzie korzystna dla plantatorów i hodowców wykorzystujących te 
rośliny w sposób przemysłowy.

Zmiany w ustawie są w pełni zasadne ze względu na brak dostępności le-
ków dla osób cierpiących na choroby przewlekłe. Sprowadzanie leków na bazie 
marihuany z zagranicy zajmuje dużo czasu oraz jest kosztowne. Wielu pacjen-
tów często na to nie stać. Umożliwienie produkcji konopi innych niż włókniste 
w Polsce będzie miało pozytywny wpływ na poprawę zdrowia wielu pacjentów 
leczonych marihuaną medyczną. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Marihuana to środek, który przez swoją historię budzi wiele kontrowersji 
i emocji, moim zdaniem niepotrzebnie. W 2017 r. terapia medyczną marihuaną 
stała się w Polsce legalna. Dzięki temu pacjenci zyskali nową formę, która może 
być alternatywą w przypadku wielu schorzeń z różnych dziedzin medycyny. 
Polska jest dwunastym krajem europejskim, który zdecydował się na legali-
zację leczniczej marihuany. Dlatego też dalsze inicjatywy legislacyjne mają-
ce na celu „uwalnianie” produkcji i handlu marihuaną leczniczą uważam za 
pożądane, mimo, jak wykazują analizy sejmowe, wpływania na zwiększanie 
wydatków państwa na kontrolę upraw itp.

Ponadto – abstrahując trochę od meritum sprawy – jak wiadomo, obecnie 
w Polsce nie można uprawiać innych konopi niż włókniste. Jest to błąd legisla-
cyjny, bo w ten sposób kosztem rodzimych rolników dajemy zarobić farmerom 
z zagranicy. To po pierwsze. Po drugie, branża konopna jest jedną z najszybciej 
rozwijających się na całym świecie. W 2018 r. europejski rynek konopny został 
oszacowany na blisko 320 milionów dolarów. W 2019 r. szacunki dotyczące 
wzrostu wskazywały na to, że wartość rynku osiągnie prawie 5 miliardów do-
larów do 2024 r. Ostatnie analizy uwzględniające wpływ pandemii COVID-19 
na rynek podkreślają gwałtowny wzrost popytu na produkty konopne, sza-
cują też, że rynek europejski osiągnie wartość 36 miliardów dolarów do 2027. 
Potencjalną wielkość całego rynku konopnego można oszacować na ten sam 
rząd wielkości co branża tytoniowa czy alkoholowa, których roczne obroty się-
gają kilkudziesięciu miliardów złotych. Pełne otwarcie rynku zapewniałoby 
również blisko 10 miliardów zł rocznie przychodów dla Skarbu Państwa oraz 
stworzenie kilkudziesięciu tysięcy miejsc pracy. Branża ma przed sobą duże 
perspektywy wzrostu. Trend jest sprzyjający. Kanada, USA i wiele państw Unii 
Europejskiej ma już dziś zalegalizowaną medyczną marihuanę w dystrybucji 
farmaceutycznej. Rynek jest mocno nienasycony. Każdego miesiąca dochodzą 
kolejne kraje, które liberalizują dostęp do konopi, ale cały rynek ma problem 
z podażą. W odniesieniu do Polski firmy analityczne szacują, że w 2028 r. war-
tość rynku medycznej marihuany będzie wynosić ok. 2 miliardów euro. Jeżeli 
po drodze nastąpi legalizacja marihuany do celów niemedycznych, wówczas 
wartość rynku podwoi się do 4 miliardów euro.

W świetle powyższego może jednak warto zastanowić się nad legalizacją 
marihuany do celów również rekreacyjnych i gonić świat Zachodu, który tą 
drogą już podąża i uzyskuje korzyści związane nie tylko z przychodami po-
datkowymi, ale również z obniżeniem przestępczości związanej z handlem 
marihuaną, a co za tym idzie, zmniejszenie wydatków państwa na ściganie 
przestępców zajmujących się tą „branżą”.
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Przemówienie senator haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zaproponowane przez wnioskodawcę zmiany w zakresie nowelizacji ustawy 

o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw mają za zadanie 
wsparcie procesu rozwoju upraw maku i konopi włóknistych, przy jednocze-
snym uwzględnieniu nadrzędnego celu, jakim jest przeciwdziałanie narkomanii.

Liberalizacja przepisów dotyczy przede wszystkim: możliwości prowadzenia 
uprawy maku niskomorfinowego na potrzeby własne oraz przetwarzania go we 
własnym zakresie w celach spożywczych oraz na potrzeby nasiennictwa; posze-
rzenia możliwości prowadzenia upraw konopi włóknistych, które będą mogły 
być prowadzone również na potrzeby energetyczne, naukowo-badawcze, w celu 
uprawy odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji gruntów, na cele 
weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne oraz na potrzeby 
produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowlanych i naturalnych 
środków ochrony roślin, przeniesienia obowiązku rejestracji i monitorowa-
nia uprawy maku i konopi włóknistych z wójtów, burmistrzów i prezydentów 
miast właściwych ze względu na miejsce położenia uprawy, na Krajowy Ośrodek 
Wsparcia Rolnictwa (KOWR). Ponadto w ustawie uwzględniony został przepis 
obligujący KOWR do przeprowadzania kontroli producentów i skupujących mak 
lub konopie włókniste, kontroli informacji zawartych we wnioskach oraz kon-
troli upraw maku i konopi włóknistych.

Uznaję za szczególnie ważne właśnie zapisy dotyczące kontroli producentów 
maku oraz producentów konopi włóknistych w danym roku zbiorów. Zasadna 
jest też regulacja w zakresie kar za uniemożliwienie lub utrudnienie ich prze-
prowadzenia w wysokości 10 tysięcy zł.

Znowelizowana ustawa powinna być gwarantem przeciwdziałania narkoma-
nii, bowiem zjawisko to jako problem społeczny jest ciągle aktualne i wymaga 
stałego monitorowania na wielu płaszczyznach. Ciągle na wysokim poziomie 
pozostaje rozpowszechnianie używania narkotyków w populacji generalnej, ni-
ska zgłaszalność do leczenia, wzrost odsetkowy chorób zakaźnych związanych 
z używaniem narkotyków oraz wysoki odsetek zgonów spowodowanych nad-
używaniem narkotyków. Temat narkomanii w naszym społeczeństwie, w tym 
uzależniania się od substancji psychoaktywnych wśród dzieci i młodzieży, wy-
maga wyjątkowo skrupulatnego i skutecznego modelu monitorowania, nadzo-
ru i kontroli.

W związku z tym uważam, że do zliberalizowanych przepisów procedowa-
nej ustawy niezbędne jest dookreślenie, np. w drodze rozporządzenia, szczegó-
łowych warunków zabezpieczenia ww. upraw, m.in. w celu zagwarantowania 
należytej ochrony przed dostępem do nich osób nieuprawnionych.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Od lat były wypowiadane bardzo różne głosy w temacie, który porusza usta-

wa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych 
ustaw. Wiele obaw było związanych z tym tematem. Teraz nareszcie mówi-
my wspólnym głosem. Bo to, co przynosi ta ustawa, to uproszczenia przede 
wszystkim dla tych, którzy prowadzą uprawy maku i konopi włóknistych, i dla 
wszystkich, którzy będą korzystali z tych upraw i zastosowań ich w codziennym 
życiu. Upraszcza się również ich rejestrację. Producenci już nie będą musieli 
rokrocznie składać dokumentów czy czekać na kolejne zezwolenia. Zmniejszą 
się koszty, które ponoszone były z budżetu państwa. Jednocześnie usprawnia 
się cały system nadzoru nad poszczególnymi uprawami. A i rolnicy nie będą się 
czuli jak przestępcy i będą mogli swobodnie prowadzić swoje uprawy. Dziękuję.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych 

innych ustaw ma na celu wsparcie rozwoju upraw maku i konopi włóknistych 
przy jednoczesnym uwzględnieniu problemów wynikających z programów prze-
ciwdziałania narkomanii. Zasadnicza różnica pomiędzy tą ustawą a omawianą 
wcześniej – druk senacki nr 628 – polega na tym, że nie jest tu brane pod uwagę 
podniesienie poziomów delta-9-tetrahydrokannabinolu oraz kwasu tetrahydro-
kannabinolowego, czyli THC, w konopiach włóknistych z 0,2% do 0,3%, a zakłada 
się zmiany prowadzące do ułatwienia prowadzenia działalności w zakresie tych 
upraw: umożliwienie szybkiej rejestracji, rejestr wszystkich danych w jednym 
miejscu, brak ograniczenia powierzchniowego – tylko w przypadku uprawy na 
potrzeby własne jest ograniczenie do 1 ha rocznie. 

Monitorowanie, rejestr i kontrolowanie upraw zostają przypisane Krajowemu 
Ośrodkowi Wsparcia Rolnictwa. W obecnym stanie prawnym tymi zagadnie-
niami zajmują się urzędy marszałkowskie i gminy.

Wprowadza się obowiązek uzyskania przez hodowców wpisu na centralną 
listę upraw, również prowadzoną przez KOWR. Wskazany jest także obowią-
zek wprowadzania tam wszystkich danych odbiorców produktów. W sposób 
właściwy zabezpiecza się uprawy przed niepożądanymi odbiorcami. W usta-
wie przewiduje się również rozszerzenie celów prowadzenia upraw, m.in. na 
cele energetyczne, weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, na nawozy i środki 
ochrony roślin.

Dla producentów ta ustawa oznacza brak obowiązku corocznego gromadze-
nia i składania dokumentów, a także brak obowiązku uzyskiwania corocznego 
zezwolenia. Tak więc cała masa różnego rodzaju obowiązków biurokratycznych 
zostaje zdjęta z ludzi, którzy chcą po prostu prowadzić swoją działalność.

Zmiany ustawowe spowodują zmniejszenie kosztów po stronie państwa, 
a jednocześnie poprawienie skuteczności systemu nadzoru nad uprawami, o któ-
rych tu mowa.

Będę głosować za tą ustawą. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz nie-

których innych ustaw ma na celu wsparcie uprawiania maku i konopi włókni-
stych. Ustawa przewiduje możliwość prowadzenia takiej uprawy na powierzchni 
maksymalnej 1 ha i wykorzystywania jej we własnym zakresie do celów spo-
żywczych oraz nasienniczych. Ustawa pozwoli także na poszerzenie możliwo-
ści prowadzenia upraw konopi włóknistych, co przyniesie wiele korzyści na 
wielu płaszczyznach – będą one mogły być wykorzystywane nie tylko w celach 
naukowo-badawczych, ale także na potrzeby tworzenia naturalnych środków 
ochrony roślin, nawozów itd. Monitorowaniem tego typu obszarów i podejmo-
waniem działań wobec nich będą zajmowały się terenowe oddziały Krajowego 
Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

Jak podkreślono w opinii Biura Legislacyjnego Senatu, „zmiany wprowadza-
ne do ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii zmierzają 
przede wszystkim do:

1) uzupełnienia słowniczka do ustawy o definicje określeń «producent maku» 
oraz «producent konopi włóknistych»;

2) zapewnienia możliwości prowadzenia uprawy maku niskomorfinowego 
na potrzeby własne (na powierzani wynoszącej nie więcej niż 1 ha rocznie) oraz 
przetwarzania we własnym zakresie maku niskomorfinowego pochodzącego 
z upraw własnych, w celach spożywczych oraz na potrzeby nasiennictwa;

3) poszerzenia możliwości prowadzenia upraw konopi włóknistych – będą 
one mogły być prowadzone również na potrzeby energetyczne, naukowo-ba-
dawcze, w celu hodowli odmian konopi włóknistych, rekultywacji i remediacji 
gruntów, na cele weterynaryjne, paszowe, pszczelarskie, nawozowe i izolacyjne 
oraz na potrzeby produkcji materiałów kompozytowych, materiałów budowla-
nych i naturalnych środków ochrony roślin;

4) modyfikacji zasad prowadzenia działalności w zakresie uprawy lub skupu 
maku oraz konopi włóknistych, w tym w szczególności polegających na tym, że:

a) warunkiem prowadzenia działalności we wskazanym powyżej zakresie 
będzie uzyskanie wpisu do rejestru producentów maku oraz podmiotów prowa-
dzących działalność w zakresie skupu maku albo do rejestru producentów ko-
nopi włóknistych oraz podmiotów prowadzących działalność w zakresie skupu 
konopi włóknistych, zwanych odpowiednio «rejestrem maku» albo «rejestrem 
konopi włóknistych»,

b) organem właściwym do dokonania wpisu do rejestru maku albo rejestru 
konopi włóknistych, zmiany wpisu w tych rejestrach lub wykreślenia z tych 
rejestrów będzie dyrektor oddziału terenowego Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę pod-
miotu zamierzającego uprawiać mak lub konopie włókniste, albo podmiotu 
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zamierzającego skupować mak lub konopie włókniste od producenta (w aktualnie 
obowiązującym stanie prawnym podmiotem uprawnionym do wydania zezwo-
lenia na uprawę maku lub konopi włóknistych jest wójt, burmistrz, prezydent 
miasta, właściwy ze względu na miejsce uprawy, zaś w przypadku działalności 
w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych stosowne zezwolenia wydaje 
marszałek województwa właściwy dla miejsca położenia uprawy),

c) wpis producenta maku lub producenta konopi włóknistych oraz podmio-
tu prowadzącego działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych 
odpowiednio do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych będzie dokony-
wany w terminie 14 dni od dnia wpływu do właściwego dyrektora oddziału te-
renowego KOWR, spełniającego wymogi formalne wniosku o wpis do rejestru,

d) rejestr maku oraz rejestr konopi włóknistych będą prowadzone przez 
właściwego dyrektora oddziału terenowego KOWR w systemie teleinforma-
tycznym; dane z rejestru będą udostępniane organom administracji publicznej 
– w związku z realizacją przez te organy działań i postępowań mających na celu 
przeciwdziałanie narkomanii, sądom i prokuratorom – w zakresie niezbędnym 
do wykonywania ich zadań ustawowych, a także na wniosek podmiotów wpi-
sanych do rejestru maku lub rejestru konopi włóknistych – w zakresie danych, 
które ich dotyczą,

e) kontrolę producenta maku, producenta konopi włóknistych, podmio-
tu prowadzącego działalność w zakresie skupu maku lub konopi włóknistych 
w zakresie zgodności danych zawartych w rejestrze maku lub rejestrze konopi 
włóknistych ze stanem faktycznym przeprowadzać będzie właściwy dyrektor 
oddziału terenowego KOWR; w przypadku stwierdzenia, że informacje zawar-
te w rejestrze są niezgodne ze stanem faktycznym, dyrektor oddziału dokona 
z urzędu zmian wpisu w danym rejestrze oraz poinformuje o tym fakcie pod-
miot zainteresowany, natomiast w przypadku, gdy podmiot wpisany do rejestru 
będzie uniemożliwiał lub utrudniał przeprowadzenie kontroli albo zaistnieje 
podejrzenie, że konopie lub mak są uprawiane, przechowywane lub skupowa-
ne w sposób niezgodny z ustawą – właściwy dyrektor oddziału niezwłocznie 
powiadomi Policję,

f) podmiot prowadzący działalność w zakresie skupu maku lub konopi włók-
nistych będzie obowiązany do przekazywania właściwemu dyrektorowi oddziału 
terenowego KOWR do końca lipca bieżącego roku kalendarzowego, na piśmie, 
informacji dotyczących zawartych umów na dostarczanie maku lub konopi włók-
nistych według stanu na dzień 15 lipca bieżącego roku kalendarzowego;

5) doprecyzowania zasad prowadzenia upraw maku innego niż niskomor-
finowy i konopi innych niż włókniste przez jednostki naukowe oraz Centralny 
Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, w ramach działalności statuto-
wej, w tym uzyskiwania zezwolenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego 
na takie uprawy (art. 49 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii);

6) przesądzenia, że właściwy dyrektor oddziału terenowego KOWR w przy-
padku stwierdzenia, że uprawa maku lub konopi włóknistych jest prowadzona 
w sposób niezgodny z celami i potrzebami określonymi w art. 45 ustawy o prze-
ciwdziałaniu narkomanii, a także bez wpisu do rejestru maku albo rejestru ko-
nopi włóknistych albo bez wykorzystania materiału siewnego kategorii elitarny 
albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie, będzie 
mógł wydać nakaz zniszczenia tej uprawy i plonu przez zaoranie, przekopanie 
gruntu albo w inny sposób, który zapewni skuteczne wykonanie tego nakazu, 
na koszt prowadzącego uprawę; zniszczenie uprawy i plonu będzie się odbywa-
ło pod nadzorem osoby upoważnionej przez właściwego dyrektora oddziału do 
wykonywania czynności kontrolnych; z czynności zniszczenia uprawy i plonu 
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będzie sporządzany protokół (art. 51a dodawany do ustawy o przeciwdziałaniu 
narkomanii);

7) dodania przepisów o karach pieniężnych za:
a) uniemożliwianie dyrektorowi oddziału terenowego KOWR przeprowadze-

nia kontroli uprawy maku lub konopi włóknistych (kara w wysokości 10 000 zł),
b) umieszczanie we wniosku o wpis do rejestru maku albo rejestru konopi 

włóknistych informacji niepełnych lub niezgodnych ze stanem faktycznym, 
nieudzielanie informacji, nieprzekazywanie dokumentów, udzielanie informa-
cji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd osoby wykonujące czynności 
kontrolne albo utrudnianie kontroli w inny sposób (kara w wysokości 2 000 zł),

c) niezłożenie wniosku o zmianę danych wpisanych do rejestru maku albo 
rejestru konopi włóknistych lub niezłożenie wniosku w terminie albo niepoin-
formowanie o zakończeniu albo zawieszeniu działalności w zakresie uprawy lub 
skupu maku lub konopi włóknistych (kara w wysokości 1 000 zł);

8) zmodyfikowaniu przepisów karnych (art. 65)”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wydawać by się mogło, że ustawa o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa służyć powinna przede wszystkim beneficjentom tejże agencji, czy-
li rolnikom. I tak też się dzieje w zapisach, które służą właśnie ich interesom. 
Myślę tu np. o oddłużaniu rolników, którzy otrzymali kredyty z Funduszu 
Restrukturyzacji i Oddłużania Rolnictwa. Dobre rozwiązania znajdujemy też 
w przepisach zmienianych w ustawie o podatku dochodowym – chodzi o nie-
podleganie tej kwoty opodatkowaniu. I dwa kolejne dobre i słuszne przepisy, 
skierowane wprost na pomoc rolnikom – myślę tu o cesji w zakresie dopłat na 
rzecz zakładów ubezpieczeniowych, a także pozwoleniu na rozliczanie przez 
samorządy środków finansowych na wsparcie finansowe inwestycji w zakre-
sie np. kanalizacji, z przeznaczeniem np. na wykonanie przydomowych oczysz-
czalni ścieków.

Ale na tym dobre rozwiązania, które niesie ze sobą ta ustawa, się kończą. Bo 
oto w kolejnej grupie zmian znajdują się te, które wprost prowadzą do rozszerze-
nia katalogu stanowisk w strukturze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa, które mają być obsadzane na podstawie powołania. I takim stano-
wiskiem bądź stanowiskami mają być stanowiska doradcy czy doradców pre-
zesa agencji.

Dużo wątpliwości niesie ze sobą także pomysł utworzenia spółki celowej IT 
Sp. z o.o., wyłączonej z Departamentu Informatyki. Docelowo będzie w to zaan-
gażowanych ok. 300 osób z wynagrodzeniem ok. 15–17 tysięcy zł. Finansowanie 
spółki, co oczywiste w czasach rządów PiS, będzie się odbywać z dotacji celowych 
– kolejnych tworzonych nagminnie – z budżetu oraz darowizn.

I tak jak bardzo wspieram zmiany, o których wspomniałam w pierwszej czę-
ści mojego przemówienia, tak nie będzie mojej zgody na polityczne obsadzanie 
stanowisk kolejnymi Misiewiczami z PiS. Dziękuję.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Głównym celem omawianej ustawy jest zmiana ustawy z dnia 9 maja 2008 r. 

o Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie:
— rezygnacji ze wskazywania w przepisach ustawy, że nadzór nad Agencją 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie gospodarki finansowej 
sprawuje również minister właściwy do spraw finansów publicznych, a także 
z uprawnienia tego ministra do wnioskowania o powołanie prezesa agencji, 
otrzymywania rocznego sprawozdania z działalności agencji oraz wyrażania 
zgody na ustalone przez prezesa agencji zasady wynagradzania pracowników 
agencji, z pozostawieniem w tym zakresie wyłącznie kompetencji ministra wła-
ściwego do spraw rozwoju wsi;

— wyłączenia obowiązku przeprowadzania naboru kandydatów do zatrud-
nienia w agencji na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobecnością 
pracownika agencji oraz, gdy zatrudnienie to następuje na okres nie dłuższy 
niż 6 miesięcy, w przypadku osoby, która ukończyła w agencji staż w rozumie-
niu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach 
rynku pracy;

— zmiany charakteru stosunku pracy doradcy prezesa agencji na stosunek 
pracy nawiązany na podstawie powołania;

— uzupełnienia ustawy o agencji o przepisy określające zasady kształtują-
ce pozycję organu i strony w regulowanych tą ustawą postępowaniach admini-
stracyjnych w miejsce wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego;

— uzupełnienia ustawy o agencji o przepisy przewidujące możliwość utwo-
rzenia przez agencję, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością mającej realizować tzw. zadania polegające 
na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych służących 
realizacji zadań agencji;

— wprowadzenia rozwiązań przewidujących możliwość umorzenia, rozłoże-
nia na raty lub odroczenia terminu spłat wierzytelności agencji przypadających 
jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych z krajowych 
środków publicznych oraz w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na 
rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz określających zasady wy-
płaty należności z tytułu tych wierzytelności.

Ponadto w wyniku poprawek zgłoszonych i przyjętych na etapie prac legi-
slacyjnych w Sejmie ustawa dokonuje również zmiany: ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – przewidując, że wolne od 
podatku dochodowego są również kwoty umorzonych wierzytelności, o których 
mowa w art. 39a ustawy o agencji; ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
jednostek samorządu terytorialnego – stanowiąc, że obowiązek przeznaczenia 
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przez gminę w latach 2021–2024 na finansowanie inwestycji w zakresie ka-
nalizacji wydatków nie mniejszych niż równowartość kwoty otrzymanej na 
podstawie art. 70f ust. 1 zmienianej ustawy jest także spełniony w przypadku, 
gdy gmina w tym okresie poniosła wydatki na inwestycje w zakresie usuwania 
i oczyszczania ścieków lub na dofinansowanie budowy przydomowych oczysz-
czalni ścieków; ustawy z dnia 5 lutego 2015 r. o płatnościach w ramach systemów 
wsparcia bezpośredniego – w zakresie należności ustalonych w drodze decy-
zji w sprawie o przyznanie płatności bezpośrednich i przejściowego wsparcia 
krajowego oraz należności z tytułu zaliczek na poczet płatności bezpośrednich 
i przejściowego wsparcia krajowego.

Ponadto ustawa zawiera przepisy przejściowe umożliwiające prezesowi Rady 
Ministrów dokonanie, w drodze rozporządzenia, przeniesienia planowanych 
wydatków budżetowych między częściami, działami i rozdziałami budżetu pań-
stwa w celu wykonania przepisów określających możliwość utworzenia spółki 
tworzonej przez agencję.

Proponowane przepisy budzą szereg wątpliwości w kontekście zgodności 
z art. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych 
oraz uchylającym dyrektywę 95/46/WE (rozporządzeniem RODO), a także prze-
pisami art. 51 ust. 2 i 5 konstytucji.

Analizując te zmiany, odnosi się wrażenie, że w pierwszym rzędzie chodzi 
o rozszerzenie katalogu stanowisk w strukturze agencji, które są obsadzane 
w drodze powołania, oraz o utworzenie przez agencję spółki celowej IT z ogra-
niczoną odpowiedzialnością z wyodrębnionego Departamentu Informatyki – to 
ok. 109 osób zatrudnionych w chwili obecnej – w celu zwiększenia elastyczności 
wykonywania zadań agencji. Spółka w 100% będzie stanowiła własność agen-
cji, a docelowe zatrudnienie w niej ma wynosić 300 osób, z wynagrodzeniami 
do 17 tysięcy zł. Utworzenie spółki ma zostać sfinansowane z dotacji celowych 
udzielonych przez ministra rolnictwa, czyli z naszych podatków. Pierwsze lata 
działalności również będą finansowane przez ministra rolnictwa i budżet pań-
stwa oraz z darowizn.

To kolejne regulacje, w których pomijane ma być prawo zamówień publicz-
nych. Zadaję sobie pytanie, czy prawo zamówień ma być dzisiaj stosowane tylko 
przez prezydentów i burmistrzów miast zarządzanych przez koalicje niezwią-
zane z obozem rządzących; pomijam małe gminy, do których nie docierają in-
stytucje kontrolne. Mówię o tym dlatego, że jako prezydent miasta musiałem się 
tłumaczyć z zamiany płytek antypoślizgowych na inne, lepsze, ale niewymienio-
ne w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, gdy tymczasem dzisiaj mam 
akceptować w ustawie możliwość stosowania rozwiązań pozakonkursowych 
i poza zamówieniami publicznymi, a dzieje się to już w kolejnych kilku ustawach.

Oczywiście zdaję sobie sprawę, że rządzący mają prawo do własnych roz-
wiązań, które ich zdaniem są najlepsze do osiągnięcia założonych celów. Nie 
będę zatem tych rozwiązań blokować. Jednak rządzącym chcę przypomnieć 
albo uświadomić, że uprawnienia wiążą się także z odpowiedzialnością, o któ-
rej często się zapomina.

W  ostateczności, po wprowadzeniu zaproponowanych przez Biuro 
Legislacyjne Senatu i senatorów poprawek, zagłosuję za przyjęciem tej usta-
wy, jednak przedtem chciałbym wiedzieć, jakie były koszty działalności wy-
działu informatyki agencji w Lublinie w 2021 r. Ilu informatyków zatrudniał 
wydział w ubiegłym roku, a ilu zatrudnia obecnie? Jakie jest ich średnie wyna-
grodzenie? Ile wynosiły roczne koszty usług informatycznych świadczonych 
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na rzecz agencji przez dostawców zewnętrznych w ostatnich latach i jakiego 
rzędu oszczędności i w jakim czasie zamierza zgromadzić agencja po rezygnacji 
z usługodawców zewnętrznych i powołaniu własnej spółki? Odpowiedzi na tak 
postawione pytania senatorowie powinni uzyskać przed podniesieniem ręki za 
tą ustawą. 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 Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa oraz niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie rozwiązań 
ułatwiających zastępstwo pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobec-
ności w pracy, skrócenie procesu uzupełnienia niedoborów kadrowych Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), utworzenie spółki, która będzie 
obsługiwać ARiMR w zakresie IT. Jak podkreślono w opinii Biura Legislacyjnego, 
„Głównym celem ustawy jest zmiana ustawy z dnia 9 maja 2008 r. o Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ustawy o Agencji) w zakresie:

1) rezygnacji ze wskazywania w przepisach ustawy, że nadzór nad Agencją 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Agencją) w zakresie gospodarki 
finansowej sprawuje również minister właściwy do spraw finansów publicz-
nych, a także z uprawnienia tego ministra do wnioskowania o powołanie Prezesa 
Agencji, otrzymywania rocznego sprawozdania z działalności Agencji oraz wy-
rażania zgody na ustalone przez Prezesa Agencji zasady wynagradzania pra-
cowników Agencji, z pozostawieniem w tym zakresie wyłącznie kompetencji 
ministra właściwego do spraw rozwoju wsi;

2) wyłączenia obowiązku przeprowadzania naboru kandydatów do zatrud-
nienia w Agencji osób na zastępstwo w związku z usprawiedliwioną nieobec-
nością pracownika Agencji oraz w przypadku, gdy zatrudnienie to następuje 
na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy z osobą, która ukończyła w Agencji staż 
w rozumieniu ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i in-
stytucjach rynku pracy;

3) zmiany charakteru stosunku pracy doradcy Prezesa Agencji na stosunek 
pracy nawiązany na podstawie powołania;

4) uzupełnienia ustawy o Agencji o przepisy określające zasady kształtujące 
pozycję organu i strony w regulowanych tą ustawą postępowaniach admini-
stracyjnych w miejsce wyłączonych ze stosowania przepisów ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego;

5) uzupełnienia ustawy o Agencji o przepisy przewidujące możliwość utwo-
rzenia przez Agencję, za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju wsi, spółki 
z ograniczoną odpowiedzialnością, mającej realizować tzw. zadania polegające 
na zapewnieniu rozwoju systemów i rozwiązań teleinformatycznych służących 
realizacji zadań Agencji;

6) wprowadzenia rozwiązań przewidujących możliwość umorzenia, rozłoże-
nia na raty lub odroczenia terminu spłat wierzytelności Agencji przypadających 
jej w związku z wykonywaniem przez nią zadań finansowanych z krajowych 
środków publicznych oraz w ramach Specjalnego Programu Akcesyjnego na 
rzecz Rozwoju Rolnictwa i Obszarów Wiejskich oraz określających zasady wy-
płaty należności z tytułu tych wierzytelności”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym pracujemy nad ustawą, która ma na celu wyraże-

nie zgody na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej raty-
fikacji Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem 
Republiki Finlandii o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Finlandii o popieraniu i ochronie 
inwestycji, sporządzonej w Helsinkach dnia 25 listopada 1996 r. 

Przedstawiając sprawozdanie, odniosłem się do istoty ustawy. Teraz chciał-
bym przytoczyć kilka ważnych danych zawartych w uzasadnieniu, a dotyczących 
współpracy Polski i Finlandii. „Z informacji posiadanych przez Ministerstwo 
Rozwoju i Technologii wynika, że zarówno polscy, jak i fińscy inwestorzy nie 
kierowali, na podstawie Umowy, roszczeń do międzynarodowych trybunałów 
arbitrażowych przeciwko, odpowiednio, Republice Finlandii i RP. Zgodnie z de-
klaracją złożoną przez RP przy wypowiedzeniu Umowy trybunały arbitrażowe 
ukonstytuowane na podstawie Umowy nie mają jurysdykcji do rozpatrywania 
sporów inwestor – państwo z uwagi na brak ważnej zgody na arbitraż Stron 
Umowy. Według NBP bezpośrednie inwestycje fińskie w RP pod koniec 2019 r. 
osiągnęły wartość 1 452,1 mln euro (odnotowano wzrost wartości w stosunku 
do roku poprzedniego o 139,5 mln euro). Finlandia zajmuje 19. pozycję wśród 
krajów inwestujących w RP z udziałem ok. 0,69% w inwestycjach bezpośred-
nich ogółem. W 2019 r. napłynęły do RP inwestycje fińskie o wartości 211,6 mln 
euro. Reinwestowano zyski w wysokości 133,9 mln euro. Według danych GUS 
pod koniec 2019 r. w RP zarejestrowanych było 246 podmiotów z udziałem ka-
pitału fińskiego, w tym 122 zatrudniające powyżej 9 osób. Udziały kapitałowe 
inwestorów fińskich wyniosły 2 098,1 mln zł, co stanowiło 1% udziałów zagra-
nicznych inwestorów ogółem. Kapitał fiński w 44 spółkach przekraczał 1 mln 
dolarów amerykańskich. Łącznie firmy fińskie zatrudniały w 2018 r. ok. 25,8 tys. 
pracowników (brak nowszych danych). Polska Agencja Inwestycji i Handlu, we-
dług stanu na początek 2019 r., odnotowała 54 dużych inwestorów fińskich. 
W RP jest obecnych ponadto szereg znaczących spółek fińskich nieujętych na 
tej liście, m.in. Eltel Network (koncern międzynarodowy z siedzibą w Finlandii, 
przewodzi w budowie sieci telekomunikacyjnych i energetycznych, kontroluje 
20% rynku instalacji sieci telekomunikacyjnych), czy Huhtamäki – koncern 
działający w branży opakowań, posiada na Śląsku 2 fabryki. Do największych 
inwestorów fińskich należy koncern energetyczny Fortum, który prowadzi 
swoją działalność w RP od 2003 r. Jest właścicielem trzech elektrociepłowni 
zlokalizowanych w Częstochowie, Zabrzu i Bytomiu. Fortum posiada również 
ponad 800 km sieci ciepłowniczych, dostarczających ciepło do mieszkańców 
Częstochowy, Płocka i Wrocławia. W 2016 r. Fortum przejęło spółkę Grupa Duon 
SA i rozpoczęło działalność na polskim rynku detalicznej sprzedaży energii 
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elektrycznej i gazu. W maju 2013 r. fińsko-szwedzki koncern Stora Enso otwo-
rzył w Ostrołęce nowoczesny zakład produkcyjny papieru opakowaniowego za 
420 mln euro. Stora Enso w RP posiada 4 zakłady: w Ostrołęce, Tychach, Łodzi 
i w Mosinie koło Poznania. W październiku 2013 r. uruchomiono nową linię pro-
dukcyjną koncernu papierniczego Metsä Tissue w Krapkowicach, wartość tej 
inwestycji wyniosła ok. 60 mln euro. Dotychczas niewielkie polskie inwestycje 
bezpośrednie w Republice Finlandii zostały znacząco powiększone w 2011 r. do 
kwoty 162 mln euro przez inwestycję spółki Can-Pack SA (zarejestrowanej w RP) 
w miejscowości Hämeenlinna. Fabryka w Hämeenlinna, o docelowej zdolności 
produkcyjnej 1,8 mld puszek do napojów, podjęła produkcję pod koniec marca 
2012 r. Według NBP w 2019 r. do Finlandii napłynęły polskie inwestycje o war-
tości 77 mln euro, a pod koniec roku stan polskich inwestycji bezpośrednich 
wynosił 172,3 mln euro”.

I to, co najważniejsze, fakt że: „Zawarcie Porozumienia nie naruszy polskie-
go porządku prawnego i doprowadzi do usunięcia niezgodności z prawem UE 
klauzuli przedłużonego obowiązywania Umowy”.

Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym pracujemy nad ustawą, która ma na celu wyrażenie 

zgody na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji 
Porozumienia między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Królestwa 
Szwecji o skutkach prawnych wygaśnięcia Umowy między Rządem Polskiej 
Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Szwecji w sprawie popierania 
i wzajemnej ochrony inwestycji, sporządzonej w Warszawie dnia 13 paździer-
nika 1989 r. W sprawozdaniu odniosłem się do istoty ustawy. Teraz chciałbym 
przytoczyć kilka ważnych danych zawartych w uzasadnieniu, a dotyczących 
współpracy Polski i Szwecji.

„Z informacji posiadanych przez Ministerstwo Rozwoju i Technologii wy-
nika, że zarówno polscy, jak i szwedzcy inwestorzy nie kierowali na podstawie 
umowy roszczeń do międzynarodowych trybunałów arbitrażowych przeciwko, 
odpowiednio, Szwecji i RP. Zgodnie z deklaracją złożoną przez RP przy wypowie-
dzeniu umowy trybunały arbitrażowe ukonstytuowane na podstawie umowy 
nie mają jurysdykcji do rozpatrywania sporów inwestor – państwo z uwagi na 
brak ważnej zgody na arbitraż stron umowy. Według danych GUS pod koniec 
2019 r. w RP zarejestrowano 770 spółek z udziałem kapitału szwedzkiego. W tej 
liczbie 364 spółki zatrudniały więcej niż 9 osób. Łączne zatrudnienie w tych 
spółkach wynosiło ok. 64 tysięcy pracowników (stan na koniec 2018 r.). Udziały 
kapitałowe inwestorów szwedzkich wynosiły 5 miliardów 14 milionów PLN, co 
stanowiło 2,4% podstawowego kapitału zagranicznego ogółem, w tym udział ka-
pitału zagranicznego 79 spółek o kapitale powyżej 1 miliona USD wynosił 4 mi-
liardy 835 milionów PLN. Łączna wartość szwedzkich bezpośrednich inwestycji 
w RP na koniec 2019 r. według NBP wynosiła 3 miliardy 775,6 miliona EUR (od-
notowano wzrost wartości o 271,9 miliona EUR względem roku poprzedniego). 
Szwecja w 2019 r. była czternastym inwestorem w RP z udziałem w inwestycjach 
bezpośrednich ogółem wynoszącym ok. 1,8%. 

Dochody spółek szwedzkich szacowano na 420 milionów EUR, z czego re-
inwestowane zyski stanowiły 297,5 miliona EUR. Polska Agencja Inwestycji 
i Handlu odnotowała na początku 2019 r. 112 dużych inwestorów zarejestrowa-
nych w Szwecji inwestujących w RP. Znaczący szwedzcy inwestorzy bezpośred-
ni w RP to m.in.: Ikea (szwedzka firma zarejestrowana w Szwajcarii), Telia AB, 
Nordea Bank AB, Skanska Kraft AB, Arctic Paper AB, Svenska Handelsbanken 
(bankowość korporacyjna), Volvo AB, NCC AB, Skandinavska Enskilda Banken 
AB (SEB), SKF, Sandvik AB, Scania AB. Ostatnio w RP rozwija działalność in-
westycyjną Grupa Electrolux, największy w świecie producent sprzętu AGD, 
która zainwestowała ok. 132 milionów EUR i zatrudnia ok. 3 tysięcy pracowni-
ków. Ikea zwiększyła swoje inwestycje (w sierpniu 2010 r. rozpoczęła budowę 
nowoczesnej fabryki paneli, tartaku i lakierni w gminie Orla o łącznej wartości 
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ok. 340 milionów EUR). Na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 
jest notowana jedna spółka szwedzka Reinhold Europe AB zajmująca się zarzą-
dzaniem nieruchomościami. Według NBP łączna wartość zainwestowanych 
w Szwecji polskich kapitałów bezpośrednich pod koniec 2019 r. była ujemna 
i wynosiła minus 2 miliardy 290,5 miliona EUR. W październiku 2013 r. 100% 
praw do szwedzkiej marki Duka (sieć sklepów z artykułami do wyposażenia 
wnętrz) zakupiła polska Grupa Grass”.

Co najważniejsze, „zawarcie porozumienia nie naruszy polskiego porządku 
prawnego i doprowadzi do usunięcia niezgodności z prawem UE klauzuli prze-
dłużonego obowiązywania umowy”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne regulująca kwestie doty-

czące własności przyłączeń, wskazująca obszary działania operatorów energe-
tycznych, jak również ich prawa i obowiązki, jest słuszna, logiczna i nie budzi 
żadnych moich wątpliwości, dlatego będę głosował za jej przyjęciem.

Wprowadzenie przepisu art. 7 ust. 1d stanowi dobre rozwiązanie, ponieważ 
dotyczy sytuacji, gdy do sieci przesyłowej gazowej ma być przyłączona inna sieć 
przesyłowa gazowa, a funkcję operatora systemu w obu przypadkach pełni to 
samo przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazo-
wych. Zmiana sposobu naliczania opłat za przyłączenie do sieci przesyłowej 
gazowej pozwoli uniknąć sytuacji, w których odbiorcy gazu o niskim ciśnie-
niu będą obciążani kosztami przyłączenia do sieci przesyłowej i dystrybucyj-
nej. Odtąd to podmiot przyłączony do sieci przesyłowej będzie ponosił w całości 
koszty przyłączenia do sieci dystrybucyjnej, natomiast kosztów tych nie będą 
pokrywać odbiorcy.

W ustawie wskazane są również zasady wykonywania obowiązków przez 
operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego 
gazowego i operatora systemu połączonego gazowego. Odpowiedni operator wy-
znaczony na sieci, który nie jest właścicielem, jest odpowiedzialny za wydawanie 
warunków przyłączenia oraz za zawarcie i realizację umowy o przyłączenie do 
sieci w obszarze swojego działania. Ponadto procedowane przepisy precyzują 
kwestię rozliczeń finansowych między operatorem a właścicielem w związku 
z korzystaniem przez operatora z tego majątku.

Uważam, że prawidłowo została rozwiązana kwestia dotycząca wyłącznej 
strefy ekonomicznej, o której mowa w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o ob-
szarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, która to 
strefa zostaje objęta przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operato-
ra systemu połączonego gazowego oraz operatora systemu przesyłowego elek-
troenergetycznego według obszaru wykonywania działalności gospodarczej 
wyżej wymienionych. Ustawa wprowadza szereg przepisów mających na celu 
zachowanie większej stabilności w ramach działalności gospodarczej w zakresie 
przesyłania paliw gazowych, co jest konieczne dla zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju.

Podsumowując, chcę wskazać, że procedowane przepisy idą w bardzo dobrym 
kierunku, precyzują, opisują wiele kwestii dotyczących funkcjonowania gazo-
ciągu jamalskiego w sposób kompletny, co ma szczególne znaczenie w czasach, 
w których aktualnie żyjemy.
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Przemówienie senatora Władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Myślę, że nikt z nas nie ma wątpliwości co do tego, że jest czas na to, aby 

Polska odzyskała pełne władztwo nad gazociągami, które funkcjonują na tere-
nie Polski. Jedyna rzecz, która może budzić wątpliwości, jest taka: na ile Polsce 
grożą różnego rodzaju procedury arbitrażowe? Mam na myśli arbitraż choć-
by z takiego powodu, że dzisiaj EuRoPol Gaz jest spółką, w której jest nie tylko 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, bo chyba ono jest formalnie udzia-
łowcem. Rozumiem, że od momentu przyjęcia tej ustawy, a tak naprawdę chyba 
od początku przyszłego roku, tylko Gaz-System będzie uprawniony do tego, żeby 
występować o taryfy i żeby operować na tym gazociągu.

To mogłoby być neutralne, gdyby nie to, że dla właściciela tego gazociągu, 
czyli gazociągu jamalskiego, jednocześnie wynikają skutki finansowe. Bo o ile 
dobrze zrozumiałem zapisy tej ustawy, to nie dość, że właściciel ma ponosić 
koszty operowania Gaz-Systemu na tym gazociągu, to jednocześnie właściciel 
ma złożyć swego rodzaju depozyt finansowy, choć jest już właścicielem.

Tak więc pytanie i wątpliwość, jaka z tego wynika, są następujące: czy nie 
grożą nam różnego rodzaju konsekwencje w postaci arbitrażu, finansowych 
roszczeń itd.? To będzie oczywiście trwało latami, ale cały czas będzie ciąży-
ło gdzieś na gazociągu i na spółce – to znaczy na polskim państwie, bo jeżeli 
przyjmujemy taką ustawę, to potem roszczenie jest już do państwa polskiego, 
a nie do operatora. Myślę, że w tej sali nie ma nikogo, kto by sobie nie życzył, 
aby wszystkie rurociągi transportujące gaz na terenie Polski były pod kontrolą 
spółek polskich, i tu nie ma ze strony Koalicji Obywatelskiej żadnego oporu wo-
bec przyjęcia tych zmian. Sygnalizujemy jedynie ryzyka związane z arbitrażem 
i z roszczeniami, jakie mogą się pojawić po stronie niezadowolonego Gazpromu.

Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z kluczowych wyzwań dla nasze-
go państwa. Konieczność rozsądnego działania w tej sprawie nabiera znacze-
nia, kiedy weźmiemy pod uwagę warunki, w których przyszło nam dzisiaj żyć. 
Z jednej strony droga do osiągnięcia neutralności klimatycznej, związana z tym 
dekarbonizacja energetyki, z drugiej strony – trudne warunki rynkowe, nie-
pewna sytuacja międzynarodowa.

Nie mamy żadnych wątpliwości co do znaczenia gazu dla indywidualnych 
odbiorców oraz dla przemysłu. W najbliższych latach natomiast gaz z pewnością 
będzie nabierał znaczenia jako paliwo przejściowe. Inwestycje w OZE oraz ma-
gazynowanie energii nie będą w stanie w tym okresie zapewnić odpowiedniej 
stabilności systemu, a do połowy lat trzydziestych powinno w Polsce powstać 
kilka gigawatów mocy opartych na gazie ziemnym i będzie to działać do 2050 r.

Tylko kombinacja OZE, gazu i magazynów w połączeniu z modernizacją 
i rozbudową sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych pozwoli zmierzyć się 
z wyzwaniem dekarbonizacji energii przy zachowaniu bezpieczeństwa dostaw. 
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I ta ustawa, Szanowni Państwo, zmierza do wprowadzenia podstaw prawnych, 
które umożliwią de facto realizację zadań dotyczących zwiększenia potencjału 
Polski w zakresie dystrybucji gazu, w zakresie bezpieczeństwa energetyczne-
go. W praktyce chodzi o umożliwienie firmie Gaz-System, czyli operatorowi 
gazociągu, składania wniosków taryfowych czy też przygotowywania planów 
rozwoju gazociągu.

Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne ma na celu wprowadzenie 
nowych zasad przyłączania do sieci, a także udzielania koncesji na przyłącza 
gazowe. Moje pytanie brzmi następująco: jakie na dziś są zawarte konkretne 
kontrakty na dostawę gazu poprzez Baltic Pipe od 2023 r. w związku z kończą-
cą się umową na dostawę gazu z Rosji poprzez rurociąg jamalski? Czy państwo 
polskie zapewni Polakom odpowiednie dostawy gazu? Bo już dzisiaj, Szanowni 
Państwo, przedsiębiorcy, którzy przysyłają do mnie informacje, dostają pisma od 
polskiej spółki gazowej, która pisze: zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia 
PSG zawiadamia, że na podstawie danych dotyczących wykonywanej działal-
ności PSG zakwalifikowała państwa przedsiębiorstwo do kategorii odbiorców 
podlegających ograniczeniom w dwunastym stopniu zasilania. Oznacza to, że 
przedsiębiorstwo może zostać odcięte od gazu. Jak w takim razie takie przed-
siębiorstwo ma funkcjonować?

Uważam, że rząd powinien jak najszybciej przedstawić strategię rozwoju sys-
temu gazownictwa w Polsce. Dziś, oprócz tego, że cena gazu galopująco wzrasta, 
trudno uzyskać odpowiedzi na następujące pytania. Chodzi o budowę nowych 
sieci gazowych przesyłowych, wymianę istniejących sieci na takie z większymi 
przekrojami. Wiele miast ma problemy z likwidacją niskich emisji, np. Szklarska 
Poręba położona w parku narodowym, gdzie brakuje gazu, a trudno doczekać się 
dostarczenia jego większych ilości. Co dalej z wstrzymanymi decyzjami o podłą-
czeniu obiektów do sieci gazowych? Jaka jest polityka gazowa państwa? Miasta 
potrzebują tych informacji, aby móc realizować swoje programy uciepłownienia, 
likwidacji niskich emisji. Rząd powinien w krótkim czasie takich odpowiedzi 
dostarczyć. Dziękuję.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem poselskiego projektu nowelizacji ustawy – Prawo energetyczne jest 

uzupełnienie i doprecyzowanie przepisów w zakresie zasad przyłączania do 
sieci, opłat za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej, relacji pomiędzy wła-
ścicielem sieci przesyłowej gazowej a operatorem systemu przesyłowego gazo-
wego wyznaczonym na tej sieci oraz koncesji na przesyłanie paliw gazowych. 
Ponadto przepisy ustawy dookreślają kompetencje krajowego organu regulacyj-
nego – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do niniejszej nowelizacji: „Proponowane 
w projekcie ustawy zmiany mają na celu uzupełnienie i doprecyzowanie prze-
pisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne w zakresie: po 
pierwsze, zasad przyłączania do sieci, w przypadku gdy do sieci ma być przyłą-
czona inna sieć, dla której operatorem systemu wyznaczono to samo przedsię-
biorstwo energetyczne zajmujące się przesyłaniem paliw gazowych, a także opłat 
za przyłączenie do sieci przesyłowej gazowej; po drugie, uprawnień, obowiązków 
oraz obszaru działania operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora 
systemu połączonego gazowego oraz właściciela sieci przesyłowej gazowej, na 
której wyznaczono operatora systemu przesyłowego gazowego; po trzecie, relacji 
pomiędzy właścicielem sieci przesyłowej gazowej a operatorem systemu przesy-
łowego gazowego wyznaczonym na tej sieci; po czwarte, kompetencji krajowego 
organu regulacyjnego – Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki; po piąte, koncesji 
na przesyłanie paliw gazowych”.

W Sejmie za przyjęciem ustawy głosowało 456 posłów, 1 poseł wstrzymał się 
od głosu i nie było głosów sprzeciwu.

Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po raz kolejny mamy przykład deprecjonowania w Senacie X kadencji in-

stytucji uchwały – większość senacka podejmuje uchwałę na potrzeby walki 
politycznej. Podejmowaną w trybie pilnym uchwałą – bez możliwości dysku-
sji ze stroną rządową i specjalistami z Orlenu i Lotosu – próbujecie klarować 
nieprawdziwą i wyimaginowaną rzeczywistość.

Kwestia sprzedaży Lotosu została poruszona na łamach „Dziennika Gazeta 
Prawna”. Prezes Orlenu Daniel Obajtek podkreślił, że „sama umowa sprzeda-
ży udziałów w rafinerii to jedynie element strategicznej kooperacji. Wskazał, 
że Orlen i Aramco będą współpracować w zakresie badań i rozwoju – m.in. 
w kwestii wodoru. Polski koncern niebawem ma zaprezentować własną stra-
tegię w tym zakresie. Prawdopodobnie obie firmy będą podejmować wspólne 
projekty strategiczne. – Wkraczamy w ścisłą współpracę z Saudi Aramco i nie-
wykluczone, że w związku z tym będziemy inwestować w różnych częściach 
świata – powiedział. Na spotkaniu z dziennikarzami podkreślił również, że 
koncern zastrzegł prawo pierwokupu w przypadku chęci dalszej sprzedaży 
aktywów przez Saudyjczyków. Można przypuszczać, że ma to na celu zabez-
pieczenie przed odsprzedażą udziałów w infrastrukturze ewentualnym kon-
trahentom ze Wschodu. (…) Transakcja oznacza jednak również wejście Orlenu 
na węgierski rynek i rozszerzenie jego obecności na Słowacji. Zgodnie z umo-
wą Polacy kupią w obu krajach odpowiednio 144 i 41 stacji za ok. 229 mln 
euro. Orlen stanie się drugim co do wielkości detalicznym sprzedawcą paliw 
w Słowacji i czwartym na Węgrzech. Prezes Obajtek zadeklarował, że spółka 
pracuje nad zakupem kolejnych ok. 100 stacji w regionie i niebawem można 
spodziewać się zamknięcia tej transakcji. (…) Władze Orlenu podkreślają, że 
łączenie aktywów i tym samym większa zdolność do zaciągania zobowiązań 
finansowych pozwoli na wzmożone inwestycje w nowe technologie i transfor-
mację klimatyczną. Daniel Obajtek stwierdził, że spółka może osiągnąć dzię-
ki nim przychody sięgające nawet 230 mld zł. w skali roku. Biorąc pod uwagę 
dane z ostatnich czterech kwartałów (do III kw. 2021 r.), przychody Orlenu 
wyniosły prawie 114 mld zł”.

Szkoda, że większości senackiej nie stać na rzetelną i merytoryczną debatę 
w tym zakresie. Będę oczywiście głosował przeciwko tej politycznej uchwale. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wczoraj Sejm, a dzisiaj Senat Rzeczypospolitej Polskiej, „doceniając hi-

storyczne znaczenie aktu przystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską do 
Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego i formalnego stania się pełno-
prawnym członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego, wraz z Republiką Czeską 
oraz Republiką Węgierską w dniu 12 marca 1999 r., upamiętnia to doniosłe 
wydarzenie w przededniu 23. rocznicy tej decyzji”.

Z tej okazji już jutro zostanie zwołane uroczyste Zgromadzenie Narodowe, 
a swoje orędzie wygłosi prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda. 
Prezydent zapowiedział, że zaproszeni będą wszyscy, którzy mieli swój wkład 
w członkostwo Polski w NATO.

W starania na rzecz członkostwa Polski w NATO zaangażowane były w latach 
dziewięćdziesiątych wszystkie najważniejsze polskie siły polityczne. Niezależnie 
od różnic historycznych i konfliktów dotyczących polityki wewnętrznej w Polsce 
panował wówczas konsensus co do głównych kierunków polskiej polityki zagra-
nicznej, który obejmował także konieczność członkostwa naszego kraju w NATO. 
Dzisiaj widzimy, że członkostwo Polski w Pakcie Północnoatlantyckim jest głów-
nym, obok członkostwa w Unii Europejskiej, fundamentem polskiego bezpie-
czeństwa narodowego.

Jak podkreślono w uchwale, Sejm i Senat, „pragnąc uczcić 23. rocznicę wstą-
pienia Polski do Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, apeluje do rządów 
i parlamentów państw członkowskich NATO oraz państw stowarzyszonych 
o kontynuowanie solidarnych działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
światowego oraz zdecydowanego przeciwdziałania rosyjskiej agresji i łama-
niu podstawowych zasad prawa międzynarodowego, w tym humanitarnego”.

Sejm i Senat „wzywa do konsekwentnego wzmacniania więzi transatlan-
tyckich oraz kontynuowania solidarnego przeciwdziałania agresji rosyjskiej 
i udzielania Ukrainie wszechstronnego wsparcia, które mogą skutecznie przy-
czynić się do zakończenia działań zbrojnych”.

Będę głosował za niniejszą uchwałą. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dziś ustawa o zmianie ustawy o Funduszu rozwoju przewozów au-

tobusowych o charakterze użyteczności publicznej zmienia ustawę o Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych, która weszła w życie w 2019 r.

Dotychczasowe rozwiązania wprowadzały mechanizm dofinansowania re-
alizacji zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych, 
pozwalając na tworzenie spójnej i zorganizowanej sieci transportu publicznego. 
Coroczne przychody funduszu szacowane są na kwotę 800 milionów zł. Z aktu-
alnych danych wynika, że w naborze na 2022 r. dopłatą z funduszu objęto 4 ty-
siące 901 linii komunikacyjnych, a wnioski o dopłaty były na kwotę wynoszącą 
543 miliony zł.

Okazało się jednak, że w związku z rosnącym zainteresowaniem przewozami 
w 4 województwach zostały przekroczone limity środków przyznane tym wo-
jewództwom na rok bieżący. Obecnie obowiązujące przepisy epizodyczne prze-
widują dopłatę 3 zł na jeden wozokilometr przewozów do 31 grudnia 2022 r., zaś 
omawiana ustawa przewiduje przedłużenie tego okresu do 31 grudnia 2023 r., 
co daje organizatorowi pewność finansowania przewozów na okres wydłużony 
o rok. Ponadto przewiduje się także przesunięcie środków funduszy z poszcze-
gólnych województw do tych województw, w których limit środków okazał się 
niewystarczający. Nowe przepisy uelastyczniają dysponowanie środkami z do-
płat przez dysponenta funduszu i znoszą obligatoryjny termin 31 sierpnia na 
przenoszenie środków między województwami. Po wejściu w życie procedowanej 
ustawy kwoty niezaangażowanych środków funduszu na wniosek wojewodów 
będą mogły być im przekazane na objęcie dopłatą tych wniosków, które znajdu-
ją się poza limitem. Pozwoli to na zwiększenie liczby przejazdów autobusowych 
dofinansowywanych z funduszu.

Trudno nie popierać tych rozwiązań, jeśli mogą się one przyczynić do zwięk-
szenia liczby linii połączeń autobusowych bądź utrzymania tych, którym gro-
ziła likwidacja.

Trudno w tym miejscu nie przypomnieć, że we wcześniejszych debatach 
wskazywaliśmy, iż początkowe dopłaty do wozokilometra nie były adekwatne 
do kosztów utrzymania określonych linii autobusowych, co potwierdziło ży-
cie. Dla przykładu, w 2019 r. wykorzystano ten fundusz tylko w 3%, a w 2020 r. 
w 17%. Obecna kwota 3 zł, która została zaproponowana w 2021 r., oczywiście 
wzbudziła zaangażowanie i zainteresowanie, powstały nowe linie autobusowe 
i zwiększyła się częstotliwość przewozów pasażerskich. Ale już dzisiaj warto by 
było zastanowić się, czy 3 zł będzie kwotą wystarczającą dla utrzymania zain-
teresowania samorządów rozwojem komunikacji autobusowej. Musimy mieć 
na uwadze gwałtowny wzrost cen paliwa, które znów skoczyły powyżej 6 zł za 
litr, mimo obowiązywania tarczy paliwowej, a pamiętajmy, że ta tarcza kończy 
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się 31 lipca br. Jeśli VAT podskoczy z 8% do 23%, to i cena paliwa oczywiście od-
powiednio wzrośnie. Dodatkowo trzeba mieć na uwadze rosnące koszty oso-
bowe i każde inne koszty w dobie inflacji. Dobrze, że dzisiaj jest 3 zł dopłaty do 
wozokilometra, ale nie zamykajmy dyskusji nad potrzebą stałego rozwoju sieci 
połączeń autobusowych w poszczególnych województwach.

Będę głosować za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Funduszu rozwoju przewozów autobu-

sowych o charakterze użyteczności publicznej umożliwi przekazanie środków, 
które nie zostały zaangażowane w poszczególnych województwach, na pokrycie 
zapotrzebowania na środki z funduszu w województwach, gdzie limit środków 
na dany rok budżetowy uległ wyczerpaniu. Projektowana nowelizacja przepisów 
pozwoli objąć dopłatą z funduszu jak największą liczbę przewozów o charakte-
rze użyteczności publicznej, które będą realizowane na obszarze województwa.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Rozwiązania przewidziane 
w ramach Funduszu dają jednostkom samorządu terytorialnego będącym or-
ganizatorami publicznego transportu zbiorowego realne możliwości do uru-
chamiania autobusowych przewozów o charakterze użyteczności publicznej, 
a także tworzenia spójnej i zorganizowanej sieci transportu publicznego na ich 
obszarze z uwzględnieniem dofinansowania przewozów ze środków Funduszu. 
Planowane przychody Funduszu wynoszą corocznie 800 mln zł. Kwota ta podlega 
podziałowi przez dysponenta Funduszu na poszczególne województwa zgodnie 
z przepisami rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu podziału środków Funduszu rozwoju przewozów auto-
busowych o charakterze użyteczności publicznej na dofinansowanie realizacji 
zadań własnych organizatorów w zakresie przewozów autobusowych o charak-
terze użyteczności publicznej w poszczególnych województwach (DzU poz. 1406). 
W ramach naboru wniosków o objęcie w 2022 r. dopłatą z Funduszu, dopłatą 
objęto 4901 linii komunikacyjnych, a wnioskowana przez organizatorów kwota 
dopłaty wynosi 543 133 267,43 zł. W związku z rosnącym zainteresowaniem or-
ganizatorów publicznego transportu zbiorowego tym programem w czterech wo-
jewództwach, tj. mazowieckim, podkarpackim, pomorskim i śląskim, w naborze 
wniosków o objęcie w 2022 r. dopłatą z Funduszu kwota wynikająca z wniosków 
o objęcie dopłatą złożonych przez organizatorów przekroczyła limit środków 
przyznanych dla ww. województw na ten rok budżetowy”.

Jak pokazują szacunki, „w ramach naboru wniosków o objęcie w 2022 r. do-
płatą ze środków Funduszu objęto 4091 linii komunikacyjnych. Łączna licz-
ba wozokilometrów na liniach komunikacyjnych objętych wnioskami wynosi 
187 318 960,00 wozokilometrów, a wnioskowana przez organizatorów kwota 
dopłaty wynosi 543 133 267,43 zł”. Najważniejsza zmiana zaproponowana w no-
welizacji dotyczy art. 30a ust. 2 ustawy o funduszu i polega na „utrzymaniu 
zwiększonej stawki dopłaty z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej z kwoty nie wyższej niż 1,00 zł do kwo-
ty nie wyższej niż 3,00 zł do dnia 31 grudnia 2023 r.”. „Zaproponowane zmia-
ny w art. 21 i art. 30a ust. 2 ustawy o Funduszu mają istotne znaczenie dla 
funkcjonowania Funduszu, ponieważ dają pewność organizatorom publicznego 
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transportu zbiorowego w zakresie obowiązywania zwiększonej stawki dopłaty 
z Funduszu do końca 2023 r.”.

W Sejmie za niniejszą nowelizacją głosowało 448 posłów, 8 było przeciw, 
a 3 się wstrzymało.

Będę głosował za niniejszą nowelizacją. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Od kilkunastu dni mamy do czynienia z rosyjską agresją w Ukrainie. Tocząca 

się wojna pochłonęła już wiele ofiar bohaterskiego społeczeństwa ukraińskiego 
oraz spowodowała największy kryzys humanitarny od czasu II wojny światowej. 
Największa grupa uchodźców ze zrozumiałych powodów trafia do naszego kraju.

Polacy od pierwszego dnia ataku wspierają Ukrainę na wiele sposobów – po-
cząwszy od potępienia agresora, wprowadzenia sankcji czy oficjalnego wspar-
cia Ukrainy na różnych szczeblach organów państwa, przez pomoc uchodźcom 
od momentu przekroczenia granicy, zbiórki pieniężne, koncerty charytatywne, 
udzielanie gościny, przekazywanie darów, transport z granicy i wiele innych. 
Do tej pory było to głównie zaangażowanie samorządów, organizacji pozarządo-
wych, kościołów czy indywidualnych mieszkańców. Procedowana dziś ustawa 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa jest pierwszą próbą wprowadzenia rozwiązań systemowych. 
Podawane dane o liczbie ponad 1,4 miliona uchodźców wymagają od nas szcze-
gólnej troski legislacyjnej. Ustawa dotyka wielu dziedzin życia w związku z sytu-
acją, w jakiej od 24 lutego br. znaleźli się zarówno obywatele Ukrainy, jak i Polacy.

Rzeczywista pomoc kierowana przez wiele podmiotów i osób wymaga praw-
nego wsparcia. Dotyczy ona sfery edukacji, pomocy społecznej, zatrudnienia, 
leczenia, mieszkania i wielu innych. Na ten moment wyznaczono cezurę cza-
sową na 18 miesięcy. Każdy z nas ma nadzieję na szybkie zakończenie działań 
wojennych, ale nikt z nas nie wie, jaki będzie przebieg konfliktu, ilu uchodźców 
jeszcze trafi do Polski, kiedy sytuacja się unormuje itd.

Po przyjęciu ustawy czeka nas jej wdrożenie w życie. Może też się okazać, że 
będzie potrzebna jej nowelizacja wprowadzająca nowe rozwiązania aktualizu-
jące, z uwagi na zmieniający się stan potrzeb i oczekiwań zarówno uchodźców, 
jak i Polaków oraz wszystkich instytucji wspierających. Warta odnotowania 
jest też współpraca z samorządami przy rozwiązaniu ustawy oraz nadzieja na 
przyjęcie w Sejmie poprawek zgłoszonych przez senatorów.

Na koniec składam podziękowania tym wszystkim, którzy od pierwszych 
chwil agresji pomagają, wspierają, opiekują się i angażują w jakąkolwiek pomoc 
dla uchodźców. Razem pomagamy! Solidarni z Ukrainą!
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Oczy całego świata są w tym momencie skierowane na Ukrainę. Dzisiaj mija 

piętnasty dzień walki z rosyjskimi żołnierzami. Nie zapominajmy jednak, że 
oczy całego świata są także skierowane na Polskę. Jestem dumna z naszych ro-
daków, którzy w tak wyjątkowy sposób zjednoczyli się w geście pomocy. Robią 
to oddolnie, w formie wolontariatu, ponad jakimikolwiek podziałami politycz-
nymi – wszystko dla dobra naszych ukraińskich przyjaciół.

Nie ulega wątpliwości, że po raz kolejny obudziliśmy się pewnego dnia w in-
nej rzeczywistości. Znów czujemy przerażenie, strach, obawę i smutek. W tej 
sytuacji w żaden sposób nie pomaga nasz nieudolny rząd. Tak jak wspomniałam, 
jestem dumna z Polaków, ale wstyd mi za decyzje rządzących. Przypisywanie 
sobie czyichś zasług to nieodzowny element polityki i zarządzania posłów PiS. 
Dostałam niepokojące informacje z województwa małopolskiego, w którym sa-
morząd i oddolne inicjatywy społeczne utworzyły zbiórkę niezbędnych artyku-
łów dla naszych sąsiadów z Ukrainy. Okazało się, że wojewoda małopolski wydał 
polecenie o przekazaniu wszystkich zebranych artykułów do Rządowej Agencji 
Rezerw Strategicznych. Czy w taki sposób państwo radzi sobie z sytuacją? Od 
dawna wiemy, że rząd coś musi obywatelom najpierw zabrać, żeby potem móc 
to dać. To absurdalne.

Przedłożona ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konflik-
tem zbrojnym na terytorium tego państwa jest kolejną kompromitacją rządu 
PiS. Złożona w drugim czytaniu poprawka gwarantująca funkcjonariuszom 
publicznym bezkarność za złamanie dyscypliny finansów publicznych i złe go-
spodarowanie pieniędzmi jest niedopuszczalna. Dlaczego nie chcecie ponosić 
odpowiedzialności za tak poważne kwestie? Kto będzie tę odpowiedzialność brał 
na siebie? Kontrola nad wydatkami jest bezwzględnie potrzebna.

Wysiłki Polaków na pewno będą docenione, a polityka obozu rządzącego bę-
dzie generować coraz większy chaos i problemy, także poważne problemy go-
spodarcze. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Kiedy dzisiaj podczas posiedzenia komisji usłyszałam, że 88% naszych oby-

wateli pozytywnie ocenia działania rządu dotyczące wsparcia Ukraińców, nie 
omieszkałam wyrazić swojego oburzenia. Otóż wszystko, prawie wszystko, co się 
zdarzyło od 24 lutego, co związane było z codziennymi wydarzeniami i niesie-
niem pomocy, spoczywało na barkach indywidualnych obywateli, opierało się na 
wysiłkach organizacji pozarządowych. Jeśli chodzi o obciążenie logistyczne, ale 
także finansowe, to całe to ogromne wyzwanie podjęte zostało przez samorządy.

To, że ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego państwa pojawia się dopiero teraz, świadczy o tym, że 
nie wykonaliście żadnego ruchu, nie przemyśleliście tego w sposób odpowie-
dzialny, tym bardziej że wiedzę o tym, że konflikt Rosji z Ukrainą może się wy-
darzyć, posiadaliście już od listopada ubiegłego roku. Czyli 24 lutego wszystkie 
służby państwa polskiego powinny być postawione w stan gotowości, a tak się 
niestety nie stało.

Przykładem braku wizji i odpowiedzialności niech będzie dworzec kolejo-
wy w Warszawie, w przypadku którego prawidłowej organizacji pomocy nie 
udźwignął wojewoda mazowiecki. Gdyby nie zapobiegawczość samorządów, 
dużo większe tłumy Ukraińców koczowałyby w wielu innych miejscach w Polsce.

Oburzam się też, kiedy po suchych słowach wdzięczności wypowiadanych 
przez niektórych ministrów, od razu pojawiają się słowa mówiące o tym, że pań-
stwo polskie zdało egzamin. Otóż chcę z całą stanowczością powiedzieć, że nie-
stety rząd PiS nie podołał, nie zdał egzaminu, nie uporał się ze skutkami wojny 
u naszych najbliższych sąsiadów, podobnie jak to miało miejsce z wyzwaniami 
pandemicznymi, które zakończyły się śmiercią tysięcy Polaków.

Ten kryzys pokazał, że to my, Polacy, zdaliśmy po raz kolejny egzamin z so-
lidarności. I to my, Polacy, jesteśmy bohaterami, najczęściej cichymi i bezinte-
resownymi, o wielkich, dobrych sercach. Za to bardzo dziękuję. Kłaniam się 
nisko za każdy najmniejszy gest, za oddany, podarowany czas. Obyśmy wspól-
nie poradzili sobie z tą koszmarną wojenną rzeczywistością. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator małgorzaty kopiczko  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Dnia 7 marca br. Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 
której przepisy dadzą możliwość zwiększenia pomocy ukraińskim obywatelom 
przebywającym w Polsce w związku z agresją militarną Rosji. Wśród przepi-
sów znalazły się rozwiązania dotyczące edukacji, szkolnictwa wyższego, w tym 
kwestie dotyczące zatrudniania nauczycieli w szkołach, placówkach, zatrudnia-
nia nauczycieli akademickich, naukowców na uczelniach, możliwości konty-
nuowania studiów w Polsce, organizacji roku akademickiego, pomocy socjalnej 
dla studentów, a także zasad kontynuacji studiowania na polskich uczelniach.

W zakresie oświaty i wychowania w projekcie ustawy zaproponowane są 
następujące rozwiązania.

1. Możliwość przekazania z budżetu państwa dodatkowej subwencji dla jed-
nostek samorządu terytorialnego.

2. Możliwość tworzenia innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, 
wychowawczych i opiekuńczych podporządkowanych organizacyjnie nie tylko 
szkołom, ale także przedszkolom.

3. Możliwość przydzielenia nauczycielowi (za jego zgodą) przez dyrektora 
szkoły godzin ponadwymiarowych w wymiarze wyższym niż 1/2 tygodniowego 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć.

4. Ułatwienie zatrudnienia na stanowisku pomocy nauczyciela obywateli 
Ukrainy, którzy znają język polski w mowie i piśmie w stopniu umożliwiającym 
pomoc uczniowi, który nie posługuje się językiem polskim.

5. Umożliwienie podjęcia pracy bez zawieszenia prawa do świadczenia 
kompensacyjnego.

6. Zwolnienie osób z Ukrainy, poszkodowanych w wyniku działań wojennych, 
z opłat za złożenie wniosku do kuratora oświaty o uznanie poziomu wykształce-
nia w Polsce oraz posiadania uprawnień do kontynuowania nauki na studiach.

W zakresie nauki i szkolnictwa wyższego w projekcie ustawy zaproponowa-
ne są następujące rozwiązania.

1. Możliwość ubiegania się obywateli Ukrainy o stypendium socjalne i kredyt 
studencki na podstawie oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej. W sto-
sunku do nich zniesione będą także ograniczenia w zakresie liczby zapomóg, 
które może wypłacić uczelnia.

2. Możliwość kontynuacji kształcenia przez obywateli polskich i obywateli 
Ukrainy, którzy 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni w Ukrainie, a nie mają 
dokumentów poświadczających okresy studiów, zdane egzaminy, zaliczenia lub 
praktyki zawodowe.

3. Zaproponowano rozwiązanie, zgodnie z którym w przypadku obywateli 
polskich, którzy 24 lutego 2022 r. byli studentami uczelni działającej na teryto-
rium Ukrainy na kierunkach medycznych i zostali przyjęci przez uczelnię polską 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 38. posiedzenia Senatu

278

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

na studia na kierunku odpowiadającym odbywanym przez nich studiom, opła-
ty za studia niestacjonarne albo studia w języku obcym będą pobierane w wy-
sokości nieprzekraczającej wysokości opłat za te studia na uczelni w Ukrainie. 
Jednocześnie, jeżeli studenci ponieśli już koszty czesnego za semestr letni na 
uczelni ukraińskiej, na polskich uczelniach nie będą ponownie ponosili tych 
kosztów w danym semestrze.

4. Uczelnie będą mogły przeprowadzać postępowania w sprawie potwier-
dzenia ukończenia studiów na określonym poziomie m.in. w odniesieniu do 
obywateli Ukrainy przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 
których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny, 
lub obywateli polskich, którzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r., a którzy nie 
posiadają dyplomów ukończenia studiów uzyskanych za granicą.

5. Obywatel Polski lub obywatel Ukrainy, który wjechał na terytorium Polski 
legalnie bezpośrednio z terytorium Ukrainy w okresie od 24 lutego 2022 r., który 
oświadczy, że 24 lutego 2022 r. pracował jako nauczyciel akademicki lub pracow-
nik naukowy na terytorium Ukrainy oraz posiada wymagany tytuł zawodowy, 
stopień naukowy, stopień w zakresie sztuki lub tytuł profesora i odpowied-
nie kwalifikacje do zajmowania danego stanowiska, może zostać zatrudniony 
w uczelni, jednostce naukowej, Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym, 
Sieci Badawczej Łukasiewicz bez przeprowadzenia konkursu.

6. Możliwość niepublikowania imion i nazwisk cudzoziemców, którzy otrzy-
mali lub otrzymają stypendia m.in. w ramach dwóch programów stypendial-
nych Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. Proponowane przepisy będą 
spełniały funkcję ochronną w stosunku do stypendystów NAWA.

7. Możliwość dokonania przez uczelnie zmian w podjętych uchwałach rekru-
tacyjnych na studia rozpoczynające się w drugim semestrze roku akademickie-
go 2021/2022 oraz w roku akademickim 2022/2023 oraz wyłączenie stosowania 
przepisów ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce do zmian regulami-
nu studiów wprowadzanych do 30 września 2022, w zakresie niezbędnym dla 
przyjęcia na studia, w drodze przeniesienia z uczelni ukraińskich, osób, które 
24 lutego 2022 r. posiadały status studenta uczelni działającej na terytorium 
Ukrainy. Dotyczy to wyłączenia stosowania przepisów, na podstawie których 
regulamin studiów jest uchwalany co najmniej na 5 miesięcy przed rozpoczęciem 
roku akademickiego, wymaga uzgodnienia z samorządem studenckim w okre-
ślonym trybie i wchodzi w życie z początkiem roku akademickiego.

8. Możliwość zmiany przez rektora organizacji roku akademickiego 2021/2022 
określonego w aktach wewnętrznych uczelni. W roku akademickim 2021/2022 
możliwe będzie także prowadzenie w uczelni zajęć stacjonarnych i niestacjo-
narnych łącznie.

Konieczność przyjęcia tej ustawy jest bezdyskusyjna. Tu chodzi o życie ludzi, 
a zwłaszcza dzieci i młodzieży, którym funkcjonowanie w środowisku szkolnym 
pomoże wrócić do względnej normalności. Z pewnością zaś pomoże oderwać się 
od wojennej rzeczywistości wśród rówieśników w Polsce, a rodzicom pozwoli 
spokojnie zająć się poszukiwaniem i wykonywaniem pracy zarobkowej.

Już dziś trud zorganizowania nauki podejmują samorządy. Jednym z nich 
jest m.in. samorząd Giżycka z terenu Mazur. Burmistrz Wojciech Iwaszkiewicz 
wraz z zespołem z dużą rozwagą, a jednocześnie olbrzymią dynamiką stara 
się zaopiekować uchodźcami, zwłaszcza tymi najmłodszymi. W moim okrę-
gu wyborczym jest to jedno z miast, które gości największą liczbę uchodźców. 
Przy współpracy z lokalną społecznością Związku Ukraińców w Polsce wspiera 
działania pomocowe.
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Oto podjęte na dzień dzisiejszy działania przez miasto Giżycko.
Wystosowano komunikat do rodziców lub opiekunów dzieci przybyłych 

z Ukrainy, w języku polskim i ukraińskim, o zasadach odbywania nauki, 
przyjmowania i zapisywania do szkół. Komunikat miasta został zamieszczo-
ny na stronie internetowej http:/gizycko.pl/informacja-dla-rodzicow-uczniow-
przybywajacych-z-ukrainy/ oraz nagrany w lokalnej stacji Meloradio, również 
w dwóch językach.

Rodzice lub opiekunowie dzieci otrzymali informację, że w  SP7 dzia-
ła Międzyszkolny Zespół Nauczania Języka Ukraińskiego oraz Religii 
Grekokatolickiej.

W SP7 Giżycko pracuje już grupa nauczycieli i pracowników znających język 
ukraiński, którzy są przygotowani do prowadzenia zajęć edukacyjnych i opie-
kuńczych dla dzieci z Ukrainy. W związku z tym Szkoła Podstawowa Nr 7 jest 
szkołą wytypowaną na przyjęcie dzieci bezpośrednio do klas.

Przygotowano się również do zorganizowania tzw. oddziałów przygoto-
wawczych dla dzieci z Ukrainy, na podstawie przepisów w rozdziale 7 ustawy 
– Prawo oświatowe i rozporządzenia MEN w sprawie kształcenia osób niebę-
dących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, któ-
re pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych 
państw, z uwzględnieniem procedowanej w parlamencie ustawy o pomocy oby-
watelom Ukrainy.

Jeżeli zajdzie konieczność, to zapewniony zostanie również transport dzieci 
do szkół.

Przedstawione działanie jest przykładem ogromnego zaangażowania samo-
rządu w pomoc dzieciom uchodźcom. Do tego wsparcie ustawowe jest konieczne, 
by móc rozszerzyć ofertę pomocową, dlatego apeluję do wszystkich państwa se-
natorów o przyjęcie stosownych uregulowań prawnych sformułowanych w usta-
wie dotyczącej pomocy uchodźcom.
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Przemówienie senatora ryszarda majera  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni Goście!
Rosyjska agresja na Ukrainę zburzyła dotychczasową architekturę bez-

pieczeństwa. Wojna to nie tylko pogwałcenie prawa międzynarodowego. To 
przede wszystkim ludzkie dramaty. Niesie ze sobą strach, cierpienie i łzy. 
Polska w tej dramatycznej sytuacji otwiera się na obywateli zagrożonego pań-
stwa. Wymiernym sposobem okazania tego otwarcia jest procedowana przez 
Wysoką Izbę ustawa.

Rada Ministrów przyjęła w trybie pilnym projekt ustawy o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. 
To specjalne i kompleksowe rozwiązanie. W ustawie zawarliśmy regulacje do-
tyczące pobytu, pracy, edukacji, opieki zdrowotnej obywateli Ukrainy, którzy 
znaleźli schronienie w Polsce, a także zasady dotyczące finansowania tych za-
dań przez rząd. Ustawa m.in. otworzy polski rynek pracy przed obywatelami 
Ukrainy, którzy schronili się w Polsce z powodu rosyjskiej agresji.

W ustawie zakłada się finansowanie przejściowego, dwumiesięcznego okre-
su wsparcia dla osób, które przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy. Dzienne 
wsparcie na jedną osobę wyniesie 40 zł, co w skali miesiąca da ok. 1 tysiąca 
200 zł. Ustawa reguluje kwestię legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terenie 
Polski. Nowe przepisy regulują też pomoc udzielaną przez rząd i samorządy. 
Chodzi m.in. o zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbio-
rowego, transport do miejsc zakwaterowania. Obywatele Ukrainy będą mogli 
ubiegać się o jednorazowe wsparcie na utrzymanie. Rząd przeznaczy dodatkowe 
środki z budżetu państwa na kształcenie uczniów z Ukrainy. Każdy obywatel 
Ukrainy uciekający przed wojną ma zagwarantowany dostęp do publicznego 
systemu ochrony zdrowia na tych samych zasadach co obywatele polscy.

W sposób szczególny pragnę zwrócić uwagę na zapisy dotyczące otwarcia się 
polskiego środowiska akademickiego zarówno na studentów, jak i na wykładow-
ców ukraińskich uczelni wyższych. To ważne, by elita tego kraju nadal mogła się 
rozwijać, mimo wojny i rosyjskiej agresji, aby młodzież mogła poszerzać swoje 
horyzonty naukowe, a uczeni podejmowali badania. Jestem przekonany, że pol-
skie uczelnie wyższe szeroko otworzą się na wszystkich, którzy pragną wstą-
pić w ich progi. To rozwiązanie doraźne, ale bardzo potrzebne. Trzeba jednak 
mieć na uwadze, że scenariusze mogą być różne i jeśli działania wojenne będą 
się przedłużać, to być może trzeba będzie pomyśleć o utworzeniu jednej uczelni 
wyższej, która będzie miała charakter emigracyjnego uniwersytetu ukraińskie-
go. Taka uczelnia, utworzona ze wsparciem polskich uczelni wyższych, mogła-
by kształcić w Polsce ukraińskie elity, pielęgnować naukę i język. Pewnie dziś 
za wcześnie mówić o Uniwersytecie Wschodnim, ale musimy być gotowi, jeśli 
nadejdzie taka konieczność.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 38. posiedzenia Senatu

281

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

Pragnę podziękować rządowi pana premiera Mateusza Morawieckiego za 
przygotowany projekt ustawy i za sprawność dotychczasowych działań, które 
przywracają uchodźcom wiarę w normalność i zapewniają to, co dla każdego 
człowieka jest najważniejsze – bezpieczeństwo.
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Przemówienie senator ewy mateckiej  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa zawiera niezwykle potrzebne i pilnie oczekiwane 
rozwiązania mające pomóc obywatelom Ukrainy przybywającym na teren RP 
z terenów objętych wojną na Ukrainie wywołaną agresją Rosji na wolny kraj 
– Ukrainę.

Dobra i zgodna współpraca nad tym projektem ustawy zaowocowała wieloma 
dobrymi rozwiązaniami w zakresie m.in. pomocy i ochrony socjalnej, ochrony 
zdrowia, dostępu do rynku pracy, dostępu do edukacji. Niemniej ustawa ta wy-
maga wielu zmian poprawiających jej skuteczność np. w zakresie objęcia pomocą 
obywateli Ukrainy przybywających na teren RP z wszystkich kierunków, a nie 
wyłącznie bezpośrednio z Ukrainy. Ponadto usprawnienia wymaga procedura 
przyznawania numeru PESEL. Należy również wprowadzić pełną kontrolę par-
lamentu nad gromadzeniem oraz wydatkowaniem środków z funduszu w BGK 
przeznaczonego na udzielanie rzeczonej pomocy. Ważną kwestią jest koniecz-
ność szybkiego wprowadzenia obowiązku wszystkich szczepień ochronnych 
wynikających z kalendarza szczepień dla dzieci uchodźców, których na teryto-
rium Polski jest już ponad 500 tysięcy. Pilną sprawą do uregulowania jest rów-
nież wprowadzenie uproszczonych procedur związanych z pieczą zastępczą dla 
dzieci. W zakresie ochrony zdrowia istotne byłoby także wprowadzenie zasady 
dotyczącej możliwości zatrudnienia kadry medycznej – pielęgniarek, lekarzy – 
przybyłej w Ukrainy, a nieznającej języka polskiego, w podmiotach leczniczych, 
w których znajdują się pacjenci z Ukrainy.

Absolutnie niedopuszczalny i bulwersujący jest zapis art. 82 tejże ustawy, 
wprowadzający bezkarność urzędniczą za popełnione przestępstwo z zakresu 
finansów publicznych i inne.

Oczywiste jest dziś, że wszystko to, co może się wydawać wystarczające 
w tym momencie, wkrótce może wymagać dalszego uzupełnienia i poszerze-
nia o nowe formy pomocy wychodzące naprzeciw dynamicznie zmieniającej 
się sytuacji.

W tym miejscu należy z dużym uznaniem i szacunkiem odnieść się do nie-
ocenionej pomocy, jaką polskie społeczeństwo, samorządy różnych szczebli, or-
ganizacje pozarządowe niosą wszystkim obywatelom przybywającym z Ukrainy 
objętej wojną.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 

na terytorium tego państwa to bardzo ważne regulacje, bardzo pilne, pozwala-
jące lepiej i skuteczniej pomagać ofiarom wojny w Ukrainie, dające odpowiednie 
kompetencje samorządom oraz wspierające tych naszych rodaków, którzy od 
pierwszych dni wojny pomagają obywatelom Ukrainy. Podkreślić należy kom-
pleksowe uregulowania ustawowe, dotyczące wielu obszarów pomocy czy in-
terwencji, w tym obywatelom polskim, którzy studiowali w Ukrainie do chwili 
wybuchu wojny, ale i studentom ukraińskim studiującym w Polsce.

Bardzo ważnym uregulowaniem ustawowym są zapisy otwierające rynek 
pracy dla obywateli Ukrainy – wystarczy jedynie zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę.

Oczywiście nie jest możliwe, aby w tak ekspresowym tempie uwzględnić 
w ustawie wszystkie sytuacje, z którymi przyjdzie się zmierzyć naszym oby-
watelom, naszym samorządowcom, naszym wolontariuszom, naszemu rządowi 
itd. To, co na szybko można było „wychwycić” w tej ustawie, znalazło swój wyraz 
w przygotowanych poprawkach, za którymi będę głosował.

Jednak nie sposób przejść do porządku dziennego nad zapisami ustawowymi 
dotyczącymi bezprawia urzędniczego, tym bardziej analizując w tym zakresie 
prace w komisjach sejmowych i debatę parlamentarną. Przypominało to trochę 
zabawę w kotka i myszkę, czego na pewno nie można podawać za wzór działania 
polskiego parlamentaryzmu. Na pewno będę głosował za poprawkami eliminu-
jącymi z tej ustawy te złe zapisy.

Trzeba mieć również świadomość tego, że w związku z dynamiką zdarzeń 
w Ukrainie nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć, ilu uchodźców napły-
nie do Polski w ciągu najbliższych tygodni czy miesięcy. W konsekwencji może 
to prowadzić do konieczności nowelizacji tej ustawy, bo nie wszystko od razu 
zostało przewidziane. Na pewno będziemy na to gotowi.

Powtórzę raz jeszcze: ustawa bardzo potrzebna, pilna i oczekiwana. Będę gło-
sował za tą ustawą wraz z przegłosowanymi poprawkami. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Władimir Putin, najeżdżając na Ukrainę, zamienił życie jej obywateli w pie-

kło. To, co mogło wydawać się koszmarem, stało się rzeczywistością. Serca 
i umysły naszych sąsiadów, Ukraińców, Putin wypełnił strachem o życie i zdro-
wie. Rosja, decydując się na ataki wobec cywilów, targnęła się na ich cały ży-
ciowy dorobek. Wielu mieszkańców Ukrainy, zwłaszcza kobiet i dzieci, zostało 
skazanych na ucieczkę z ojczyzny – na ucieczkę pod gradem bomb, w pośpiechu 
i strachu o jutro. Do Polski przybyło już ponad milion uchodźców z Ukrainy. 
Wobec takich zbrodni naszym moralnym obowiązkiem jest wsparcie i solidar-
ność. Błyskawicznie uruchomiliśmy bardzo rozbudowany system pomocy. Jest 
ona kierowana zarówno bezpośrednio na Ukrainę, jak i do tych, którzy znajdą 
się już po stronie polskiej.

Projekt ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego państwa przygotowany w trybie pilnym przez rząd 
premiera Mateusza Morawieckiego to specjalne i kompleksowe rozwiązanie. 
W ustawie zawarte zostały szczegółowe regulacje dotyczące pobytu, pracy, edu-
kacji, opieki zdrowotnej obywateli Ukrainy, którzy znaleźli schronienie w Polsce, 
a także zasady dotyczące finansowania tych zadań przez rząd.

Ustawa ta m.in. otworzy polski rynek pracy obywatelom Ukrainy, którzy 
schronili się w Polsce z powodu rosyjskiej agresji. Zabezpieczono w niej też fi-
nansowanie przejściowego, 2-miesięcznego okresu wsparcia dla osób, które 
przyjęły pod swój dach obywateli Ukrainy. Dzienne wsparcie na 1 osobę wyniesie 
40 zł, co w skali miesiąca da ok. 1 tysiąca 200 zł. Ustawa reguluje również kwe-
stię legalnego pobytu obywateli Ukrainy na terenie Polski, jak również pomocy 
udzielanej przez rząd i samorządy. Chodzi m.in. o zakwaterowanie, zapewnienie 
całodziennego wyżywienia zbiorowego, transport do miejsc zakwaterowania. 
Obywatele Ukrainy będą mogli ubiegać się o jednorazowe wsparcie na utrzy-
manie. Rząd przeznaczy dodatkowe środki z budżetu państwa na kształcenie 
uczniów z Ukrainy. Obywatel Ukrainy, który legalnie wjechał do Polski od 24 lu-
tego 2022 r. bezpośrednio z Ukrainy w związku z działaniami wojennymi i de-
klaruje zamiar pozostania w Polsce, będzie mógł legalnie przebywać na terenie 
Polski przez 18 miesięcy.

Ustawa zakłada nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, którzy przy-
byli do Polski w związku z wojną. Rozwiązanie to pozwoli na realizację szere-
gu usług publicznych na rzecz tych osób. W tym celu przewidziano specjalny 
tryb uzyskania numeru PESEL, na wniosek zawierający katalog podstawowych 
danych. Będzie to odformalizowana procedura umożliwiająca uzyskanie nu-
meru PESEL bez konieczności wykazywania podstawy prawnej dla jego posia-
dania. W celu ułatwienia dostępu do usług publicznych online przewiduje się, że 
wraz z nadaniem numeru PESEL obywatele Ukrainy będą mogli uzyskać profil 
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zaufany. Uzyskanie numeru PESEL przez obywateli Ukrainy nie wpłynie na 
kwestię uzyskania polskiego obywatelstwa. Każdy obywatel Ukrainy uciekają-
cy przed wojną ma zagwarantowany dostęp do publicznego systemu ochrony 
zdrowia na tych samych zasadach co obywatele polscy.

Dziękując stronie rządowej, musimy równocześnie pamiętać, że ta pomoc nie 
byłaby możliwa gdyby nie miliony Polaków. Nie ma dziś wystarczających słów, 
które mogłyby wyrazić podziękowanie dla wszystkich osób angażujących się 
w tę pomoc. Dziękujemy też za współpracę wszystkim samorządom i organiza-
cjom pozarządowym. Dzisiaj Polska, nasz rząd, nasze społeczeństwo pokazują 
całemu światu, jak można pomagać. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Wiktora durlaka  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bezpieczeństwo państwa oraz jego obywateli to wartość bezcenna i nadrzęd-

na. Chociaż nikt tego nie kwestionuje, to jednak przez ostatnie 30 lat wielu po-
lityków w całej Europie żyło w błędnym przeświadczeniu, że nastał na naszym 
kontynencie czas wiecznego pokoju. Tego przekonania nie zmieniły nawet wy-
darzenia na Bałkanach z początku lat dziewięćdziesiątych czy kolejne akty agre-
sji Federacji Rosyjskiej w 2008 r. i 2014 r. Lansowana przez niektóre zachodnie 
państwa polityka demilitaryzacji, a także systematyczne ograniczanie wydat-
ków na obronność i ustępstwa wobec imperialnej polityki Putina niewątpliwie 
miały wpływ na to, co dziś dzieje się za naszą wschodnią granicą.

Obecnie coraz częściej z ust wielu komentatorów czy polityków można usły-
szeć takie zdanie, że wojna wszystko zmienia. Tak, to prawda, ale przecież bez 
trudu można sięgnąć dziś do wypowiedzi śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, 
który przestrzegał państwa Zachodu przed imperialną polityką putinowskiej 
Rosji. Największe państwa Europy nie brały tego jednak wówczas na poważnie 
i w dalszym ciągu prowadziły interesy z Rosją, uzależniając się od jej surowców 
i pośrednio pozwalając na dozbrajanie armii rosyjskiej.

To, co wydarzyło się 24 lutego br., mocno zachwiało systemem bezpieczeń-
stwa w Europie. Brutalna agresja Rosji na Ukrainę jest wydarzeniem bez prece-
densu i uświadamia nam, że wolność, pokój i bezpieczeństwo nie są nam dane 
raz na zawsze. Na szczęście w obliczu tak wielkiej tragedii wiele państw zrewi-
dowało swoją politykę względem Rosji i jej imperialnej polityki.

Nasze bezpieczeństwo narodowe musi być oparte na silnej pozycji w NATO 
i UE, ale przede wszystkim potrzebujemy nowoczesnej, licznej i dobrze wypo-
sażonej armii, która będzie miała odpowiedni potencjał odstraszania wroga, 
zgodnie ze starą łacińską maksymą „Jeśli chcesz pokoju, przygotuj się do wojny”.

Procedowana ustawa o obronie Ojczyzny wychodzi naprzeciw obecnym za-
grożeniom. Chciałbym w tym miejscu jednak stanowczo podkreślić, że nie jest 
to zmiana kierunku polityki naszego państwa czy rządu w kwestiach obronno-
ści, a raczej przyspieszenie pewnych procesów ze względu na aktualne wyda-
rzenia. Trudne czasy wymagają zdecydowanych działań oraz podejmowania 
odważnych decyzji. Dziś nie ma czasu na kalkulację, dlatego w trybie pilnym 
pracujemy nad ustawą o obronie Ojczyzny.

Procedowana ustawa to akt prawny o strategicznym znaczeniu dla bezpie-
czeństwa naszego państwa, który liczy ponad 800 artykułów i uchyla w pełni 
14 ustaw, które często zawierały archaiczne przepisy, w tym ustawę o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, która co prawda była wielo-
krotnie zmieniana, ale została uchwalona jeszcze w czasach PRL i nie przystaje 
do obecnych wyzwań, przed którymi stoi nasz kraj. Ustawa o obronie Ojczyzny 
uwzględnia aktualną sytuację geopolityczną wokół Polski i związaną z tym 
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konieczność rozbudowy potencjału obronnego naszego kraju, w tym moderni-
zacji Sił Zbrojnych RP oraz zwiększenia liczby żołnierzy.

Oczywiście nie sposób w tak krótkim czasie wymienić wszystkich założeń tej 
ustawy, niemniej jednak chciałbym skoncentrować się na tych najważniejszych.

Nowoczesna armia wymaga przede wszystkim dużych nakładów na zakup 
oraz modernizację uzbrojenia. Zgodnie z założeniami ustawy wydatki na obron-
ność mają znacząco wzrosnąć i osiągnąć już w przyszłym roku poziom 3% PKB. 
Dodatkowe środki na obronność pochodzić mają także z Funduszu Wsparcia 
Sit Zbrojnych, który będzie zasilany m.in. wpływami ze skarbowych papierów 
wartościowych, obligacji BGK czy wpłat z budżetu państwa.

Ponadto zgodnie z ustawą o obronie Ojczyzny wzrosnąć ma także liczeb-
ność polskiej armii – do 300 tysięcy żołnierzy, w tym 250 tysięcy żołnie-
rzy zawodowych oraz 50 tysięcy żołnierzy WOT. W tym celu wprowadzona 
ma zostać m.in. dobrowolna zasadnicza służba wojskowa – przeznaczona 
dla ochotników, którzy odbędą 28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem 
szkolenie specjalistyczne 11-miesięczne. Przez cały ten okres będą oni otrzy-
mywać uposażenie w wysokości 4 tysięcy zł. Ponadto powstać ma aktywna 
i pasywna rezerwa. Do pełniących służbę pasywną mają zostać zaliczone 
osoby zakwalifikowane do rezerwy bez złożenia przysięgi oraz osoby, które 
złożyły przysięgę, ale nie są zainteresowane służbą w wojsku. Z kolei aktyw-
ną służbę rezerwową – na wzór rozwiązań funkcjonujących w USA – będą 
tworzyły osoby po przeszkoleniu wojskowym i przysiędze wojskowej, które 
wyraziły chęć takiej służby.

Kolejną istotną zmianą, którą wprowadza ustawa o obronie Ojczyzny, są 
świadczenia motywacyjne. Mają one sprawić, że doświadczeni żołnierze będą 
mogli dalej pełnić służbę. Osoby, które zdecydują się zostać w służbie, po 25 la-
tach będą otrzymywać dodatkowe 1 tysiąc 500 zł, a po 28,5 roku – 2,5 tysiąca zł. 
Ponadto stworzony ma zostać system zachęt dla studentów wojskowych, wdro-
żony program stypendialny dla osób, które po studiach cywilnych chciałyby 
służyć w wojsku, oraz rozbudowany program Legii Akademickiej, który będzie 
zasilał rezerwy.

Szanowni Państwo, silna, nowoczesna i dobrze wyposażona armia to bez 
wątpienia podstawa naszego bezpieczeństwa narodowego. Modernizacja nasze-
go wojska wymaga jednak sporych nakładów, które muszą zostać poniesione, 
choćby nawet miało się to negatywnie odbić na innych wydatkach budżetowych. 
Ustawa o obronie Ojczyzny tworzy podstawy prawne do modernizacji i wzrostu 
liczebności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, które służą ochronie nie-
podległości państwa, zapewniają bezpieczeństwo i nienaruszalność jego granic.

Należy również wyraźnie podkreślić, że sprawy dotyczące bezpieczeństwa 
narodowego muszą zostać wyjęte z bieżącego sporu politycznego. Musimy wspól-
nie, ponad podziałami zrobić wszystko, aby wzmocnić siłę naszej armii oraz 
zapewnić jej odpowiedni potencjał odstraszający wroga. To od nas wszystkich 
zależy bezpieczeństwo naszego państwa oraz przyszłość kolejnych pokoleń 
Polaków.

Dziś działamy w stanie wyższej konieczności. Niepoparta racjonalnymi ar-
gumentami, brutalna agresja Rosji na suwerenne państwo, jakim jest Ukraina, 
stawia przed nami nowe wyzwania oraz burzy system bezpieczeństwa funkcjo-
nujący w Europie przez ostatnie dekady. Obecnie cały wolny świat mobilizuje się 
przeciw Rosji i podejmuje działania, o których jeszcze kilka tygodni temu nikt 
by nawet nie pomyślał. Bohaterska i nieustępliwa postawa Ukrainy uświadamia 
nam, jak ważna jest silna armia oraz wdrażanie koncepcji ochrony powszechnej.
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To od przyjęcia ustawy o obronie Ojczyzny oraz jej szybkiego wdrożenia za-
leży bezpieczeństwo naszego państwa, dlatego zwracam się do państwa o przy-
jęcie ustawy bez poprawek.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Ustawa o obronie Ojczyzny w dobry sposób rozwiązuje problematykę związa-

ną z poważnymi konsekwencjami wojennymi i obroną naszego kraju. Bez wąt-
pienia na poparcie zasługuje stworzenie nowej regulacji, która swym zakresem 
obejmie szeroko rozumiane kwestie związane z obronnością, służbą wojskową 
i finansowaniem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa reguluje tak-
że kwestie związane z organizacją i składem Sił Zbrojnych RP oraz organami 
właściwymi w sprawach obrony państwa i ich zadania.

Ustawa nie rozwiązuje jednak zagadnień dotyczących obrony cywilnej. 
Ustawa z 1967 r., obecnie obowiązująca, w dziale IV określa m.in. rolę, zadania 
i sposób funkcjonowania obrony cywilnej. Zapowiadana od 2004 r. odrębna usta-
wa o ochronie ludności i obronie cywilnej do tej pory nie weszła w życie. Słyszę 
apele wyrażające obawy, że po wejściu w życie ustawy o obronie Ojczyzny struk-
tury obrony cywilnej nie będą miały podstaw prawnych funkcjonowania. Warto 
się nad tą kwestią pochylić i jasno określić status struktur obrony cywilnej.

Ponadto Naczelna Rada Lekarska wskazała, że w projekcie ustawy założono 
dokonanie zasadniczych zmian w systemie rekrutacji wojskowej, polegających 
m.in. na utworzeniu wojskowych centrów rekrutacji. W skład tych centrów mają 
wejść psycholodzy wojskowi, a wojskowe pracownie psychologiczne mają zostać 
zlikwidowane. W związku z tym jestem pełna obaw co do niezależności orzecz-
nictwa w zakresie psychologii.

Doprecyzowania wymagają także zasady realizacji uprawnienia prezydenta 
RP w zakresie żądania od przedsiębiorców informacji mających znaczenie dla 
bezpieczeństwa i obronności państwa. Przepis zawarty w art. 24 przedmioto-
wej ustawy nie określa formy zgłoszenia potrzeby uzyskania takich informacji 
ani trybu, w jakim podmioty ujawniające powinny realizować swój obowiązek. 
Uzasadnione byłoby, żeby żądanie przedstawienia informacji było przedstawio-
ne w formie postanowienia, które określałoby zakres żądanej informacji. Takie 
działanie pozwoli także wyznaczyć zasady ochrony żądanych informacji przed 
ujawnieniem, jeśliby mogło to przynieść nieodwracalną szkodę przedsiębiorcy. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
W czwartek 24 lutego 2022 r. byliśmy świadkami tragedii, ataku na nie-

winnych ludzi. Niepojęte jest to, aby w XXI w. w cywilizowanym świecie siłą 
i przemocą rościć sobie pretensje do terytorium obcego państwa. Znów o świcie, 
znów bez wypowiedzenia wojny jeden imperialny kraj najechał na drugi kraj, 
tylko dlatego, że ten okupowany kraj chce należeć do wspólnoty państw euro-
pejskich i nie chce poddać się dyktatorskim zapędom jednego człowieka, który 
marzy o odbudowaniu imperium ZSRR. Putinowska Rosja zaatakowała Ukrainę 
z powietrza i lądu. Jest to nieuzasadniony akt terroru, napaści na ukraińskie 
społeczeństwo. Codziennie w przekazach medialnych widzimy wstrząsające 
obrazy zniszczenia, śmierci niewinnych ukraińskich żołnierzy i ludności cy-
wilnej, bólu, cierpienia, ale też walki o wolność i niepodległość Ukrainy. Tysiące 
ludzi, zwłaszcza matek i dzieci, musiały uciekać do innych krajów, w tym do 
Polski, by znaleźć schronienie przed niebezpieczeństwem. Prezydent Ukrainy 
Wołodymyr Zełenski został i broni swojej ojczyzny. Zostali także liczni obywa-
tele Ukrainy. Walczą i się nie poddają. Cały świat z podziwem i uznaniem patrzy 
na ich heroiczną postawę. Warto przy tym podkreślić, że trwająca walka toczy 
się nie tylko o wolność Ukrainy, ale również Polski i całej Europy. Śp. prezydent 
Lech Kaczyński 12 sierpnia 2008 r. na pamiętnym wiecu w Tbilisi wypowie-
dział prorocze słowa, które się spełniły i mogą się spełniać dalej: „dziś Gruzja, 
jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na 
Polskę”. Nie możemy do tego dopuścić.

Ustawę, nad którą procedujemy, można określić jako konstytucję dla pol-
skiego wojska. Ten ogromny akt zawiera aż 804 artykuły. Jest to zbiór prze-
pisów z kilkunastu innych ustaw, które są uchylane lub nowelizowane i które 
będą uporządkowane. Jest to słuszne rozwiązanie, które popieram. Wszystko, 
co najważniejsze dla polskich Sił Zbrojnych, powinno być dostosowane do obec-
nej sytuacji oraz uporządkowane w jednej ustawie. Nowelizacja zakłada wiele 
zmian. Jedną z najważniejszych będzie zwiększenie budżetu na obronność do 
3% PKB w 2023 r. Od 2015 r. nakłady na wojsko i unowocześnianie polskiej armii 
wciąż są systematycznie zwiększane. Wszystko po to, aby zwiększać potencjał 
wojska, jego liczebność. Nastąpiła modernizacja sprzętu poprzez zakup spe-
cjalistycznego wyposażenia, m.in. dronów, wyrzutni, Patriotów, karabinków 
Grot. Finalizowane i planowane są kolejne tego typu inwestycje. W tym cza-
sie powstały także nowe struktury wojskowe, np. WOT, czyli Wojska Obrony 
Terytorialnej, które pomagają, dbają o nasze bezpieczeństwo i pilnują, by wro-
gowie nie przedostali się na nasze terytorium. Należy inwestować w odtwarza-
nie, rozbudowywanie i dobre szkolenie jednostek wojskowych, by żołnierze byli 
jeszcze bardziej skuteczni w walce.
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Nowa ustawa, ustawa o obronie Ojczyzny, jest bardzo ważna i potrzebna, by 
zapewnić Polsce bezpieczeństwo. W projektowanej regulacji określono m.in. 
organy właściwe do spraw obronnych państwa i ich zadania, kwestie doty-
czące procesu rekrutacji do służby wojskowej, powinności obronne obywate-
li, kompleksowy zbiór zasad szeroko rozumianej służby wojskowej. Znalazły 
się tu zasady programowania i finansowania Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej, a także wskazanie na realizację przez przedsiębiorców zadań na rzecz 
Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. W przepisach ustawy są zapisy licznych 
propozycji zwiększających atrakcyjność służby wojskowej, zarówno służby czyn-
nej, jak i służby w rezerwie. Jedną z nich są świadczenia motywacyjne dla żoł-
nierzy, którzy będą chcieli pozostać w służbie. Wysokość tych świadczeń będzie 
zależeć od stażu służby. Planowane jest wprowadzenie dobrowolnej zasadniczej 
służby wojskowej dla ochotników. To słuszne rozwiązanie, które również po-
pieram. Jest to dobre rozwiązanie dla wszystkich, którzy chcieliby spróbować 
swoich sił w wojsku, choć wcześniej może się wahali. Sugerowany czas szkole-
nia, czyli 12 miesięcy, najpierw 28-dniowe szkolenie podstawowe, a następnie 
11-miesięczne szkolenie specjalistyczne, uważam za wystarczający do nabycia 
podstawowych umiejętności wojskowych. Po tym czasie każdy zadecyduje, czy 
chce pozostać w służbie. Kolejną niezmiernie ważną propozycją przedstawioną 
w tej ustawie jest umożliwienie osobom niepełnosprawnym odbywania służ-
by na stanowiskach związanych z cyberbezpieczeństwem. To ważne działanie 
przeciw wykluczeniu społecznemu.

Wszystkim nam powinno zależeć na tym, abyśmy mieli jak najlepiej wy-
szkoloną i wyposażoną armię, dobrze dofinansowane wojsko, które będzie nas 
broniło przed agresorami. Jestem przekonany, że dzięki wprowadzeniu oma-
wianej ustawy proces tworzenia takiej armii zostanie znacznie przyspieszony.
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Przemówienie senatora józefa łyczaka  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Szanowni Państwo!
Z ogromnym niepokojem obserwuję wydarzenia, jakie rozgrywają się 

w Ukrainie. W dniu wczorajszym Rosja zbombardowała teatr w Mariupolu, gdzie 
ludzie znajdowali wcześniej schronienie. Na ten moment nawet nie wiadomo, 
czy któraś z osób przeżyła. Każdego dnia rano budzę się z nadzieją, że wresz-
cie nastąpi przełom, że Unia Europejska, że kraje NATO otrząsną się i podejmą 
działania zmierzające do ochrony nie tylko ziemi ukraińskiej, lecz także granic 
naszego państwa.

Czy prawidłowe jest to, że białoruskie czy rosyjskie tiry są przepuszczane 
przez polskie granice i transportują sprzęt taktyczny do wykorzystania prze-
ciwko Ukrainie? Szanowni Państwo, dokładamy rękę do zbrodni. Putin dokonu-
je ludobójstwa, a świat patrzy. Patrzy i solidaryzuje się z walczącym narodem. 
Mamy setki spotkań, rozmów, zawieszamy flagi ukraińskie, są koncerty, ale to 
nie przynosi wymiernych korzyści. Zapewne w pewnym stopniu motywuje do 
walki, ale wydaje mi się, że Ukraina bardziej potrzebuje zasilenia militarnego 
i opieki nad uchodźcami. Mamy możliwości, aby pomocy tej udzielić i niezro-
zumiałe są dla mnie akty zwątpienia i wycofywania się z deklaracji niesienia 
pomocy. Ukraina wskazuje, że rąk do walki jej nie brakuje, ale oczekuje od nas 
wsparcia w postaci sprzętu, który pozwoli Ukraińcom odpierać ataki wroga. 
Nie mogę oprzeć się wrażeniu, że wszelkie podejmowane dotychczas działania 
mają charakter pozorny.

Pytanie, co zadzieje się w sytuacji, gdy Putin zaatakuje nasz kraj. Czy cze-
ka nas powtórka z roku 1939? Zobaczcie, Ukraina się nie boi, Ukraińcy walczą 
– walczą kobiety, osoby starsze, bezdomni, nawet dzieci. Oni nie poddadzą się 
i będą walczyć do końca. Tylko pytanie: jak teraz wygląda świat w obliczu tra-
gedii dziejącej się w Ukrainie? Gdzie nasze deklaracje o wszelakim wsparciu, 
gdzie NATO, gdzie siły zbrojne, które są w stanie zdmuchnąć armię Putina? Czy 
to wszystko mrzonki? Czas, by świat się obudził, czas, by działania przybrały 
bardziej stanowczy charakter, czas odłożyć na bok jakiekolwiek działania na 
terytorium Rosji, czas odciąć ją całkowicie.

Czy ktoś przewidział, że Ukraina będzie walczyć jak najlepsza armia na świe-
cie? Jej przywódca ze swoją odwagą i miłością do swojej ojczyzny jest przykładem 
męża stanu, który w obliczu wojny podejmuje walkę i jest pewien zwycięstwa.

Szanowni Państwo, to nie jest czas na zadumę, na dywagacje i refleksje, to 
jest czas, żeby bezwzględnie zacząć działać. Nie jutro, pojutrze i kiedyś tam, tyl-
ko aż wczoraj, aż przedwczoraj. Polska jest krajem walecznym, Polacy mają we 
krwi głęboko zakorzenioną miłość do ojczyzny i będą walczyć o swoje teryto-
rium. Jednakże nasuwa się pytanie: w jakim celu budowane są ogromne struk-
tury NATO, gromadzi się wszelkiego rodzaju broń, sprzęt wojskowy i narzędzia 
przeznaczone do walki, skoro w sytuacji, gdy przychodzi godzina próby, nikt nie 
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jest w stanie zrobić kroku do przodu? Czy potrzebujemy krwi na polskiej zie-
mi, czy potrzebujemy milionów kolejnych ofiar, czy potrzebujemy doświadczyć 
siły rażenia broni atomowej? Wtedy będzie za późno, Drodzy Państwo, i chyba 
każdy z nas w tej chwili już zdaje sobie z tego sprawę. Brak efektywnej pomocy 
militarnej jest jak podanie ręki wrogowi.

Jeśli naszym celem jest zakończenie wojny w Ukrainie, to jakie środki w pań-
stwa ocenie są wystarczające, aby ten cel osiągnąć? Z pewnością nie jest to 
bierność na polu militarnym, nie jest to brak spójności w zakresie sankcji na-
kładanych na Rosję, nie jest to dawanie Rosji szansy na to, by testować naszą 
cierpliwość.

Niech świat wreszcie usłyszy apel płynący z serca Ukrainy i niech NATO za-
kryje niebo, choćby w zachodniej części Ukrainy, na małym terytorium, krok 
po kroku. Musimy przeć do przodu i musimy zadbać o swoją przyszłość. Nie 
chcę nawet myśleć o tym, co będzie, jeśli zaniechamy tego działania. Liczymy, 
że Ukraina wygra wojnę. Tam wojownicy, którzy ulokowali bezpiecznie swoje 
rodziny po polskiej stronie granicy, przelewają krew, za naszą wolność.

Na Boga, obudź się, Unio Europejska, obudź się, NATO, obudź się, świecie! 
Ludzie chcą żyć!



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 38. posiedzenia Senatu

294

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senator Gabrieli morawskiej-staneckiej  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Ustawa o obronie Ojczyzny zostanie przeze mnie poparta. Zostanie poparta, 
ponieważ sytuacja polskiej armii jest tragiczna. Przez 7 ostatnich lat opozycja 
przedstawiała problemy wynikające ze złego zarządzania i niewłaściwego fi-
nansowania naszego wojska. Brakuje wszystkiego: śmigłowców, okrętów pod-
wodnych, artylerii, dronów, satelity wojskowego, polskiej amunicji, cyberobrony 
z prawdziwego zdarzenia oraz polskiego przemysłu obronnego.

Polski przemysł obronny powinien być traktowany jako podstawa nowocze-
snego systemu militarnego, a nie wygodny sposób na zapewnienie kolejnym 
członkom rodziny ciepłych posadek. Nikt z rządzących nie bierze odpowie-
dzialności za obecny stan, chwaląc się tylko kolejnymi zakupami przestarza-
łych maszyn, niezdolnych do użytkowania w dłuższym czasie. 14 grudnia 2021 r. 
opuszczono bandery na 2 ostatnich działających okrętach podwodnych typu 
Kobben, pozostał nam jedynie ORP Orzeł, który od lat jest w remontach. Nie 
mamy nic. Przez ostatnich 7 lat na budowę armii było 100 miliardów zł.

Dzisiaj ustawa o obronie Ojczyzny zostanie przyjęta przez Senat, aby pro-
ces odbudowy polskiej armii mógł się rozpocząć, ale mam nadzieję, że równie 
szybko przygotujemy nowelizację uszczelniającą dziury zostawione przez rzą-
dzących, ponieważ odpowiedzialność za tę ustawę, jak i za odbudowę polskiej 
armii, zniszczonej w ostatnich 7 latach, ponoszą rządzący.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj nad ustawą o obronie Ojczyzny – jedną z najważniejszych 

ustaw nie tylko w ostatnim czasie, ale chyba nawet w okresie od uchwalenia 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej w 1997 r., bo dotyczy ona obronności na-
szego państwa w czasie agresji Rosji na Ukrainę. Gdybyśmy to czynili rok czy 
pół roku temu, na pewno mielibyśmy nieco mniej emocjonalny do niej stosunek 
i z pewnością na niektóre jej zapisy nie godzilibyśmy się tak szybko i tak łatwo.

Oczywiście projekt tej ustawy był przygotowywany przez rządzących w cza-
sie, kiedy Rosja jeszcze nie napadła na Ukrainę. Teraz czas jest rzeczywiście 
ekstraordynaryjny i chyba nikt nie kwestionuje, że ustawę trzeba przyjąć jak 
najszybciej, tym bardziej że została ona przyjęta prawie jednomyślnie przez 
Sejm, a prace w komisjach sejmowych przebiegały w zgodnej atmosferze, w at-
mosferze kompromisu i pełnego zrozumienia, co umożliwiło przyjęcie wielu 
istotnych poprawek.

Kiedy przygotowywałem swoje wystąpienie, nie znałem jeszcze opinii Biura 
Legislacyjnego Senatu, ale mimo to uważam, że powinno się przyjąć tę ustawę 
bez poprawek, tak aby prezydent RP mógł ją podpisać zaraz po jej uchwaleniu.

Oto kilka zapisów ustawowych, na które chciałbym jednak zwrócić uwagę. 
Pierwszy z nich to pewien rodzaj wstępu do ustawy, bardzo znamienny, pate-
tyczny i zarazem emocjonalny, w pełni przeze mnie akceptowalny, który brzmi:

„W trosce o bezpieczeństwo naszej Ojczyzny, kierując się konstytucyjnym 
obowiązkiem Jej obrony nałożonym na każdego obywatela Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz pragnąc zagwarantować wszystkim, którzy realizują ten obowią-
zek, jak najlepsze warunki, w szczególności żołnierzom, którzy pełnią służbę 
wojskową dla dobra Rzeczypospolitej Polskiej, a od których służba ta wymaga 
zdyscyplinowania, lojalności i poświęcenia, stanowi się, co następuje:”.

Ustawa jest tak obszerna – liczy aż 824 artykuły – że trudno skupiać się na 
wszystkich uregulowaniach, więc zasygnalizuję, co z mojego punktu widzenia 
uważam za najistotniejsze. Art. 40 ust. 1 reguluje znaczne wydatki na potrzeby 
obronne RP, które w roku 2022 będą nie mniejsze niż 2,2% PKB, a poczynając od 
2023 r. będą wynosiły co najmniej 3% PKB. To olbrzymie środki, ale w obliczu za-
grożeń wojennych wydają się być akceptowalne, jednak z zastrzeżeniem, że mu-
szą być wydawane racjonalnie, oszczędnie i adekwatnie do potrzeb, z niezbędną 
kontrolą parlamentu. Przy tej okazji nie można nie wspomnieć o konieczności 
odblokowania środków europejskich z Krajowego Planu Odbudowy, gdyż będą 
one konieczne i niezbędne dla realizacji wielu przedsięwzięć, a to, czy zostaną 
odblokowane, zależy od aktualnie rządzących.

Ważnym uregulowaniem ustawowym jest również zapis art. 40 ust. 4 wska-
zujący na konieczność udziału wydatków majątkowych w wydatkach obronnych 
na poziomie co najmniej 20% oraz zapis art. 40 ust. 5 mówiący o konieczności 
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planowania wydatków na modernizację techniczną Sił Zbrojnych z uwzględnie-
niem polskiego przemysłowego potencjału obronnego oraz wydatków na badania 
naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie obronności państwa.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że wraz z wejściem w życie omawianej usta-
wy utraci moc aż 14 ustaw, w tym ustawa z dnia 21 listopada o powszechnym 
obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym procedujemy w Wysokiej Izbie jakże ważną ustawę 

o obronie Ojczyzny. Jak podkreślono w uzasadnieniu, „podjęta została inicjaty-
wa dotycząca stworzenia nowej regulacji, która wychodzi naprzeciw wyzwaniom 
współczesnego świata, i która swym zakresem obejmuje szeroko rozumiane 
kwestie związane z obronnością, w tym również przepisy dotyczące służby woj-
skowej. W projektowanej ustawie unormowana została problematyka realizo-
wania obowiązku obrony Ojczyzny, który wprost wywodzi się z przepisu art. 85 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, ustanawiającego zasadę powszechności 
tego obowiązku. Przepis ten ustanawia obywatelski obowiązek obrony Ojczyzny, 
który jest nie tylko obowiązkiem o charakterze prawnym, ale również moralnym 
i patriotycznym. Obrona Ojczyzny jest również przejawem realizacji obowiąz-
ków, ujętych w art. 82 Konstytucji, tj. obowiązku wierności Rzeczypospolitej 
Polskiej oraz troski o dobro wspólne”.

Dzisiaj wszyscy przekonujemy się, że silne wojsko jest podstawą budowy 
silnego państwa, a żołnierze czekają na nową ustawę od czasów upadku komu-
nizmu. Proponowana ustawa kompleksowo porządkuje przepisy dotyczące Sił 
Zbrojnych RP. Zastępuje kilkanaście aktów prawnych, w tym m.in. ustawę z 21 
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. 
Ustawa o obronie Ojczyzny jest również odpowiedzią na zaostrzającą się sy-
tuację w naszym regionie. Potrzebna jest teraz zdecydowana reakcja rządu. 
Rząd Prawa i Sprawiedliwości zawsze z wyjątkową troską podchodził do spraw 
bezpieczeństwa. Dlatego też ustawa opiera się na 3 filarach – zwiększeniu 
finansowania Sił Zbrojnych, wprowadzeniu koncepcji obrony powszechnej 
i zwiększeniu liczebności Wojska Polskiego.

Polska musi dysponować siłami zbrojnymi adekwatnymi do obecnej sytu-
acji. Siłami, które będą zdolne odeprzeć atak i które będą na tyle silne, by do 
tego ataku nie doszło. Obecna sytuacja jasno pokazuje, że polityka dotycząca 
bezpieczeństwa wprowadzana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości od ponad 6 
lat była prawidłowa. Zarówno Wojska Obrony Terytorialnej, jak i sprzęt, któ-
rego teraz używają Ukraińcy, a w które wyposażone zostaną nasze wojska, tj. 
drony Bayraktar czy wyrzutnie Javelin, sprawdzają się na polu bitwy. W obec-
nej sytuacji rząd premiera Mateusza Morawieckiego proponuje, by nakłady na 
obronność wynosiły 3%, i to już w przyszłym roku. Zgodnie z założeniami usta-
wy w krótkim czasie Polska rozwinie swoje siły zbrojne, tworząc nowe jednost-
ki i wyposażając je w nowoczesny sprzęt. Będzie to możliwe dzięki zwiększeniu 
możliwości finansowych. Ustawa przewiduje, że przy Banku Gospodarstwa 
Krajowego utworzony zostanie Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych. Będzie on za-
silany m.in. wpływami ze skarbowych papierów wartościowych, obligacji BGK 
czy wpłat z budżetu państwa. Wprowadzona zostanie dobrowolna zasadnicza 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 38. posiedzenia Senatu

298

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

służba wojskowa. Będzie ona przeznaczona dla ochotników, którzy odbędą 
28-dniowe szkolenie podstawowe, a potem przez 11 miesięcy odbędą szkolenie 
specjalistyczne. Takie rozwiązanie umożliwi nam zwiększenie liczebności Sił 
Zbrojnych RP do ok. 300 tysięcy żołnierzy. Będzie to ok. 250 tysięcy żołnierzy 
zawodowych i ok. 50 tysięcy żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W ten spo-
sób też odbudujemy system rezerw. Ustawa wprowadza również szereg innych 
korzystnych rozwiązań dla żołnierzy i kandydatów na żołnierzy, tak aby służ-
ba była atrakcyjna i konkurencyjna na rynku. Stworzony zostanie system za-
chęt. Powstanie również służba w aktywnej rezerwie, która będzie odbywała 
regularne ćwiczenia. Zreformujemy także administrację wojskową. Powstaną 
wojskowe centra rekrutacji skupione na pozyskiwaniu nowych kandydatów 
do służby, ale także na zadaniach mobilizacyjnych. Liczebność terenowych 
organów administracji wojskowej zostanie utrzymana. Zarządzaniem kryzy-
sowym zajmą się Wojska Obrony Terytorialnej. Ustawa powinna być przyjęta 
w ramach ponadpartyjnej zgody. Ponad 70% Polaków ją popiera. Dlatego cieszę 
się, że w Sejmie głosowało za nią aż 450 posłów. Dziękując stronie rządowej za 
jej przygotowanie, deklaruję pełne poparcie w głosowaniu. Dziękuję bardzo.
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oświadczenie złożone 
przez senator halinę Biedę

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej zwracam się z prośbą o uwzględnienie 

w pracach dotyczących przebiegu drogi ekspresowej S11 wariantu przedstawio-
nego we wspólnym stanowisku prezydentów miasta Piekary Śląskie, miasta 
Bytom, miasta Radzionków, gminy Świerklaniec oraz inwestorów.

Z uwagi na duże znaczenie tej inwestycji dla lokalnych społeczności oraz 
ze względu na ogromne zaangażowanie mieszkańców i władz samorządowych 
w dokonanie właściwej oceny przedstawionych propozycji rozwiązań zasadne 
wydaje się wsłuchanie się w głos społeczny i dokonanie wyboru powszechnie 
aprobowanego wariantu.

Nadmieniam, że wspólne stanowisko wspomnianych samorządów, miesz-
kańców oraz inwestora wynika z dogłębnej analizy przedstawionych 3 wa-
riantów przebiegu trasy S11 i stanowi rezultat porozumienia oraz prośby 
o pozytywne rozstrzygnięcie wniosku skierowanego i przesłanego do pana mi-
nistra oraz dyrektora Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad 
w Katowicach.

Jako senator reprezentujący okręg śląski, w tym m.in. miasto Bytom, w pełni 
popieram przedstawione przez samorządowców stanowisko i liczę na pozytyw-
ne rozwiązania w tym zakresie.

Halina Bieda
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oświadczenie złożone przez senatorów 
halinę Biedę i agnieszkę kołacz-leszczyńską

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
24 lutego zmienił się świat. Zmieniła się nasza rzeczywistość. W całej Polsce, 

w każdym jej zakątku, tworząc wyjątkową wspólnotę, zdajemy egzamin z czło-
wieczeństwa. Zdajemy go najlepiej, jak potrafimy.

Obywatele Ukrainy znajdują schronienie w naszych domach. Na granicy 
gigantyczną pracę wykonują wolontariusze z organizacji społecznych, miesz-
kańcy wielu miast i wsi, a także samorządowcy. Organizowane są różnorodne 
zbiórki, powstają banki mieszkań i wolnych miejsc pracy, punkty z żywnością 
i odzieżą. Znów jesteśmy przykładem dla innych. W wielu miastach wykony-
wana jest tytaniczna praca. Niestety w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia 
ze skandalicznym wydarzeniem.

Do punktu, w  którym służby miejskie przygotowały miejsce do opie-
ki nad matkami i dziećmi, przybyli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, aby bez zapowiedzi i przygotowania dokonać przesłuchań 
w sprawie, jak to przedstawili, zbrodni wojennych. Niestety wynikiem tych nie-
oczekiwanych czynności była ogólna panika, płacz i strach, i to nie tylko dzieci. 
To – dość powiedzieć – koszmarny pomysł, aby kilka chwil po tym, jak tym ro-
dzinom udało się dotrzeć do bezpiecznych miejsc, po pozostawieniu bliskich na 
Ukrainie, często mężczyzn na wojnie, zaskakiwać je i oczekiwać od nich opisów 
traumatycznych wydarzeń, których kilka dni temu były świadkami.

Zadajemy więc Panu Premierowi następujące pytania.
1. Kto podjął decyzję o rozpoczęciu przesłuchań obywateli Ukrainy przeby-

wających w wielu miastach Polski?
2. Czy ABW ma prawo prowadzić działania na terenie naszego państwa 

w przypadku, gdy zbierany materiał dowodowy dotyczy zbrodni wojennych 
dziejących się poza granicami państwa?

3. Czy takie przesłuchania, w zakresie zbrodni wojennych na terenie innego 
państwa, należą do kompetencji ABW?

4. Czy prawdą jest, że takiego typu przesłuchania powinny się odbywać 
w obecności prokuratora, tłumacza przysięgłego oraz psychologa? Dlaczego 
w czasie wizyty w placówkach nie zapewniono obecności tych osób?

5. Dlaczego przesłuchania przez agentów ABW odbywały się bez zapowiedzi 
u osób nadzorujących placówki i tuż po przyjeździe uchodźców, bez rozeznania 
przez ABW, skąd przyjechali?

6. Czy prawdą jest, że były to wstępne przesłuchania? W jakim zatem termi-
nie są planowane właściwe?
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7. Czy robienie zdjęć paszportów uchodźców z Ukrainy to standardowa pro-
cedura ABW?

Wobec tych niezrozumiałych zachowań oczekujemy odpowiedzi od Pana 
Premiera. Jeżeli potwierdzą one brak odpowiednich uprawnień ABW, będzie-
my żądać wyciągnięcia służbowych konsekwencji wobec tych, którzy takie de-
cyzje podjęli.

Halina Bieda 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
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oświadczenie złożone przez senatorów 
halinę Biedę i agnieszkę kołacz-leszczyńską

oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza kamińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
24 lutego zmienił się świat. Zmieniła się nasza rzeczywistość. W całej Polsce, 

w każdym jej zakątku my – tworząc wyjątkową wspólnotę – zdajemy egzamin 
z człowieczeństwa. Zdajemy go najlepiej, jak potrafimy.

Obywatele Ukrainy znajdują schronienie w naszych domach. Na granicy 
gigantyczną pracę wykonują wolontariusze z organizacji społecznych, miesz-
kańcy wielu miast i wsi, a także samorządowcy. Organizowane są różnorodne 
zbiórki, powstają banki mieszkań, wolnych miejsc pracy, żywności i odzieży. 
Znów jesteśmy przykładem dla innych. W wielu miastach wykonywana jest 
tytaniczna praca.

Niestety w ostatnich dniach mieliśmy do czynienia ze skandalicznym wy-
darzeniem. Pod adres, gdzie służby miejskie przygotowały miejsce do opie-
ki nad matkami i dziećmi, przybyli funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, aby bez zapowiedzi i przygotowania dokonać przesłuchań 
w sprawie, jak to przedstawili, zbrodni wojennych.

Niestety wynikiem tych nieoczekiwanych czynności była ogólna panika, 
płacz i strach nie tylko dzieci. To, dość powiedzieć, koszmarny pomysł, aby w kil-
ka chwil po tym, jak udało się tym rodzinom dostać do bezpiecznych miejsc, po 
tym, jak pozostawiły bliskich na Ukrainie, często mężczyzn na wojnie, zaskaki-
wać je i oczekiwać od nich opisów obrazów traumatycznych wydarzeń, których 
kilka dni temu były świadkami.

Zadajemy więc Panu Premierowi następujące pytania.
1. Kto podjął decyzję o rozpoczęciu przesłuchań obywateli Ukrainy przeby-

wających w wielu miastach Polski?
2. Czy ABW ma prawo prowadzić działania na terenie naszego państwa 

w przypadku, gdy zbierany materiał dowodowy dotyczy zbrodni wojennych 
dziejących się poza granicami państwa?

3. Czy takie przesłuchania – w zakresie zbrodni wojennych na terenie innego 
państwa – należą do kompetencji ABW?

4. Czy prawdą jest to, że takiego typu przesłuchania powinny odbywać się 
w obecności prokuratora, tłumacza przysięgłego oraz psychologa? Dlaczego 
w czasie wizyty w placówkach nie zapewniono obecności tych osób?

5. Dlaczego przyjazd agentów i przesłuchania przez agentów ABW odbywały 
się bez zapowiedzi u osób nadzorujących placówki i tuż po przyjeździe uchodź-
ców bez rozeznania przez ABW, skąd przyjechali?
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6. Czy prawdą jest to, że były to wstępne przesłuchania? W jakim terminie 
zatem są planowane właściwe?

7. Czy robienie zdjęć paszportów uchodźców z Ukrainy to standardowa pro-
cedura ABW?

Wobec tych niezrozumiałych zachowań oczekujemy odpowiedzi od Pana 
Ministra. Jeżeli potwierdzą one brak wspomnianych uprawnień ABW, będzie-
my żądali wyciągnięcia służbowych konsekwencji wobec tych, którzy takie de-
cyzje podjęli.

Halina Bieda 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
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oświadczenie złożone 
przez senatora Bogdana Borusewicza

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

W relacjach transportu drogowego pomiędzy Polską a Rosją oraz między 
Polską a Białorusią po 24 lutego 2022 r. nic się nie zmieniło. TIR-y z tych kra-
jów nadal jeżdżą w obie strony, a tylko koszty są wyższe. Przejazd pomiędzy 
Warszawą a Moskwą kosztował około 1 tysiąca 500 euro, a obecnie Rosjanie 
płacą 15 tysięcy euro.

Kilka dni temu przewoźnicy spotkali się w Ministerstwie Infrastruktury, 
ale nie było konkluzji.

Podobnie sytuacja ma się z kolejami. Tydzień temu, tj. 3 marca, organizacje 
pozarządowe związane z transportem kolejowym zwróciły na to uwagę.

Czy rząd RP zamierza wprowadzić ograniczenia na przewozy między Polską 
a Rosją oraz między Polską a Białorusią, w związku z sankcjami, jakie Unia 
Europejska wprowadziła na te kraje?

Załączam apel branży kolejowej o objęcie pełnymi sankcjami kolei rosyjskich 
i kolei białoruskich.

Bogdan Borusewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
1. Dlaczego przedsiębiorcy płacący składki na PFRON nie mogą odliczyć tego 

od podatku?
2. Dlaczego zmusza się przedsiębiorców do tworzenia czasami fikcyjnych 

stanowisk, aby zatrudnić niepełnosprawnych?
3. Dlaczego tworzy się instytucje, zatrudnia pracowników, wynajmuje po-

mieszczenia itp. do dublowania tego, co może robić ZUS?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Jak to jest, że polski przedsiębiorca ma coraz więcej podatków do płacenia, 

a mniej możliwości odliczeń? Jak Pan sobie wyobraża prowadzenie działalno-
ści gospodarczej, jeśli przedsiębiorca musi ponosić koszty, a nie może odliczyć 
np. wydatków leasingowych, wpłat na PFRON, nowych podatków, a amorty-
zacja trwa latami? Jak wygląda wynik finansowy przedsiębiorstwa, jeśli na 
papierze jest kolorowo, a w kasie pusto? Jak mają konkurować przedsiębiorcy 
z Zachodem, jeśli tam prowadzenie działalności jest proste, a wszelkie wydat-
ki są kosztem całkowitym? U nas zawiłości prawa i dodatkowo tzw. Polski Ład 
dobijają firmy! Przecież ktoś w ministerstwie powinien to wiedzieć i się orien-
tować w rzeczywistości.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
W związku z dymisją ministra i wiceministra finansów, którzy byli odpo-

wiedzialni za wprowadzenie przepisów tzw. Polskiego Ładu, chciałbym uzyskać, 
na prośbę przedsiębiorców, odpowiedzi na następujące pytania.

1. Czy oprócz dymisji wspomniani ministrowie ponieśli jakąś karę?
2. Dlaczego w ślad za tym, że dymisja jest przyznaniem się do porażki usta-

wy, do tej pory jej nie wycofano?
3. Dlaczego zamiast jednocześnie z dymisją wyrzucić ten bubel prawny do 

kosza, ministerstwo brnie dalej, tworząc teraz, w trakcie roku podatkowego taki 
gąszcz przepisów i ciągle zmieniając przepisy?

4. Jakie premie, odprawy, nagrody i wynagrodzenia dostali w okresie 2021 
i 2022 r. zdymisjonowani ministrowie?

Z poważaniem 
Robert Dowhan 
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Kiedy zbierze się Pan na odwagę i wycofa się z tzw. Polskiego Ładu, który 

sieje spustoszenie wśród ludzi ciężko pracujących? Dotyka on tylko ludzi ciężko 
pracujących w każdej dziedzinie. Takiego chaosu i bałaganu jak przy tym tzw. 
ładzie nie było od czasów komuny!

Ja wiem, że ludzie w garniturach, siedzący za biurkami w ministerstwach 
mogą napisać wszystko, a rząd to przyjmie mimo protestów. Ale, na litość bo-
ską, naprawdę nie widzi Pan tego rozgardiaszu, przepisów do przepisów, no-
welizacji, wyrównań, wszystkiego na kupę wrzuconego w jeden bubel prawny? 
Przecież na tym pracują miliony ludzi! Dlaczego kazał Pan karać tak rodaków, 
którzy w pandemii, a teraz w obliczu wojny, wzrostu cen gazu i prądu, inflacji 
muszą jeszcze zadręczać się tym tzw. ładem?

Zapraszam do firm, które z trudem wiążą koniec z końcem, do ludzi, którzy 
myślą o wyjeździe z Polski. Chętnie przekażę adresy i korespondencję, która 
wpływa do mojego biura.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Jakie marże osiągają w chwili obecnej Grupa PKN Orlen i Lotos? Pytam, po-

nieważ pojawiły się informacje o kilkudziesięciu procentach marży. Jeżeli tak 
jest, to dlaczego w tych ciężkich czasach, w czasach rosnącej inflacji, cała grupa 
jako prawie monopolista tak traktuje ludzi i przedsiębiorców?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Chciałbym zaprosić Pana na przejażdżkę, na mój koszt oczywiście, po polskich 

drogach, skrzyżowaniach, miastach. Pisanie oświadczeń nic nie daje, bo odpowie-
dzi zazwyczaj mówią tylko o tym, jak to wszystko jest ładnie i pięknie. Czasami 
myślę, że te odpowiedzi dostaję od ludzi, którzy albo nie mają prawa jazdy, albo ich 
doświadczenie za kierownicą jest znikome. Proszę się nie obrazić, ale jest tyle roz-
wiązań, które można wprowadzić, aby ułatwić życie kierującym pojazdami, tym-
czasem ministerstwo ogranicza się tylko do nakładania bajońskich kar, punktów, 
ograniczeń i zakazów. Do czego to zmierza? Po co wymyślono transport, drogi, in-
teligentne samochody? Boję się, że następne wasze pomysły spowodują, że szybciej 
niż samochodem będzie można przemieszczać się rowerem. Wymyślacie przepi-
sy oderwane od rzeczywistości w ciepłych gabinetach, popijając kawkę, a później 
z pozycji siły karzecie tych, którzy robią tysiące kilometrów, żeby zarobić na życie, 
i np. pojadą szybciej tam, gdzie można, ale jakiś nawiedzony urzędnik postawił 
znak ograniczający prędkość. I nikt nie dochodzi, czy ten znak jest słuszny, czy nie.

Szanowny Panie Ministrze, czy za te przepisy, którymi karzecie kierowców, Pan 
i Pana zastępcy ministrowie dostali dodatkowe pieniądze? Bardzo proszę o wykaz 
zarobków Pana oraz wszystkich wiceministrów za rok 2020/2021 oraz 2022. Jakie 
mieli wynagrodzenia, premie, odprawy i nagrody lub inne świadczenia pieniężne 
i niepieniężne?

Ostatnio w Berlinie za złe zaparkowanie samochodu w centrum miasta, pra-
wie na pasie skrętu, mój kolega dostał mandat w wysokości 15 euro i zero punk-
tów. Mandat wysłali mu do domu – nie mógł zapłacić od razu – i jeszcze miał 
14 dni na to, aby się odwołać. Jak Pan Minister myśli, jaką karę dostałby kierowca 
w Polsce i jak długo znęcałby się nad nim policjant, wypełniając z zadowoleniem 
kwity i kwiteczki? Tak, wiem – Niemcy są złym przykładem, tam pozwalają je-
chać autostradą strasznie szybko. Nie do pomyślenia u nas.

Moja propozycja wspólnej podróży jest jak najbardziej autentyczna. Może 
potrwać długo, bo przepisy, które Pana resort sobie wymyślił, promują ludzi, 
którzy z motoryzacją nie mają za dużo wspólnego.

Tak, podobne zapytania już były, ale na prośbę kierowców, w tym zawodo-
wych i tych zrzeszonych w automobilklubach, pozwolę sobie drążyć ten temat. 
Może ktoś w końcu przesiądzie się z tylnej kanapy limuzyny rządowej i usiądzie 
za kierownicą. I może wtedy zrozumie, że przepisy i praktyka wyglądają stam-
tąd inaczej niż zza biurka.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora artura dunina

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Przebudowa trasy w rejonie ul. Włókniarzy i ul. Srebrzyńskiej w Łodzi wzbu-

dza duże zainteresowanie zarówno łodzian, jak i internautów. W końcu jest to 
kluczowa inwestycja kolejowa, istotna nie tylko dla Łodzi, ale i dla całej Polski. 
Jednak w ostatnim czasie na różnych portalach internetowych pojawiła się in-
formacja, że dwa odcinki tego samego toru nie połączyły się ze sobą, aby utwo-
rzyć spójną całość. W internecie pojawiło się również wiele zdjęć, z których jasno 
wynika, że tory budowane z dwóch stron nie dość, że nie zeszły się ze sobą, to 
jeszcze są położone na różnych wysokościach. Wydaje się to wręcz nieprawdo-
podobne w dzisiejszych czasach, a jednak stało się to faktem.

W związku z zaistniałą sytuacją chciałbym skierować do Pana Ministra na-
stępujące pytania:

1. Jak to możliwe, że w dzisiejszych czasach doszło do tak absurdalnej sytu-
acji, w wyniku której „nie zeszły się ze sobą” tory kolejowe, które zostały rów-
nież ułożone na różnych wysokościach?

2. Czy było to działanie zamierzone? Jeśli tak, to jaki był jego cel?
3. Po której stronie leży wina za tak rażącą pomyłkę budowlaną (projektową) 

i jakie konsekwencje zostaną wyciągnięte wobec osób odpowiedzialnych za nią?
4. Ile czasu potrwa doprowadzenie do poprawnego ułożenia torów kolejowych 

i jaki będzie koszt tego przedsięwzięcia?
5. Jakie kroki zamierza podjąć Pan Minister, aby w przyszłości nie dochodziło 

do podobnych sytuacji?

Artur Dunin 
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Panie Premierze!
Niniejsze oświadczenie dotyczy:
— oświadczenia złożonego na trzydziestym piątym posiedzeniu Senatu RP 

w dniu 12 stycznia 2022 r. oraz udzielenia odpowiedzi z dnia 28 stycznia 2022 r. 
na przedmiotowe oświadczenie przez pana Marka Gróbarczyka, sekretarza sta-
nu, sygn. DGM-1.054.1.2022;

— oświadczenia złożonego na trzydziestym siódmym posiedzeniu Senatu RP 
w dniu 16 lutego 2022 r. w sprawie braku udzielenia odpowiedzi na oświadcze-
nie złożone w dniu 12 stycznia 2022 r. skierowane do pana Marka Gróbarczyka, 
sekretarza stanu;

— udzielonej odpowiedzi z dnia 23 lutego 2022 r. przez zarząd PRS SA (pan 
Grzegorz Pettke, dyrektor Pionu Okrętowego) na złożone pytania przez redakcję 
Radia ZET w przedmiocie sprawy.

I. Mając na uwadze udzieloną odpowiedź przez członka zarządu PRS SA re-
dakcji Radia ZET z dnia 23 lutego 2022 r., rzucającą nowe światło na dotych-
czasową moją wiedzę w przedmiocie sprawy, niniejszym składam następujące 
dodatkowe zapytania.

25. Z kim z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (w skró-
cie MGM) – imię, nazwisko, pełniona funkcja – PRS SA, składając ofertę na do-
zorowanie jednostek dla National Iranian Tanker Shipping Co. (NITS) w okresie 
nałożonych sankcji gospodarczych na Iran przez rząd USA uprzednio konsulto-
wało nawiązanie takich kontaktów handlowych i ofertowania?

26. Kto – imię, nazwisko, funkcja – z ramienia PRS SA wystąpił z przedmio-
towymi konsultacjami do MGM?

27. Wnoszę o udostępnienie kopii pełnej dokumentacji korespondencji w tym 
zakresie pomiędzy MGM a PRS SA. Proszę o poświadczenie niniejszych doku-
mentów za zgodność z oryginałem.

28. Czy w trakcie prowadzonych konsultacji MGM w przedmiotowym zakre-
sie konsultowało się z innymi ministerstwami?

29. Jeżeli tak, to z jakimi. Proszę o udostępnienie korespondencji w tym 
zakresie oraz wskazanie osób, które brały udział w tych konsultacjach, oraz 
przekazanie pisemnych opinii udzielonych w przedmiocie sprawy. Wnoszę o po-
świadczenie za zgodność z oryginałem udostępnionych dokumentów.

30. Panie Premierze, czy łamanie przez Polskę (przedsiębiorstwa należące 
do Skarbu Państwa) nałożonych przez rząd USA sankcji gospodarczych na Iran 
w związku z brakiem nadzoru nad prowadzonym programem nuklearnym jest 
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zgodne z polską racją stanu, tj. nie wpływa negatywnie na trwałość sojuszu 
obronnego Polski i USA?

31. Panie Premierze, czy łamanie przez Polskę (przedsiębiorstwa należące 
do Skarbu Państwa) nałożonych przez rząd USA sankcji gospodarczych na Iran 
w związku z brakiem nadzoru nad prowadzonym programem nuklearnym jest 
zgodne z polską racją stanu, tj. nie wpływa negatywnie na wiarygodność Polski 
jako partnera USA w sojuszu obronnym NATO?

32. Panie Premierze, czy łamanie przez Polskę (przedsiębiorstwa należące 
do Skarbu Państwa) nałożonych przez rząd USA sankcji gospodarczych na Iran 
w związku z brakiem nadzoru nad prowadzonym programem nuklearnym było 
przedmiotem obserwacji i analiz Ministerstwa Spraw Zagranicznych celem we-
ryfikacji słuszności podjętych decyzji oraz sprawdzenia prognozowanego zacho-
wania się naszego sojusznika? Proszę o udostępnienie dokumentów źródłowych 
w przedmiotowej sprawie wraz z poświadczeniem za zgodność z oryginałem.

33. Panie Premierze, czy łamanie przez Polskę (przedsiębiorstwa należą-
ce do Skarbu Państwa) nałożonych przez rząd USA sankcji gospodarczych na 
Iran w związku z brakiem nadzoru nad prowadzonym programem nuklearnym 
było przedmiotem obserwacji i analiz Ministerstwa Obrony Narodowej celem 
weryfikacji słuszności podjętych decyzji oraz sprawdzenia prognozowanego 
zachowania się naszego sojusznika, w tym opcji ograniczenia jego zaangażowa-
nia w przypadku bezpośredniego konfliktu, w którym uczestniczyłaby Polska? 
Proszę o udostępnienie dokumentów źródłowych w przedmiotowej sprawie wraz 
z poświadczeniem za zgodność z oryginałem.

34. Panie Premierze, w przypadku konfliktu Ukraina – Rosja doskonale wi-
dać, jak dużym orężem presji na drodze dyplomatycznej mogą okazać się na-
kładane sankcje gospodarcze. Oczywistym jest fakt, iż wymogiem skuteczności 
ich działania jest ich powszechny, blokowy charakter. Czy zatem łamanie przez 
Polskę (przedsiębiorstwa należące do Skarbu Państwa) nałożonych przez rząd 
USA sankcji gospodarczych na Iran w związku z brakiem nadzoru nad prowa-
dzonym programem nuklearnym jest w ocenie Pana działaniem potęgującym, 
czy umniejszającym ich skutek w rozpatrywanym przypadku?

35. Panie Premierze, w jakim zakresie ówczesne MGM posiadało delegację 
do prowadzenia polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej?

36. Mając na uwadze powyższe pytanie, proszę o przekazanie dokumentów 
określających zakres tej delegacji dla ministra, pana Marka Gróbarczyka. Proszę 
o poświadczenie niniejszych dokumentów za zgodność z oryginałem.

37. Panie Premierze, czy występując oficjalnie w ostatnim czasie z żądaniami 
surowych sankcji gospodarczych i politycznych wobec Rosji w związku z kon-
fliktem Ukraina – Rosja, miał Pan świadomość, iż niektórzy członkowie rządu 
RP dopuścili się łamania (przedsiębiorstwa należące do Skarbu Państwa) na-
łożonych przez rząd USA sankcji gospodarczych na Iran w związku z brakiem 
nadzoru nad prowadzonym programem nuklearnym?

II. Jednocześnie stanowczo ponawiam sformułowane we wcześniejszych 
oświadczeniach zapytania celem niezwłocznego otrzymania kompletnej, jed-
noznacznej i wyczerpującej odpowiedzi wraz z udostępnieniem kopii wskaza-
nych dokumentów źródłowych określonych w przedmiotowym oświadczeniu 
oraz z potwierdzeniem ich zgodności z oryginałem, tj.:

„Mając na uwadze zatonięcie jednostki dozorowanej przez PRS w 2001 r., 
co spowodowało wykluczenie przedsiębiorstwa PRS ze stowarzyszenia IACS 
(International Association of Class Societies) aż do roku 2009, co z kolei przy-
czyniło się bezpośrednio do powstania znaczących strat finansowych przedsię-
biorstwa oraz utrudnień w działaniach rynkowych w tym okresie, zwracam się 
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z niniejszym oświadczeniem celem wyjaśnienia działań zarządu przedmioto-
wego przedsiębiorstwa, stanowiących ważny element strategicznych działań 
handlu morskiego RP.

1. Kiedy (data) PRS złożyło wniosek o upoważnienie administracji morskiej 
Iranu do dokonywania przeglądów i inspekcji statków należących do armato-
rów irańskich?

2. Proszę o przekazanie kopii ww. wniosku wraz z pisemnym potwierdze-
niem jego złożenia.

3. Kiedy (data) PRS otrzymało niniejsze upoważnienie administracji mor-
skiej Iranu do dokonywania przeglądów i inspekcji statków należących do ar-
matorów irańskich?

4. Proszę o przekazanie kopii ww. wniosku wraz z potwierdzeniem jego wpły-
nięcia do siedziby PRS.

5. Kiedy PRS rozpoczęło negocjacje z National Iranian Tanker Shipping Co. 
(NITS) w sprawie objęcia nadzorem klasowym (wraz z dokonywaniem czyn-
ności nadzorowych)? Proszę o wskazanie daty oraz dołączenie kopii pisemnego 
dowodu na podjęcie działań w tym terminie.

6. Kiedy PRS złożyło ofertę w przedmiotowej sprawie? Proszę o udostępnie-
nie kopii niniejszego dokumentu wraz z pisemnym potwierdzeniem złożenia 
go do biura NITS.

7. Jakie osoby ze strony PRS uczestniczyły w przygotowaniu i formułowaniu 
przedmiotowej oferty? Proszę o podanie imienia i nazwiska, daty zatrudnienia 
w PRS, pełnionej funkcji.

8. Czy PRS przy formułowaniu przedmiotowej oferty korzystało z podmio-
tów lub osób zewnętrznych? Proszę o wskazanie niniejszych podmiotów i osób 
oraz załączenie kopii umów, na podstawie których świadczono niniejsze usługi. 
W jakim trybie udzielono przedmiotowych zleceń?

9. Czy przedmiotowe podmioty lub osoby zewnętrzne świadczyły już wcze-
śniej jakiekolwiek usługi lub zlecenia na rzecz PRS? Jeżeli tak, to kiedy? Proszę 
o dołączenie kopii stosownych umów lub zleceń.

10. Proszę o udostępnienie kopii całościowej dokumentacji analizy ryzyka, 
którą sporządzono w czasie przygotowania przedmiotowej oferty, zwłaszcza 
w zakresie:

– ewentualnego złego stanu technicznego jednostek;
– możliwości uszkodzenia jednostek na wypadek wznowienia sankcji eko-

nomicznych przez USA w stosunku do Iranu;
– posiadanego aktualnego doświadczenia zatrudnionej kadry technicznej 

do obsługi niniejszej umowy;
– obciążenia finansowego przedsiębiorstwa PRS w przypadku błędu w re-

alizacji niniejszej umowy (np. katastrofy morskiej spowodowanej złym stanem 
technicznym jednostek) z powództwa firmy ubezpieczeniowej dla przedmioto-
wych jednostek;

– uczestnictwa przedmiotowych jednostek w procederze przemytu ropy naf-
towej w przypadku embargo, sankcji na dostawę ropy przez Iran nałożonych 
przez USA lub ONZ.

11. Proszę o wskazanie z imienia i nazwiska, wraz z określeniem kwalifikacji 
zawodowych, rodzaju umowy, daty jej zawarcia oraz miejsca zatrudnienia, osób 
mających doświadczenie w inspekcjach oraz prowadzeniu i sprawowaniu nadzo-
ru klasowego nad jednostkami pływającymi typu tankowiec klasy co najmniej: 
VLCC Deep Sea, Suezmax, o możliwości transportu nie mniejszej niż 100 tysię-
cy t ropy naftowej, pozostających w dyspozycji PRS na dzień 1 sierpnia 2018 r.
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12. Proszę o udostępnienie kopii oferty oraz umowy, ewentualnie umów, na 
dozorowanie wszystkich jednostek bandery irańskiej – stan na grudzień 2021 r.

13. Czy po złożeniu ofert były prowadzone negocjacje? Kto z ramienia PRS 
prowadził niniejsze negocjacje i jakie były ich wyniki? Proszę o udostępnienie 
protokołów z przeprowadzonych negocjacji.

14. Czy w postępowaniu na sprawowanie niniejszej usługi były składane 
oferty przez inne podmioty, np. przez China Classification Society (obecny kla-
syfikator dla pozostałych tankowców pozostających własnością Iranu)?

15. Czy w przedmiotowej sprawie, złożenia ofert oraz podpisania umów, 
jednostka nadzorująca PRS wykonała kontrolę zarządczą? Jeżeli tak, to proszę 
o udostępnienie kopii protokołu pokontrolnego. Jaki był skład osobowy komisji?

16. Jakie jednostki (tankowce) są obecnie objęte nadzorem klasowym sprawo-
wanym przez PRS? Proszę o wskazanie nazwy, przyznanego kodu numerycznego 
IMO, roku produkcji, miejsca budowy oraz wskazanie podmiotu sprawującego 
nadzór klasowy nad budową przedmiotowej jednostki.

17. Proszę o wskazanie z imienia i nazwiska, wraz z określeniem kwalifi-
kacji zawodowych, rodzaju umowy, daty jej zawarcia oraz miejsca zatrudnie-
nia w przedsiębiorstwie PRS, osób mających doświadczenie w inspekcjach oraz 
prowadzeniu i sprawowaniu nadzoru klasowego nad jednostkami pływającymi 
typu tankowiec klasy co najmniej: VLCC Deep Sea, Suezmax, o możliwości trans-
portu nie mniejszej niż 100 tysięcy t ropy naftowej, pozostających w dyspozycji 
PRS na dzień 31 grudnia 2021 r.

18. Proszę o wskazanie, dla każdej przedmiotowej jednostki objętej nadzorem, 
wszystkich czynności dozorowych oraz dat ich wykonania w trakcie przejmowa-
nia jednostek pod sprawowanie nadzoru klasowego w ramach raportu otwarcia 
(przejęcia) wraz z określeniem składu kadry dokonującej niniejszych czynności.

19. Proszę o przekazanie informacji, jakie towarzystwa ubezpieczeniowe za-
warły umowy na ubezpieczenie przedmiotowych jednostek, tankowców, w chwili 
ich przejmowania pod nadzór klasowy oraz na dzień 31 grudnia 2021 r. Proszę 
o załączenie kopii polis.

20. Proszę o udostępnienie pełnej dokumentacji z pierwszych przeprowadzo-
nych po przejęciu pod nadzór klasowy wyników badań w zakresie:

– stanu technicznego kadłuba (ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów 
grubości poszycia kadłuba, inspekcji podwodnej, raportów z przekroczenia na-
prężeń sił tnących i momentów zginających kadłuba);

– stanu technicznego silnika (ze szczególnym uwzględnieniem pomiaru sprę-
żania na cylindrach, drgania wału napędowego);

– składu oraz stanu instalacji przeciwpożarowej dla poszczególnych 
jednostek.

21. Kiedy PRS otworzyło swoje biuro w Iranie? Jaki jest jego adres, powierzch-
nia i obecne wyposażenie techniczne?

22. Jaki jest obecnie skład personalny biura PRS w Iranie? Proszę o podanie 
imienia i nazwiska, funkcji, kopii umowy o zatrudnienie.

23. Jakie są koszty, z podziałem na okresy roczne, utrzymania biura w Iranie? 
Jaka jest struktura wydatków finansowych z podziałem na wydatki osobowe, 
wydatki na wynajem pomieszczeń biura, transport, usługi zewnętrzne, zakup 
i konserwację sprzętu używanego przez biuro?

24. Proszę o udostępnienie kompletnej kopii seaman’s work book (książeczka 
żeglarska) pana Marka Gróbarczyka”.

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę 

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z prośbami ze strony mieszkańców oraz burmistrza miejscowo-

ści Zawadzkie w województwie opolskim zwracam się z wnioskiem o przyzna-
nie rządowego dofinansowania na remont tamtejszej ulicy 1 Maja. Droga ta jest 
jednym z ważniejszych ciągów komunikacyjnych w mieście i stanowi ważny 
objazd dla głównej wojewódzkiej drogi nr 901. Niestety, możliwości finansowe 
Zawadzkiego – jednej z najbiedniejszych gmin w całej w Polsce – są ograniczo-
ne, dlatego też miasto powinno otrzymać dofinansowanie rządowe na realiza-
cję tej inwestycji.

Uprzejmie proszę o zajęcie się tą sprawą i znalezienie środków na remont 
ulicy l Maja oraz przebudowę kanalizacji deszczowej.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla 
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oświadczenie złożone 
przez senatora Beniamina Godylę 

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów,  
ministra rolnictwa i rozwoju wsi henryka kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z wykryciem ogniska ASF u dzików w Piaskach koło Lewina 

Brzeskiego, w pobliżu Borów Niemodlińskich i Borów Stobrawskich, należy do-
łożyć wszelkich starań, by te kompleksy leśne nie zostały skażone wirusem. 
Bory Niemodlińskie (480 km2) oraz Bory Stobrawskie (420 km2) mogą stanowić 
siedlisko wirusa na lata. Historia zwalczania ASF w licznych krajach pokazuje, 
że jeżeli nie podejmie się radykalnych kroków (tak jak to zrobiono w Czechach 
lub Belgii), epizootia rozszerza się i utrzymuje się na skażonych terenach, szcze-
gólnie gdy są to tereny leśne. Przykładem może być Sardynia, gdzie od 1978 r. 
wirus stale występuje. Przy rolniczym charakterze sąsiadujących z wymie-
nionymi kompleksami leśnymi powiatów wpływ na hodowlę świń, ekonomikę 
i gospodarkę państwa może być ogromny.

Na wniosek służb weterynaryjnych proponuję, aby powołać zespół ro-
boczy, który mógłby funkcjonować jako organ doradczy wojewody opol-
skiego. Celem działalności byłoby wspólne rozwiązywanie problemów 
związanych ze zwalczaniem choroby ASF. W składzie tego zespołu mo-
gliby znaleźć się: wojewódzki lekarz weterynarii w Opolu jako przewod-
niczący, Lasy Państwowe, Polski Związek Łowiecki – Oddział Opole, 
Policja, Państwowa Straż Pożarna, przedstawiciele administracji lokalnej, 
Inspekcja Transportu Drogowego, powiatowi lekarze weterynarii, Opolska 
Izba Lekarsko-Weterynaryjna, Izba Rolnicza. Z kolei współpraca powoła-
nego zespołu powinna być m.in w zakresie:

— współpracy przy oddziałach sanitarnych;
— przeszukiwania obszarów leśnych pod kątem padłych dzików;
— organizowania miejsc do przetrzymywania odstrzelonych dzików przed 

uzyskaniem wyników badań laboratoryjnych;
— stałej edukacji społeczności miejscowej o zagrożeniu ASF;
— stosowania zakazu wstępu do skażonych części lasów;
— stosowania odstraszaczy jako ochrony przed migracją chorych dzików 

na tereny leśne.
Zespół o tak szerokiej wiedzy i takich kompetencjach mógłby realnie wyko-

rzystać wiedzę z zakresu leśnictwa, myślistwa oraz rolnictwa i na bieżąco pod-
czas podejmowania decyzji związanych ze zwalczaniem choroby konsultować 
przyjęte rozwiązania.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 38. posiedzenia Senatu

318

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

Jeżeli projekt powołania zespołów doradczych do spraw ASF w województwie 
opolskim wpłynąłby na poprawę sytuacji, to warto byłoby rozważyć w przyszło-
ści powielenie tego rozwiązania w innych regionach kraju.

Z wyrazami szacunku 
Beniamin Godyla
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława karczewskiego

oświadczenie skierowane do prezesa zarządu krajowej Rady Spółdzielczej 
Mieczysława grodzkiego

Szanowny Panie Prezesie!
Zwrócili się do mnie przedstawiciele mieszkańców lokali i  członków 

Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w W. z osiedli (…) oraz 
(…), informując mnie o swoich wątpliwościach, czy spółdzielnia, jako jednostka 
reprezentująca interesy swoich mieszkańców, działa zgodnie z szeroko rozumia-
nym interesem społecznym lokatorów. Zaniepokojenie mieszkańców wzbudza 
stały wzrost kosztów utrzymania mieszkań, które nie zmniejszają się pomi-
mo wykonania kompleksowej termomodernizacji budynków oraz moderniza-
cji kotłowni.

Mieszkańcy występowali do spółdzielni z prośbami o udostępnienie sprawoz-
dań finansowych, umów zawieranych z firmami i podmiotami, udostępnianie 
kalkulacji z zakresu składników czynszu, w szczególności kosztów eksploatacji 
oraz funduszu remontowego, jednakże nie otrzymali rzetelnych i satysfakcjo-
nujących informacji. Zarządzający spółdzielnią nie publikują na stronie inter-
netowej sprawozdań finansowych, nie informują o działaniach podejmowanych 
w ramach działalności podmiotu ani o zaciąganych zobowiązaniach.

Przedstawiciele mieszkańców dokonali analizy stawek opłat w różnych spół-
dzielniach w województwie mazowieckim. Z analizy wynika, że koszt utrzy-
mania ich mieszkań, jak również stawki za podgrzewanie wody i ogrzewanie 
są jednymi z największych w województwie, tym bardziej że płatności np. za 
centralne ogrzewanie mieszkańcy dokonują systematycznie przez cały rok, a nie 
jedynie w sezonie grzewczym. Aktualna wysokość czynszu za mieszkanie o po-
wierzchni niespełna 60 m2 to po podwyżkach ok. 800 zł, dla porównania wyso-
kość czynszu za podobny metraż w Radomiu to ok. 360 zł.

Uprzejmie proszę Pana Prezesa o zainteresowanie się sprawą Spółdzielni 
Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w W. oraz osiedli (…) i (…), a także 
spowodowanie przekazania członkom spółdzielni pełnej kalkulacji kosztów 
utrzymania ich mieszkań.

Z wyrazami szacunku 
Stanisław Karczewski
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oświadczenie złożone 
przez senatora kazimierza kleinę

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

W dniu 8 marca odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, Komisji Gospodarki Narodowej i  Innowacyjności, Komisji 
Infrastruktury, Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw 
Klimatu na temat morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Fakt, że problemem 
tym zainteresowało się tak wiele komisji senackich, świadczy o tym, że sena-
torowie przywiązują dużą wagę do rozwoju odnawialnych źródeł energii i do 
budowania niezależności energetycznej Polski.

Na wspomnianym posiedzeniu przypomniano, że w Polsce program morskiej 
energetyki wiatrowej rozpoczął się w 2011 r., a proces budowy ma się rozpo-
cząć, zgodnie z informacja przekazaną przez ministra aktywów państwowych, 
w 2024 r. Ministrowie i szefowie wielu urzędów centralnych mówili o stanie 
przygotowań poszczególnych resortów do uruchomienia inwestycji. Dwaj peł-
nomocnicy (rządu czy ministrów?) w randze sekretarza i podsekretarza stanu 
przedstawili informacje o stopniu zaawansowania tej inwestycji.

Posiedzenie było bardzo interesujące i potrzebne. Wiele spraw zostało wyja-
śnionych, ale zainteresowani zgłosili problemy, których rozwiązanie wymaga 
bardziej skoordynowanych działań poszczególnych ministerstw. Niestety ciągle 
brakuje wielu rozporządzeń wykonawczych do ustawy z dnia 17 grudnia 2020 r. 
o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatro-
wych. Co więcej, ta ustawa wymaga pilnej nowelizacji.

Już wcześniej składałem oświadczenia skierowane do Pana Premiera w spra-
wie budowy morskich farm wiatrowych. Pan Premier przesłał moje oświad-
czenia do poszczególnych ministerstw, które odpowiadały, że sprawa wymaga 
uzgodnień międzyresortowych. Niestety odpowiedzi te były wycinkowe.

Zwracam się z prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Które ministerstwo koordynuje przygotowania do budowy morskich farm 

wiatrowych?
2. Który z ministrów jest pełnomocnikiem rządu do spraw budowy morskich 

farm wiatrowych?

Kazimierz Kleina 
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oświadczenie złożone 
przez senatora kazimierza kleinę

oświadczenie skierowane do minister klimatu i środowiska anny Moskwy

Szanowna Pani Minister!
Do mojego biura zgłosił się mieszkaniec domu wielorodzinnego 

w Pogorszewie. W trosce o środowisko, a także swoje zdrowie od pewnego czasu 
zabiega o wymianę pieca na bardziej ekologiczny. Po kontakcie z Wojewódzkim 
Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku dowiedział 
się, że niestety nie ma takiej możliwości.

Po rozmowie z naszym interesantem mój asystent skontaktował się z in-
folinią programu „Czyste powietrze”. Konsultant potwierdził, że faktycznie 
w przypadku naszego zainteresowanego nie ma możliwości wymiany pieca, 
gdyż jest on mieszkańcem domu wielorodzinnego, a na razie Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie podał wytycznych co do tego typu 
budynków. Nie ma również informacji, kiedy takie wytyczne mają się ukazać. 
Zapewniono nas tylko, że podobno prace nad nimi trwają.

Z naszych informacji wynika, że w podobnej sytuacji jest dużo więcej osób. 
Co więcej, na stronie programu „Czyste powietrze” widnieje informacja, że adre-
satami programu są także właściciele lub współwłaściciele wydzielonych w bu-
dynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. 
W naszej ocenie jest to informacja nieprecyzyjna, gdyż każdy lokal w budynku 
wielorodzinnym posiada wyodrębnioną księgę wieczystą, a dopiero po konsulta-
cji z infolinią dowiadujemy się, że mogą to być maksymalnie 2 lokale na budynek.

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy są prowadzone prace nad nowymi wytycznymi dla innych budynków 

niż jednorodzinne?
2. Jeśli tak, to kiedy one się ukażą, jakie domy i lokale obejmą i jaka będzie 

siatka dofinansowań dla tych lokali?

Kazimierz Kleina
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oświadczenie złożone 
przez senator agnieszkę kołacz-leszczyńską

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Składam oświadczenie, które jest jednocześnie prośbą, by wsparł Pan dążenia 

samorządów Dolnego Śląska do zwiększenia alokacji funduszy europejskich dla 
instrumentów terytorialnych z 202 milionów do 600 milionów euro i zmniej-
szenia części środków pozakonkursowych na zadania zarządu województwa.

Właśnie mija termin konsultacji społecznych w sprawie podziału funduszy 
europejskich dla Dolnego Śląska na lata 2021–2027. W związku z tym samorzą-
dowcy, na czele z liderami 3 dotychczasowych ZIT-ów (jeleniogórskiego, wał-
brzyskiego, wrocławskiego), przygotowali listę uwag, których uwzględnienie 
zapewni zgodność z polityką Unii Europejskiej oraz oczekiwaniami Komisji 
Europejskiej. Samorządowcy przedstawili pakiet absolutnie fundamentalnych 
uwag, które powinny zostać wdrożone tak, by Dolny Śląsk otrzymał unijne pie-
niądze. Proponują znaczne zwiększenie alokacji dla wszystkich dolnośląskich 
instrumentów terytorialnych. W przygotowanej propozycji np. alokacja dla wro-
cławskiego ZIT-u, który skupia 19 gmin i obejmuje ponad 34% populacji Dolnego 
Śląska, wzrosłaby do 220 euro na mieszkańca. Są oni przeciwni temu, żeby zna-
cząca część środków pozakonkursowych była niestety przeznaczona na zadania 
zarządu województwa. Mocno podkreślają to, że polityka unijna nakazuje, by te 
środki były wydawane w sposób partnerski. Nie ukrywają, że spadek dotacji dla 
samorządów będzie odczuwalny nie tylko w lokalnej gospodarce, ale także przez 
samych mieszkańców aglomeracji. Dlatego chcą, by powtórnie przeanalizowano 
listy projektów priorytetowych przedsięwzięć strategicznych.

Samorządowcy przekonują, że w ramach poprzedniego rozdania środków 
unijnych, w latach 2014–2020, większa część środków była wydatkowana z wy-
korzystaniem mechanizmu instrumentów terytorialnych. W uwagach skiero-
wanych do marszałka województwa przekonują, że proces ten powinien być 
kontynuowany, a wsparcie dla instrumentów terytorialnych utrzymane na po-
dobnym poziomie jak w poprzednim rozdaniu.

Po przeanalizowaniu zapotrzebowania na wsparcie projektów planowanych 
do realizacji przez instrumenty terytorialne z pomocą funduszy europejskich 
dla naszego obszaru funkcjonalnego za najważniejsze uznano wszystkie zagad-
nienia związane ze zrównoważoną mobilnością i niską emisją. Koszt realizacji 
niezbędnych zadań wyniósłby łącznie ponad 1,2 miliarda euro. Kompromisem 
do zaakceptowania byłaby proponowana przez samorządowców alokacja do 
600 milionów euro dla instrumentów terytorialnych.

Propozycję dotyczącą tych wspomnianych zmian podpisali przedstawiciele 4 
instrumentów terytorialnych, które zamieszkuje ok. 70% mieszkańców Dolnego 
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Śląska. Oprócz prezydentów i burmistrzów w gronie sygnatariuszy podpisanych 
pod wynikami przeprowadzonych konsultacji są również przedstawiciele gmin 
wiejskich, którzy dostrzegają ważną rolę funduszy europejskich w rozwoju wsi.

Wnoszę do Pana Premiera o to, by wsparł postulaty złożone przez samo-
rządowców z Dolnego Śląska do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Ich doświadczenia z ostatnich lat potwierdzają, że nie tylko 
właśnie ZIT-y bardzo dobrze sprawdziły się jako instytucje, ale przede wszyst-
kim sprawdzili się ludzie, którzy w nich pracowali. Niestety, nie do przyjęcia 
są dla nich informacje, które wskazują, że np. w przypadku aglomeracji wał-
brzyskiej finansowanie miałoby zostać zmniejszone wielokrotnie. Tak duże 
obcięcie pieniędzy dla instrumentów terytorialnych w praktyce oznacza rady-
kalne zmniejszenie ich roli. Byłaby to duża strata dla regionów Dolnego Śląska 
i naszych mieszkańców.

Dlatego ponownie proszę, by wsparł Pan dążenia samorządów Dolnego Śląska 
do zwiększenia alokacji funduszy europejskich dla instrumentów terytorialnych 
z 202 milionów do 600 milionów euro i zmniejszenia części środków pozakon-
kursowych na zadania zarządu województwa dolnośląskiego. Dziękuję!

Agnieszka Kołacz-Leszczyńska
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oświadczenie złożone 
przez senatora Wojciecha koniecznego

oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza kamińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z treścią pisemnej odpowiedzi pana Macieja Wąsika, sekretarza 

stanu w MSWiA, w której pan minister potwierdza, iż wśród wniosków złożo-
nych do Urzędu do Spraw Cudzoziemców przez cudzoziemców, którzy nielegal-
nie przekroczyli granicę białorusko-polską, znajdują się wnioski cudzoziemców 
uzasadnione obawą prześladowania w kraju pochodzenia przez ludność muzuł-
mańską z uwagi na bycie wyznawcą któregoś z odłamów religii chrześcijańskiej, 
zadaję następujące pytania.

1. Ilu z powyżej opisanych cudzoziemców znalazło się w grupie osób odesła-
nych z powrotem na teren Białorusi?

2. Ilu cudzoziemców pozostało w Polsce, znajdując tutaj schronienie przed 
prześladowaniami na tle religijnym?

3. Czy zapewniono tym cudzoziemcom kontakt z duszpasterstwem należą-
cym do wyznawanego przez nich odłamu chrześcijaństwa?

Uprzejmie proszę o odpowiedź na zadane pytania.

Wojciech Konieczny
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oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza kopcia

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej  
Marleny Maląg

Szanowna Pani Minister!
W związku z sytuacją wojenną na terytorium Ukrainy Rzeczpospolita Polska 

zaangażowała się w pomoc humanitarną dla olbrzymiej rzeszy uchodźców, 
w głównej mierze kobiet i dzieci oraz osób po 60. roku życia. Bazy lokalowo-lo-
gistyczne zostają zagospodarowane i wypełnione przez uciekinierów wojennych. 
Pojawiają się jednak symptomy braków lokalowych.

Tymczasem potencjał Śląskiej Wojewódzkiej Komendy OHP nie jest wykorzy-
stany. Dom wczasowy „Relaks” w Wiśle jest w stanie zapewnić miejsce pobytu 
dla 150 osób, Ośrodek Szkolenia i Wychowania w Dąbrowie Górniczej – kolejne 
50 miejsc. Proszę o uruchomienie potencjału tej jednostki budżetowej, która po-
winna nieść pomoc doraźną tu i teraz, bez zbędnej zwłoki.

Pomoc doraźna będzie bezzasadna, gdy nie podejmiemy pracy nad pomocą 
systemową. Ochotnicze Hufce Pracy to państwowa jednostka budżetowa nad-
zorowana przez ministra rodziny i polityki społecznej, a do jej głównych zadań 
należy: wspomaganie systemu oświaty poprzez aktywizację społeczną, zawodo-
wą i ekonomiczną młodzieży; podejmowanie działań zmierzających do podwyż-
szania kwalifikacji zawodowych lub przekwalifikowania; wspieranie inicjatyw 
służących przeciwdziałaniu bezrobociu i wychowaniu w procesie pracy, w tym 
organizowanie zatrudnienia oraz organizowanie międzynarodowej wymiany 
młodzieży.

OHP stwarzają młodzieży warunki do prawidłowego rozwoju społecznego 
i zawodowego, w tym szczególnie młodzieży, dla której wsparcie polega na bu-
dowaniu, organizowaniu i wspieraniu form wychodzenia z ubóstwa, bezrobocia 
i środowisk dysfunkcyjnych.

Instytucja OHP jest wręcz przeznaczona na potrzeby adaptacji i rozwoju mło-
dzieży, która znalazła się na terytorium Polski. To gotowe rozwiązanie wsparcia 
i pomocy dla młodzieży w wieku 15–17 lat, mającej problemy z ukończeniem szkoły 
i potrzebującej zdobycia kwalifikacji zawodowych, oraz osób w wieku 18–25 lat, 
które poszukują pracy bądź chcą się przekwalifikować. Ministerstwo właściwe 
do spraw rodziny i polityki społecznej powinno rozszerzyć działalność o ucieki-
nierów wojennych z Ukrainy, ponieważ nie jesteśmy w stanie określić, kiedy i czy 
nastąpią warunki do powrotu uchodźców wojennych na terytorium Ukrainy.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć
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oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza kopcia

oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza kamińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z dużym niepokojem, zdziwieniem i oburzeniem patrzymy od kilku dni 

na informacje i obrazy pokazywane w stacjach telewizyjnych i w internecie, 
dotyczące rosyjskich i białoruskich TIR-ów wyjeżdżających z terytorium nasze-
go kraju przez drogowe przejścia graniczne na wschód, bez żadnych przeszkód 
ze strony naszych służb granicznych. Na tych przejściach granicznych widzimy 
samotnego ukraińskiego aktywistę pokojowego, który własnym ciałem, tak jak 
to robią na Ukrainie bezbronni cywile wobec czołgów agresora, blokuje rosyjskie 
TIR-y, usiłując nie przepuścić ich przez granicę, próbuje uświadamiać rosyjskich 
kierowców, rozmawia z nimi, rozdaje ulotki. Kierowcy mówią, że wykonują swo-
ją pracę i wiozą żywność i lekarstwa, lecz na tle całokształtu faktów i komentarzy 
w tych audycjach nasuwa się poważne podejrzenie, po pierwsze, czy na pewno 
w tych transportach przewozi się tylko żywność i lekarstwa, po drugie, czy nie 
są to dostawy do wojsk rosyjskich atakujących Ukrainę, wreszcie są wysuwane 
wyraźne sugestie, że jest to obchodzenie sankcji nałożonych na agresora.

Widząc bezsilność wspomnianego aktywisty, zastanawiamy się, czy nie 
mamy tu do czynienia z naganną w tej sytuacji bezczynnością, może naiwno-
ścią ze strony naszych służb czy też z jakąś luką prawną w regulacjach dotyczą-
cych sankcji na agresora.

Jeżeli ten proceder, o którym piszę, jest legalny i nie ma możliwości przeciw-
działania mu, to jako obywatel Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo protestuję 
przeciwko temu w obliczu barbarzyństwa rosyjskiego na Ukrainie i bardzo pro-
szę Pana Ministra o poparcie apelu o natychmiastowe położenie kresu rosyjskim 
dostawom czegokolwiek do takich krajów jak Rosja czy Białoruś. Nie powinniśmy 
pozwolić, aby barbarzyńcy cynicznie drwili z sankcji i wynajdywali w nich luki.

Niniejszą prośbę o interwencję podpisuję imieniem własnym, ale zapew-
niam, że opisana sytuacja budzi oburzenie wszystkich, którzy widzieli te relacje.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć
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oświadczenie złożone 
przez senatora jana Filipa libickiego

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
oraz do prezesa Urzędu ochrony konkurencji i konsumentów  

tomasza chróstnego

Szanowni Panowie!
Zwrócił się do mnie ostatnio pan Andrzej Funka, prezes Spółdzielni 

Mieszkaniowej w Nowym Tomyślu, z następującym pytaniem.
Czy pomoc ujęta w art. 62 ustawy – Prawo energetyczne może dotyczyć go-

spodarstw domowych także w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych spół-
dzielni mieszkaniowych i wspólnot, które nie mają żadnego własnego źródła 
ciepła i nie mogą zapewnić sobie alternatywnego (innego) źródła ciepła, gdyż 
są podłączone do sieci cieplnych z kotłowniami podmiotów komunalnych, dzia-
łających najczęściej jako spółki komunalne albo też jako podmioty inne, które 
ogrzewają nasze budynki wielorodzinne i lokale użytkowe, w tym lokale użyt-
kowe „wrażliwe” (szkoły, przedszkola, poradnie, przychodnie itp.)?

W dotychczasowym stanie prawnym ma miejsce dyskryminacja gospo-
darstw domowych zasilanych w ciepło z kotłowni gazowych będących własno-
ścią podmiotów zewnętrznych.

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także – jeśli to 
możliwe – pomoc w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki 
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oświadczenie złożone 
przez senatora jana Filipa libickiego

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej Marleny 
Maląg oraz do prezes zakładu Ubezpieczeń Społecznych gertrudy Uścińskiej

Szanowne Panie!
Zwróciła się do mnie pani J.W., która przedstawiła swój problem dotyczą-

cy wniosku o przeliczenie emerytury z uwzględnieniem nowej kwoty bazowej.
Stosowna korespondencja w załączeniu.
Bardzo proszę o przedstawienie stosownych wyjaśnień w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki 
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oświadczenie złożone 
przez senatora jana Filipa libickiego

oświadczenie skierowane do rzecznika praw obywatelskich Marcina Wiącka

Szanowny Panie!
W ostatnim czasie zwrócił się do mnie pan M.Ś., przedstawiając sprawę 

swojego brata, którym się opiekuje. Załączam decyzję ZUS w sprawie osoby 
zainteresowanej oraz list przewodni pana M.Ś.

Proszę o ustosunkowanie się do stanu prawnego wynikającego z załączo-
nych dokumentów. Ponadto informuję, iż w tej sprawie zwracałem się już do 
Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej oraz ZUS, których odpowiedzi w tej 
sprawie załączam.

Będę wdzięczny za udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, a także, o ile to 
możliwe, pomoc w tej sprawie.

Jan Filip Libicki 
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oświadczenie złożone 
przez senatora ryszarda majera

oświadczenie skierowane do prezesa Urzędu ochrony konkurencji 
i konsumentów tomasza chróstnego

Mając na uwadze systematyczny wzrost liczby osób w wieku senioral-
nym w naszym kraju i fakt, że stają się coraz liczniejszą grupą konsumentów, 
a w związku z powyższym mogą być narażone na różnorakiego rodzaju naduży-
cia, zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę działalności Inspekcji Handlowej 
jako podmiotu realizującego zadania także wobec tej grupy wiekowej. Proszę 
o informacje dotyczące ogólnej działalności kontrolnej Inspekcji Handlowej, 
realizowanej z latach 2017–2021 w układzie tabelarycznym dla poszczególnych 
lat – zgodnie z prowadzonymi przez państwa statystykami.

1. Kontrola legalności i rzetelności działania przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą w zakresie produkcji, handlu i usług (liczba zrealizo-
wanych kontroli ogółem).

2. Kontrola jakości i bezpieczeństwa towarów i usług (liczba zrealizowanych 
kontroli/badań ogółem).

3. Kontrola przestrzegania przez sprzedawców detalicznych i sprzedawców 
hurtowych przepisów o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (liczba 
zrealizowanych kontroli ogółem).

4. Podejmowanie mediacji w celu ochrony interesów i praw konsumentów 
(liczba zrealizowanych mediacji ogółem).

5. Organizowanie i prowadzenie stałych polubownych sądów konsumenckich 
(liczba zrealizowanych spraw ogółem).

6. Prowadzenie poradnictwa konsumenckiego (liczba udzielonych porad 
ogółem).

Proszę równocześnie o podjęcie próby odpowiedzi na następujące kwestie 
problemowe dotyczące już tylko osób starszych rozumianych jako konsumen-
tów, którzy przekroczyli sześćdziesiąty rok życia.

1. Liczba zgłaszających się osób w wieku senioralnym (prośba o oszacowa-
nie odsetka procentowego w porównaniu z innymi grupami wiekowymi oraz 
tendencji w tej kwestii).

2. Charakter problemów zgłaszanych przez konsumentów seniorów.
3. Rozwiązania zaproponowane osobom w wieku senioralnym.
4. Ocena istniejącego prawodawstwa w zakresie ochrony konsumentów i sku-

teczności funkcjonowania instytucji kontrolnych w kontekście bardziej efektyw-
nego chronienia praw osób starszych.

Ryszard Majer
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oświadczenie złożone 
przez senatora ryszarda majera

oświadczenie skierowane do rzecznika finansowego Bohdana Pretkiela, do pre-
zesa Urzędu komunikacji elektronicznej Jacka oki, do koordynator do spraw ne-
gocjacji przy prezesie Urzędu Regulacji energetyki izabeli Dąbrowskiej-antoniak, 

do rzecznik praw pasażera kolei Joanny Marcinkowskiej oraz do rzecznik praw 
pasażerów przy Prezesie Urzędu Lotnictwa cywilnego Renaty Piwowarskiej

Mając na uwadze systematyczny wzrost liczby osób w wieku senioral-
nym w naszym kraju i fakt, że stają się coraz liczniejszą grupą konsumentów, 
a w związku z powyższym mogą być narażeni na różnorakiego rodzaju naduży-
cia, zwracam się z uprzejmą prośbą o analizę działalności Państwa instytucji 
jako podmiotu realizującego zadania także wobec tej grupy wiekowej w nastę-
pujących ujęciach.

1. Liczba wystąpień indywidualnych kierowanych do rzecznika przez osoby 
starsze (w stosunku do ogółu) w ciągu ostatnich 5 lat.

2. Przedmiot wystąpień indywidualnych kierowanych do rzecznika przez 
osoby starsze w ciągu ostatnich 5 lat (w układzie wg naruszeń poszczególnych 
praw – może być w układzie tabelarycznym).

3. Informacje o wystąpieniach rzecznika w odniesieniu do osób starszych 
w sprawach indywidualnych.

4. Informacje o wystąpieniach generalnych rzecznika (o ile takie istnieją) 
mających na celu usprawnienie systemu w odniesieniu do osób starszych.

5. Proszę o opinię, czy w związku z realizowanymi działaniami wskazana 
byłaby nowelizacja obowiązujących regulacji prawnych, która wzmocniłaby 
skuteczność działań rzecznika w odniesieniu do seniorów, a zarazem zwięk-
szyłaby bezpieczeństwo osób starszych w systemie ochrony zdrowia. Jeśli tak, 
to proszę o sugestie.

Z poważaniem 
Ryszard Majer
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oświadczenie złożone 
przez senator ewę matecką

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Od wielu miesięcy napływają do mojego biura sygnały od osób, które pobie-

rały świadczenie pielęgnacyjne z uwagi na konieczność opieki nad osobą chorą 
lub niepełnosprawną. Wysokość takiego świadczenia jest dla państwa niepo-
równanie mniejszym obciążeniem niż w przypadku, gdyby to państwo musiało 
przejąć na siebie obowiązek takiej opieki.

Z tej perspektywy niezrozumiałym, a z ludzkiego punktu widzenia – wręcz 
okrutnym wydaje się prawo powodujące konieczność zwrotu części świadczenia 
otrzymanego uprzednio za cały miesiąc, jeśli podopieczny zmarł przed końcem 
owego miesiąca. Obciążeni dodatkowymi kosztami pochówku bliscy najczęściej 
odbierają taką sytuację jako represyjną. Szczególnie boleśnie odczuwają ją oso-
by samotnie opiekujące się chorym, i to bez względu na to, czy opieka dotyczy 
dziecka, czy seniora.

Proszę zatem o pilną odpowiedź na pytanie, jakie widzi Pan możliwości 
wprowadzenia okresu ochronnego dla opiekunów osób chorych i niepełnospraw-
nych w momencie, gdy śmierć podopiecznego następuje przed końcem miesią-
ca, na który pobrane zostało świadczenie pielęgnacyjne. W świetle dzisiejszych 
zapisów opiekunowie natychmiast tracą wszystkie świadczenia i zmuszani są 
do zwrotu części otrzymanej kwoty. W obliczu dramatu związanego ze śmier-
cią bliskiej osoby jest to nieludzkie i bliższe standardom państwa opresyjnego 
niż opiekuńczego.

Łączę wyrazy szacunku 
Ewa Matecka
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oświadczenie złożone 
przez senator ewę matecką

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego napływają liczne sygnały osób z różnego typu 

niepełnosprawnościami, które w momencie osiągnięcia pełnoletności pozba-
wione zostały wielu świadczeń i przywilejów umożliwiających im względnie 
normalne funkcjonowanie i społeczną czy nawet zawodową aktywność. Mowa 
tu często o osobach kończących szkoły średnie lub studiujących, które z dnia na 
dzień utraciły instytucjonalne oraz ekonomiczne wsparcie ze strony państwo-
wych instytucji.

Dotyczy to np. narastającego problemu, z którym borykają się osoby z głębo-
kim niedosłuchem, wymagające bardzo kosztownej rehabilitacji oraz drogich 
aparatów słuchowych. Te z kolei z określoną regularnością muszą być wymie-
niane, co generuje kolejne istotne obciążenia dla domowego budżetu. Przy bra-
ku refundacji oznacza to koszt kilkunastu tysięcy złotych, co dla wielu rodzin 
okazuje się ceną zaporową.

Sytuacja ta boleśnie demaskuje niedoskonałości istniejących zapisów praw-
nych, które pozostawiają takie osoby poza systemem specjalistycznej opieki 
tylko dlatego, że osiągnęły pełnoletność. Fakt ten świadczy o całkowitym nie-
zrozumieniu specyfiki schorzenia i statystycznym podejściu do indywidual-
nego cierpienia pojedynczego człowieka. Podobnie jak inne choroby rzadkie, 
również przypadki głębokiego niedosłuchu czy osób niewidomych i niedowi-
dzących winny znajdować się pod szczególną opieką państwa, które dysponuje 
wystarczającymi środkami, aby systematycznie wspierać samych chorych oraz 
ich opiekunów.

Dlatego zwracam się pytaniem: dlaczego sytuacja wspomnianych osób, któ-
re osiągnęły pełnoletność, ma oznaczać ich postępującą pauperyzację, a w kon-
sekwencji skazać ich na pogłębianie się skutków opisanych schorzeń? Czy nie 
należy w końcu uruchomić w tym celu środków z Funduszu Medycznego, który 
– przynajmniej w teorii – powinien gwarantować finansowanie tak trudnych 
przypadków? Z uwagi na społeczną wagę problemu oczekuję pilnej odpowiedzi 
w tej sprawie.

Łączę wyrazy szacunku 
Ewa Matecka
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oświadczenie złożone 
przez senatora janusza Pęcherza

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura senatorskiego zwróciła się obecna właścicielka NZOZ 

Specjalistyczny Gabinet Lekarski „Synapsa” Felicja Kędzierska-Rybiałek z proś-
bą o pomoc w przyspieszeniu procedur prowadzonych przez NFZ Oddział 
w Poznaniu.

Centrum medyczne „Synapsa” w  Kaliszu funkcjonuje od 1995 r. jako 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej i prowadzi m.in. gabinety psychiatrii, 
neurologii, psychologii, logopedii, a także pracownie różnych badań elektrofi-
zjologicznych. NZOZ „Synapsa” prowadzi usługi medyczne tylko i wyłącznie 
w ramach posiadanych umów z NFZ Oddział w Poznaniu. Z usług zakładu ko-
rzystają tysiące mieszkańców Kalisza, a ze względu na unikalny sprzęt i wy-
posażenie także pacjenci szpitali w Ostrowie Wielkopolskim, Kępnie, Sieradzu 
czy Krotoszynie. W ciągu jednego roku NZOZ „Synapsa” przyjmuje ok. 40 ty-
sięcy pacjentów.

Tak było do czerwca 2021 r., kiedy to zmarł pan dr Adam Rybiałek – wła-
ściciel NZOZ „Synapsa”, a spadkobiercą i właścicielką została żona zmarłego, 
pani dr Felicja Kędzierska-Rybiałek. Wówczas wszystkie wiążące umowy, m.in. 
ze szpitalami, zostały przeniesione na nowego właściciela. Również ubezpie-
czenia pracowników w ZUS zostały automatycznie przeniesione na dr Felicję 
Kędzierską-Rybiałek.

Niestety z niezrozumiałych powodów do zawartych wcześniej umów inaczej 
podszedł NFZ Oddział w Poznaniu i, mimo wcześniejszych rozmów i posiada-
nej wiedzy, na początku października 2021 r. poinformował panią dr Felicję 
Kędzierską-Rybiałek o tym, że umowy zawarte przez zmarłego męża wygasły. 
Zupełnie niezrozumiałe jest dalsze zachowanie NFZ, który pomimo przekazania 
takiej informacji nadal przelewał środki za umowę dotyczącą psychiatrii, ale nie 
przelewał środków za świadczenia w zakresie neurologii i logopedii. Nie można 
zrozumieć takiego wybiórczego, uznaniowego zachowania NFZ. Kto o tym de-
cyduje i jakimi racjami kieruje się przy podejmowaniu decyzji?

Wielki szacunek i podziękowanie należy się pani dr Felicji Kędzierskiej-
Rybiałek, której NZOZ, ze względu na olbrzymie potrzeby pacjentów, nadal 
wykonywał te nierefundowane świadczenia. Jednak koszty zatrudnienia le-
karzy, pielęgniarek i innego personelu medycznego pokrywała pani dr Felicja 
Kędzierska-Rybiałek, z własnych, osobistych środków. W międzyczasie po róż-
nych interwencjach NFZ ogłosił konkursy na świadczenie usług w zakresie tych 
brakujących specjalizacji. Wg informacji otrzymanej od dr Felicji Kędzierskiej-
Rybiałek NZOZ „Synapsa” złożył jako jedyny podmiot oferty świadczenia usług 
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w ogłoszonych konkursach. Obecnie trwa procedura sprawdzania oferty i wy-
boru świadczeniodawcy. Wedle posiadanej informacji ogłoszenie wyniku po-
stępowania planowane jest na drugą połowę kwietnia.

Właścicielka NZOZ „Synapsa” poinformowała mnie również, że z powodu 
wyczerpania osobistych środków finansowych od 28 lutego br. nie prowadzi 
zapisów nowych pacjentów. Jest to bez wątpienia olbrzymia strata dla tysięcy 
osób korzystających od wielu lat z usług tej przychodni.

Z tych wszystkich opisanych wyżej powodów proszę Pana Ministra o szybką 
interwencję i nadzór w NFZ, aby jak najszybciej zakończyć opisane procedury. 
Byłoby to spełnienie potrzeb i oczekiwań pacjentów, a jednocześnie pokazałoby, 
że hasło „najważniejszy jest pacjent” rzeczywiście w NFZ obowiązuje i jest reali-
zowane. Uprzejmie proszę Pana Ministra o zainteresowanie się opisaną sprawą.

Z wyrazami szacunku 
Janusz Pęcherz
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oświadczenie złożone 
przez senatora sławomira rybickiego 

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów 
państwowych Jacka Sasina

Ustawa z dnia 9 czerwca 2016 r. o zasadach kształtowania wynagrodzeń 
osób kierujących niektórymi spółkami w art. 4 ust. 5 stanowi: „Część zmienna 
wynagrodzenia w spółce nie może przekroczyć 50%, a w spółkach publicznych 
oraz innych, o których mowa w ust. 2 pkt 5, 100% wynagrodzenia podstawowego 
członka organu zarządzającego w poprzednim roku obrotowym”.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1. Czy według ministerstwa interpretacja art. 4 ust. 5 niniejszej ustawy ozna-

cza, iż w przypadku osób zasiadających w organach zarządzających spółek na-
leżących do jednostek samorządu terytorialnego lub spółek Skarbu Państwa 
w przypadku wynagrodzenia stałego za poprzedni rok obrotowy na poziomie 
300 tysięcy zł (kwota hipotetyczna), menadżer ma zapewnione wynagrodzenie 
zmienne na poziomie 150 tysięcy zł jako 50% maksymalnej wysokości wypłaty 
wynagrodzenia zmiennego w rozumieniu ustawy, a jednocześnie te 150 tysięcy zł 
jest równoznaczne z 50-procentowym poziomem wykonania celów zarządczych?

2. Czy hipotetyczna kwota 300 tysięcy zł przyjęta na potrzeby niniejszego 
oświadczenia jest równa 100% KPI (tzw. kluczowych wskaźników efektywności), 
tj. poziomowi realizacji celów zarządczych za miniony rok obrotowy? Przyjęcie 
takiej interpretacji wynika z faktu, że kwota wynagrodzenia stałego za poprzed-
ni rok obrotowy stanowi uzupełnienie w postaci wynagrodzenia zmiennego, 
czyli 300 tysięcy zł = 100% KPI, jako uzupełnienie wynagrodzenia stałego w po-
staci wynagrodzenia zmiennego. To oznacza, że 50-procentowa realizacja ce-
lów zarządczych gwarantuje 150 tysięcy zł wypłaty wynagrodzenia zmiennego. 
W związku z tym: czy 50-procentowe ograniczenie ustawowe należy interpre-
tować jako bufor maksymalnej wypłaty środków pieniężnych menadżerowi?

Sławomir Rybicki
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oświadczenie złożone 
przez senatora sławomira rybickiego

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra rolnictwa 
i rozwoju wsi henryka kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Trwają negocjacje rządu RP z Komisją Europejską w sprawie rekompensat 

za obecny oraz przyszłe zakazy połowów ryb. Branża rybacka od lat postuluje 
o realne wsparcie i wypłaty wymiernych środków finansowych za przestoje 
rybaków związane z zakazem połowu ryb. W opinii rybaków, branżowych 
ekspertów i nadmorskich samorządów dotychczasowe działania w związ-
ku z obecnym oraz planowanym zakazem połowów różnych gatunków ryb 
na Bałtyku są niewystarczające. Nie ma wypracowanych współmiernych 
rekompensat finansowych za poniesione przez rybaków straty. Opóźniają 
się również prace nad nowym programem operacyjnym na lata 2021–2027, 
w ramach którego istniałaby możliwość sfinansowania pomocy dla rybaków, 
np. z tytułu obowiązującego zakazu połowu dorsza czy śledzia. Ta trudna 
sytuacja dotyczy m.in. rybaków łodziowych, którzy są zagrożeni utratą pod-
stawowego źródła dochodu, a nawet całkowitą likwidacją prowadzonej przez 
nich działalności gospodarczej.

W związku z powyższym proszę o następujące informacje.
1. Na jakim etapie są negocjacje rządu RP z Komisją Europejską w sprawie 

rekompensat za obecny oraz przyszłe zakazy połowów? Kiedy planowane jest 
zakończenie negocjacji?

2. Jakie jest stanowisko ministerstwa w przedmiotowych negocjacjach?
3. Czy ministerstwo popiera postulaty branży rybackiej? Jeśli tak, to czy 

w całości lub w jakim zakresie? Jeśli nie, to z jakich powodów?
4. Jakie dotychczas podjęto działania mające na celu wsparcie i pomoc dla 

rybaków związanych z rybołówstwem przybrzeżnym? W jakiej wysokości udzie-
lono bezpośredniego wsparcia finansowego rybakom?

5. Jakie działania są planowane w zakresie wsparcia i pomocy dla rybaków 
związanych z rybołówstwem przybrzeżnym, w tym wsparcia finansowego? Czy 
zabezpieczone są środki finansowe? Jeśli tak, to w jakiej wysokości? Jeśli nie, 
to z jakich powodów?

6. Czy ministerstwo popiera zawiązanie ogólnopolskiej koalicji na rzecz ry-
bołówstwa morskiego? Jeśli nie, to z jakich powodów?

7. Czy podjęto inne działania o charakterze wspierającym? Jeśli tak, to jakie? 
Jeśli nie, to z jakich powodów?

8. Kiedy ustalona zostanie wysokość finansowych rekompensat dla rybaków?
9. Kiedy przyjęty zostanie harmonogram wypłat rekompensat dla rybaków?
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10. Czy aktualnie rybacy mogą się ubiegać o pomoc i wsparcie, w tym finan-
sowe? Jeśli tak, to jakie i w jakiej procedurze? Jeśli nie, to z jakich powodów?

Z poważaniem 
Sławomir Rybicki
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oświadczenie złożone 
przez senatora rafała ślusarza

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

Obecny konflikt na Wschodzie wpływa na dużo aspektów życia codziennego. 
Koleje Dolnośląskie uruchomiły ostatnio pociąg humanitarny relacji Przemyśl 
– Zgorzelec, który pomógł obywatelom Ukrainy dostać się na zachodnie tereny 
Polski, a niektórym dalej, do Niemiec.

Ta sytuacja skłania do ponownego rozważenia ustanowienia stałego połą-
czenia o takiej relacji. Obecna sytuacja wymusi większy nacisk na połączenia 
komunikacyjne. Migracja ludzi podczas kryzysu i po kryzysie spowoduje poszu-
kiwanie nowych i stabilnych połączeń. Ciąg komunikacyjny E-30 na polskim 
odcinku Przemyśl – Zgorzelec jest idealnym połączeniem wschodniej Europy 
z zachodnią i bez wątpienia warto ten fakt wykorzystać. Część ludzi otrzymu-
jących obecnie pomoc w postaci darmowych przejazdów czy pomoc w postaci 
darów na pewno osiedli się na stałe na zachodzie Polski, co sprawi, że będą re-
gularnie korzystać z połączeń kolejowych już na normalnych zasadach. Takie 
połączenie stałoby się rodzajem pomocy długoterminowej, gdyż można się spo-
dziewać, że będzie chętnie wybierane przez osoby szukające takich kierunków.

Aktualna oferta przewozowa, jeśli chodzi o połączenia dalekobieżne dla ma-
gistrali zgorzeleckiej, składa się tylko z jednej pary połączeń do Warszawy i nie 
jest obecnie skomunikowana nawet z Lubaniem Śląskim. Wielu pasażerów musi 
wybierać alternatywne środki transportu jak koleje samorządowe czy też do-
jazd na własną rękę.

Magistralę zgorzelecką zmodernizowano dzięki ogromnym nakładom finan-
sowym. Sprawiło to, że linia ta jest odcinkiem o bardzo dobrych parametrach, 
jeśli chodzi o sterowanie ruchem kolejowym oraz prędkość szlakową, tymczasem 
niewielkie jest jej wykorzystanie, jeśli chodzi o ruch pociągów dalekobieżnych.

Obecnie bardzo dużo podróżnych przesiada się z pociągów lokalnych Kolei 
Dolnośląskich na pociągi dalekobieżne w kierunku Przemyśla czy Trójmiasta 
we Wrocławiu, co pokazuje, że jest zapotrzebowanie na wydłużenie tras pocią-
gów w kierunku zachodnim.

Zwracam się o rozważenie możliwości wprowadzenia połączenia kolejowego 
relacji Zgorzelec – Przemyśl od czerwcowej korekty rozkładu jazdy bądź wraz 
z wejściem w życie nowego rozkładu jazdy 2022/23 w grudniu tego roku.

Rafał Ślusarz
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oświadczenie złożone 
przez senator dorotę Tobiszowską

oświadczenie skierowane do ministra rozwoju i technologii Piotra nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W  odpowiedzi na pismo z  dnia 8  marca 2022  r., znak sprawy DM-

III.054.1.2021, i w związku z faktem, iż jestem w stałym kontakcie z zarządami 
spółdzielni, które w niniejszej sprawie regularnie składają wnioski o interwencję 
w moim biurze senatorskim, jak również mam stały kontakt z przedstawicielami 
Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych RP, chciałabym przekazać, 
iż faktycznie, jak wskazano w piśmie, od dnia 1 marca 2022 r. obowiązuje roz-
porządzenie Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. w sprawie ustanowienia 
określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu 
epidemii, które nie przewiduje ograniczeń w zakresie organizacji zgromadzeń. 
Na mocy wymienionego rozporządzenia uchylone zostały dotychczasowe prze-
pisy w tym zakresie. Jednakże co do zasady do spółdzielni mieszkaniowych 
nadal znajdzie zastosowanie przepis art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. 
o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, zgodnie 
z którym jeżeli ustawowy termin zwołania walnego zgromadzenia spółdzielni 
przypada w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 
epidemii trwającego w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy lub ogłoszonego 
bezpośrednio po okresie trwającym w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy, 
to ulega on przedłużeniu o 6 tygodni od dnia odwołania tego stanu. 

Wymieniona regulacja nie ogranicza spółdzielni co do zwołania walnych 
zgromadzeń w formule stacjonarnej, jeżeli przepisy reżimu sanitarnego do-
tyczące np. limitu osób w trakcie zebrań na to pozwalają, co regulują przepisy 
przywołane w pierwszym akapicie. Tutaj droga do zwołania walnego zgroma-
dzenia została otwarta. Jednakże zarządy i rady nadzorcze nadal nie są obowią-
zane do organizacji walnych zgromadzeń ze względu na przepis art. 90 z dnia 
31 marca 2020 r. i właśnie na niego powołują się, nie organizując walnego zgro-
madzenia członków spółdzielni. A więc przepisy nadal są niespójne i pozwala-
ją na kontynuowanie przez organy spółdzielni nieuzasadnionego przedłużania 
swoich kadencji ad calendas Graecas oraz ograniczanie kompetencji członków 
tychże spółdzielni. 

Niezrozumiałe jest, że akurat na spółdzielniach „ciąży” taki przepis, a na 
spółkach prawa handlowego lub innych podmiotach – nie. Pozostawienie or-
ganizacji walnego zgromadzenia członków spółdzielni w zakresie decyzji o ich 
organizacji tylko zarządom spółdzielni bez zobowiązania ich do organizacji 
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walnego zgromadzenia w normalnym ustawowym trybie jest nieuzasadnione 
i może skutkować wykorzystywaniem tego przepisu, co niestety już ma miejsce. 

Jak Państwo słusznie podkreślają, „ww. przepis nie wprowadza zakazu prze-
prowadzenia walnego zgromadzenia w czasie stanu zagrożenia epidemicznego 
albo stanu epidemii, a jedynie wydłuża ustawowy termin na jego przeprowa-
dzenie”. Przepis nie wprowadza zakazu przeprowadzenia walnego zgromadze-
nia w czasie stanu zagrożenia, jednakże organy spółdzielni nadal nie decydują 
się na przeprowadzenie takiego zgromadzenia w związku z obowiązującym 
przepisem stypizowanym w art. 90 ustawy. Przepis nie wprowadza zakazu, ale 
również nie zobowiązuje do przeprowadzenia walnego zgromadzenia członków, 
jak również pozostawia możliwość niezorganizowania go. De facto nic się nie 
zmieniło. Aktualnie obowiązujące przepisy rozporządzenia Rady Ministrów 
z dnia 25 lutego 2022 r. nie przewidują takich limitów, jednak nadal to spółdziel-
nia mieszkaniowa sama dokonuje oceny (w głównej mierze konformistycznie), 
czy jest w stanie przeprowadzić np. walne zgromadzenie czy posiedzenie rady 
nadzorczej w formule stacjonarnej z zachowaniem aktualnie obowiązującego 
reżimu sanitarnego, biorąc pod uwagę aktualny stan zakażeń koronawirusem. 
Stan epidemii nadal bowiem obowiązuje.

W związku z ogłoszeniem w dniu 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epide-
micznego, a następnie odwołaniem tego stanu i ogłoszeniem w dniu 20 mar-
ca 2020 r. do odwołania stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 
wprowadzona została norma prawna, która z mocy ustawy przedłuża kadencję 
rady nadzorczej lub zarządu, jeżeli kadencja ta upłynęła lub upłynie w okresie 
obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. Norma ta 
ma moc wsteczną, tj. przywraca ciągłość kadencji tych organów, których kaden-
cja się zakończyła. Przedłużenie kadencji tych organów trwa nie dłużej niż do 
dnia zwołania pierwszego walnego zgromadzenia w terminie, o którym mowa 
w art. 90. Ten stan trwa już 2 lata, a przepisy, zgodnie z wykładnią i uzasadnie-
niem ustawy, miały charakter przejściowy.

Proszę o rozpatrzenie opisanego stanu faktycznego oraz rozważenie wniosku 
o nowelizację omawianego przepisu lub jego usunięcie.

Dorota Tobiszowska 
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oświadczenie złożone 
przez senatora Wadima Tyszkiewicza

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego 
oraz do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z prośbą o analizę poruszonych poniżej zagadnień i o odpowie-

dzi na postawione pytania.
Problem dotyczy podmiotu gospodarczego, spółki, która nie podlega pod 

tzw. Pakiet Mobilności w zakresie zatrudnionych w tej spółce kierowców, któ-
rzy nie są traktowani jako pracownicy delegowani, a to z tego względu, że ustawa 
o transporcie drogowym, czasie pracy kierowców kwalifikuje tę spółkę jako wy-
konującą niezarobkowy przewóz drogowy, przewóz na potrzeby własne – tj. każ-
dy przejazd pojazdu po drogach publicznych z pasażerami lub bez, załadowanego 
lub bez ładunku, przeznaczonego do nieodpłatnego krajowego i międzynarodo-
wego przewodu drogowego osób lub rzeczy, wykonywany przez przedsiębiorcę 
pomocniczo w stosunku do jego podstawowej działalności gospodarczej – bo-
wiem spełnia ona łącznie następujące warunki:

a) pojazdy samochodowe używane do przewozu są prowadzone przez jej 
pracowników;

b) przedsiębiorca legitymuje się tytułem prawnym do dysponowania pojaz-
dami samochodowymi;

c) w przypadku przejazdu pojazdu załadowanego – rzeczy przewożone są wła-
snością tego przedsiębiorcy lub zostały przez niego sprzedane, kupione, wynaję-
te, wydzierżawione, wyprodukowane, wydobyte, przetworzone lub naprawione 
albo celem przejazdu jest przewóz rzeczy z przedsiębiorstwa lub do przedsię-
biorstwa na jego własne potrzeby;

d) przewóz nie jest przewozem w ramach prowadzonej działalności gospo-
darczej w zakresie usług turystycznych.

Reasumując, należy stwierdzić, że spółka, o której mowa: sama jest produ-
centem towarów, które następnie sprzedaje w Europie, dokonując transportu 
swoich towarów z wykorzystaniem zatrudnionych przez siebie do prowadzenia 
swoich samochodów kierowców; nie wozi obcego towaru; nie wykonuje usług 
transportowych na rzecz podmiotów trzecich.

W takim stanie faktycznym pojawił się następujący problem. W jaki sposób 
spółka, o której mowa, tj. wykonująca niezarobkowy przewóz drogowy, przewóz 
na potrzeby własne, ma dokonać wyliczenia wynagrodzeń i ewentualnych dodat-
ków lub zwrotów kosztów podróży? A mianowicie, czy powinna potraktować to 
tak, iż zatrudnieni przez nią kierowcy wożący towary będące jej własnością za 
granicę (po Europie) są w podróży służbowej i otrzymują pensję zgodnie z umo-
wą o pracę (podlegającą składkom ZUS oraz podatkowi dochodowemu od osób 
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fizycznych) oraz zwrot kosztów podróży w kraju, a także poza granicami, tzn. 
diety, koszty noclegów itp. (a kwoty te nie podlegają ZUS i są zwolnione z po-
datku)? Czy też zgodnie z przepisami Pakietu Mobilności zatrudnieni przez nią 
kierowcy wożący towary będące jej własnością za granicę (po Europie) otrzy-
mują pensję zgodnie z umową o pracę, a także dodatki, np. za godziny nadlicz-
bowe, pracę w dni wolne itp. (a całość podlega składkom ZUS oraz podatkowi 
dochodowemu od osób fizycznych)? Czy może powinno się tu zastosować inne 
rozwiązanie, a jeśli tak, to jakie?

Zadanie tych pytań stało się konieczne z uwagi na to, że wszystkie dotychcza-
sowe opinie i wytyczne dotyczą tylko i wyłącznie kierowców firm transporto-
wych, którzy zgodnie z Pakietem Mobilności podlegają tzw. delegowaniu, które 
nie dotyczy pracowników wspomnianej spółki wożącej i sprzedającej w Europie 
towary na potrzeby własne, bo przez siebie wyprodukowane.

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz 
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oświadczenie złożone przez senatorów 
kazimierza michała ujazdowskiego, halinę Biedę, 

Bogdana Borusewicza, jana Filipa libickiego,  
ewę matecką, magdalenę kochan  

i krzysztofa kwiatkowskiego

oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
zbigniewa ziobry

Centra Pomocy Dzieciom to specjalistyczne placówki, w których dzieci po-
krzywdzone przestępstwem oraz ich niekrzywdzący opiekunowie otrzymują 
kompleksową, interdyscyplinarną pomoc pod jednym dachem. Model działa-
nia centrów jest oparty na modelu Barnahus, uznanym i rekomendowanym 
przez Komitet Ochrony Praw Dziecka ONZ oraz Radę Europy. Pierwsza tego 
typu placówka została uruchomiona w Stanach Zjednoczonych blisko 40 lat 
temu, a w Europie – w Islandii w 1998 r. W tej chwili ponad 60 takich placówek 
skupionych jest w europejskiej sieci Promise, a znajdują się one m.in. w takich 
krajach jak Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Słowenia, 
Szwecja i Węgry.

W Polsce pierwszą placówkę bazującą na modelu Barnahus otworzyła 
w 2004 r. w Warszawie Fundacja „Dajemy Dzieciom Siłę”. Od 2017 r. fundacja 
koordynuje sieć 5 placówek tego typu. Centra Pomocy Dzieciom w Warszawie, 
Gdańsku i Starogardzie Gdańskim prowadzone są przez FDDS, natomiast pla-
cówki w Białymstoku i Głogowie odpowiednio przez Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów i Animatorów „Klanza” oraz Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży 
„Szansa”.

Centra Pomocy Dzieciom działają w oparciu o następujące standardy: kom-
pleksowa pomoc – dziecko pokrzywdzone przestępstwem oraz jego niekrzyw-
dzący opiekunowie otrzymują pod jednym dachem wsparcie psychologiczne, 
psychiatryczne, pediatryczne, prawne i socjalne; współpraca interdyscypli-
narna – diagnoza i interwencja prowadzona jest przez interdyscyplinarny ze-
spół profesjonalistów współpracujących z lokalnymi instytucjami, tj. szkołami, 
ośrodkami pomocy społecznej, sądami, prokuraturą itp.; przesłuchanie dziecka 
w przyjaznych warunkach poza sądem – w centrum znajduje się pokój, w któ-
rym dzieci w przyjazny dla nich sposób są przesłuchiwane przez sąd, a przed 
przesłuchaniem przygotowane do przesłuchania, co pozwala na zminimalizo-
wanie stresu i uniknięcie kolejnych trudnych doświadczeń związanych z trau-
mą; miejsce przyjazne dziecku – wystrój wnętrza i wyposażenie placówki są 
dostosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku.

W 2021 r. w 5 placówkach skupionych w sieci Centrów Pomocy Dzieciom po-
moc otrzymało ok. 1 tysiąca dzieci i ich rodzin. Niestety skala tej pomocy jest 
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niewystarczająca, obejmuje tylko część pokrzywdzonych. Istnieje zatem potrze-
ba, żeby placówki tego typu powstawały we wszystkich większych miastach 
w Polsce. Aktualnie organizacje pozarządowe działające w Lublinie, Wrocławiu, 
Olsztynie oraz Rabce-Zdroju starają się o stworzenie Centrów Pomocy Dzieciom 
w swoich miastach. Zdobyły przychylność władz samorządowych, ale finanso-
wanie, które te mogłyby im zapewnić, jest niewystarczające.

Rekomendujemy wydzielenie środków z Funduszu Sprawiedliwości na ten 
cel, a co za tym idzie, ogłoszenie konkursu na prowadzenie specjalistycznej pla-
cówki dla dzieci pokrzywdzonych przestępstwem. W konkursie tym powinny 
być wydzielone środki w szczególności na: remont/ adaptację lokalu, wyposa-
żenie placówki (w tym w sprzęt do nagrywania do pokoju przesłuchań) oraz 
późniejsze jej utrzymanie; zapewnienie specjalistycznego wsparcia psycholo-
gicznego, psychiatrycznego i prawnego, w tym przygotowanie do przesłuchania, 
dla dzieci i ich rodzin (wynagrodzenia dla psychologów, prawnika, psychia-
trów); szkolenia i superwizje dla personelu placówki. Aby zapewnić ciągłość 
i stabilność działania placówek, konkurs powinien być ogłaszany na okres nie 
krótszy niż 5 lat.

Kazimierz Michał Ujazdowski 
Halina Bieda 
Bogdan Borusewicz 
Jan Filip Libicki 
Ewa Matecka 
Magdalena Kochan 
Krzysztof Kwiatkowski
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poseł Marek Suski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów  
Piotr Naimski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty
Wznowienie obrad

Głosowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały wyrażającej sprzeciw wobec wyprzedaży fir-
my Lotos



Spis treści

349

38. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 9, 10, 11 oraz 17 marca 2022 r.

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 68

Otwarcie dyskusji
senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . 71
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . . 72

senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Rafał Ślusarz  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . . 79
senator Jacek Bogucki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . . . . . . 81
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82

Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawodawczej

Komunikaty

(Obrady w dniu 10 marca)

Wznowienie posiedzenia
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały z okazji 23. rocznicy członkostwa Polski w Or-
ganizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

Przedstawienie projektu uchwały
senator Tomasz Grodzki  . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji
Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Głosowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Podjęcie uchwały
Punkt 15. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o cha-
rakterze użyteczności publicznej

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administra-
cji Państwowej

senator sprawozdawca  
Janusz Pęcherz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanisław Lamczyk.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury  
Rafał Weber . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty
Wznowienie obrad
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 16. porządku obrad: ustawa o pomocy obywate-
lom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na tery-
torium tego państwa

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji Ro-
dziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i  Petycji, Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu oraz Komisji Zdrowia

senator sprawozdawca  
Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Jadwiga Rotnicka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . 94

senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 95
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 95
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . . 96
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 101
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny  
i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Zapytania i odpowiedzi
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
podsekretarz stanu  
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w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
senator Artur Dunin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny  
i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110
senator Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  112
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
senator Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . 112
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny  
i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
szef Urzędu  
do Spraw Cudzoziemców 
Jarosław Szajner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 114
szef Urzędu  
do Spraw Cudzoziemców 
Jarosław Szajner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . 114
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
senator Marek Plura .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  115
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  117
senator Kazimierz Michał Ujazdowski .  .  .  .  .  .  .  118
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

senator Janina Sagatowska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . . . . . 119
szef Urzędu  
do Spraw Cudzoziemców 
Jarosław Szajner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
senator Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . . . . . 119
szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Jarosław Szajner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . 120
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
Jarosław Szajner  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
senator Jerzy Fedorowicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 124
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny  
i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
senator Marek Plura .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
senator Maciej Łuczak  . . . . . . . . . . . . . . . . 124
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny  
i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . 126
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny  
i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
podsekretarz stanu  
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w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 127
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji 
Błażej Poboży .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128

Otwarcie dyskusji
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . 130
senator Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty

(Obrady w dniu 11 marca)

Wznowienie posiedzenia
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usłu-
gami o  znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa 
państwa, a  także dla utrzymania międzynarodowego 
pokoju i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia 
Wojskowego  (cd.)
Sprawozdanie połączonych Komisji Gospodarki Naro-
dowej i  Innowacyjności oraz Komisji Obrony Narodo-
wej

senator sprawozdawca  
Jarosław Rusiecki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Głosowanie nr  6 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
Głosowanie nr  7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Głosowanie nr  8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Podjęcie uchwały
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  wsparciu przygotowania III Igrzysk Europejskich 
w 2023 roku (cd.)

Głosowanie nr  9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
główny legislator  
w Biurze Legislacyjnym w Kancelarii Senatu 
Jakub Zabielski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136

Głosowanie nr  10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
Głosowanie nr  11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Podjęcie uchwały
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
– Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych 
ustaw (cd.)
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności

senator sprawozdawca  
Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności

senator sprawozdawca  
Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Głosowanie nr  12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Podjęcie uchwały
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii (cd.)
Sprawozdanie połączonych Komisji Rolnictwa i  Roz-
woju Wsi oraz Komisji Zdrowia

senator sprawozdawca  
Beata Małecka-Libera  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137

Głosowanie nr  13 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Głosowanie nr  14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Głosowanie nr  15 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Głosowanie nr  16 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Głosowanie nr  17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Podjęcie uchwały
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych 
ustaw (cd.)
Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

senator sprawozdawca  
Jacek Bogucki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138

Głosowanie nr  18 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Głosowanie nr  19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
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