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Porządek obrad
39. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 23 i 24 marca 2022 r.

1.  Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy 
wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii Polskiej na 
Wschodzie.

2. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o lasach.

3. Ustawa o zmianie ustawy o  listach zastawnych i bankach hipotecznych 
oraz niektórych innych ustaw.

4. Ustawa o  ochronie dziedzictwa narodowego związanego z  nazwami 
obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami.

5. Ustawa o  zmianie ustawy o  pracowniczych programach emerytalnych 
oraz ustawy o  indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidual-
nych kontach zabezpieczenia emerytalnego.

6. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych 
innych ustaw.

7. Ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transpor-
cie kolejowym.

8. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo wodne.

9. Ustawa o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie.

10. Ustawa o wyrobach medycznych.

11. Ustawa o  ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a  Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia 
funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej w  Warszawie dnia 2 grudnia 
2021 r.

12. Ustawa o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczy-
pospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią 
Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających niele-
galnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzone-
go w Warszawie dnia 29 października 2021 roku.

13. Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym między pań-
stwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej pań-
stwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na 
Barbadosie dnia 15 października 2008 r.

14. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywate-
lom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa.



15. Drugie czytanie projektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwale-
nia.

16. Ustawa o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w pono-
szeniu kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej 
telewizji cyfrowej.*

17. Ustawa o  zmianie ustawy o  pomocy obywatelom Ukrainy w  związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo 
o szkolnictwie wyższym i nauce.*

18. Ustawa o  zmianie ustawy o  pomocy obywatelom Ukrainy w  związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.*

19. Ustawa o  szczególnych regulacjach w  zakresie transportu i  gospodarki 
morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy.*

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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  − sekretarz stanu Adam Andruszkiewicz

Ministerstwo Finansów  − podsekretarz stanu Piotr Patkowski

Ministerstwo Infrastruktury  − sekretarz stanu Andrzej Bittel 
 − podsekretarz stanu Grzegorz Witkowski

Ministerstwo Klimatu i Środowiska  − sekretarz stanu Edward Siarka

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  − sekretarz stanu Stanisław Szwed 
 − podsekretarz stanu Barbara Socha

Ministerstwo Spraw Zagranicznych  − sekretarz stanu Piotr Wawrzyk

Ministerstwo Zdrowia  − podsekretarz stanu Maciej Miłkowski

Wojciech Ślączka, rektor Akademii Morskiej w Szczecinie 

Artur Bejger, prorektor Akademii Morskiej w Szczecinie

Janusz Uriasz, prorektor Akademii Morskiej w Szczecinie

Paweł Lisiecki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Arkadiusz Marchewka, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

Anna Maria Anders, ambasador nadzwyczajna i pełnomocna Rzeczypospolitej Polskiej 
w Republice Włoskiej i Republice San Marino

Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Naro-
dowi Polskiemu

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



Andrzeja Bida, dyrektor generalny Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjono-
wanych

Józef Zych, marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej II kadencji w latach 1995–1997

Adam Struzik, marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej III kadencji 

Władysław Kosiniak-Kamysz, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodniczą-
cy Klubu Parlamentarnego Koalicja Polska – PSL, UED, Konserwatyści

Marek Sawicki, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, sekretarz Sejmu Rzeczypo-
spolitej Polskiej II kadencji
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kamery, aby byli państwo widoczni podczas po-
łączenia. Możecie państwo zapisywać się do py-
tań i do głosu w dyskusji poprzez czat w aplikacji.

Wnioski o charakterze legislacyjnym, prze-
mówienia w dyskusji oraz oświadczenia prosimy 
przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicz-
nej na adres przesłany państwu uprzednio przez 
Kancelarię Senatu.

Do państwa dyspozycji pozostaje także spe-
cjalny numer telefonu, pod którym możecie pań-
stwo dokonywać konsultacji treści wniosków 
o charakterze legislacyjnym czy zgłoszeń pro-
blemów technicznych.

Prosimy samodzielnie nie włączać mikrofo-
nów. Zabranie głosu będzie możliwe dopiero po 
jego udzieleniu przez marszałka prowadzącego 
oraz po uruchomieniu mikrofonu przez informa-
tyka Kancelarii Senatu.

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

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

Proszę zatem o oddanie jakiegokolwiek głosu 
w celu potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 92 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
Szanowni Państwo, informuję, że Sejm na pięć-

dziesiątym posiedzeniu w dniach 11 i 12 marca br. 
przyjął jedyną poprawkę zgłoszoną przez Senat 
do ustawy o zmianie ustawy o obrocie z zagrani-
cą towarami, technologiami i usługami o znacze-
niu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, 
a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)

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

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę o zajmowanie miejsc. Zaczynamy, pro-
szę państwa.

Otwieram…
(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku Kamiński, Panie Senatorze 

Ujazdowski, Panie Senatorze Świlski i wszyscy 
inni…

(Głosy z sali: Ciii…)
Proszę o zajmowanie miejsc.
Otwieram trzydzieste dziewiąte posiedzenie 

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

kowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam 

pana senatora Mariusza Gromkę, pana senato-
ra Aleksandra Szweda, pana senatora Ryszarda 
Świlskiego oraz pana senatora Jerzego Wcisłę.

Listę mówców prowadzić będą na zmianę pan 
senator Mariusz Gromko oraz Jerzy Wcisła.

Szanowni Państwo Senatorowie, w związ-
ku ze stanem epidemii, po zasięgnięciu opinii 
Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o nada-
niu temu posiedzeniu specjalnej formuły. Obrady 
będą toczyć się jednocześnie w sposób tradycyjny 
oraz z wykorzystaniem środków porozumiewa-
nia się na odległość, tj. w sposób zdalny, co regulu-
ją zasady opisane w art. 67b Regulaminu Senatu.

Państwa senatorów biorących udział w po-
siedzeniu w sposób zdalny proszę o upewnienie 
się, czy państwa iPady są podłączone do zasila-
nia, a kamery w nich włączone. Proszę także o za-
pewnienie takiego położenia iPada i obiektywu 
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i bezpieczeństwa oraz ustawy o Agencji Mienia 
Wojskowego. Przyjął ponadto część poprawek 
Senatu zgłoszonych do ustawy o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa.

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

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

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

Proponuję rozpatrzenie punktów trzecie-
go, szóstego, ósmego, dziewiątego, jedenastego, 
dwunastego oraz trzynastego projektu porządku 
obrad, pomimo że sprawozdania komisji w spra-
wie tych punktów zostały dostarczone w termi-
nie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu.

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

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

Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania 
dotychczasowego punktu trzynastego: drugie 
czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o la-
sach – i rozpatrzenie go jako punktu drugiego; 
dotychczasowego punktu dziewiątego: ustawa 
o zmianie ustawy o listach zastawnych i ban-
kach hipotecznych oraz niektórych innych ustaw 
– i rozpatrzenie go jako punktu trzeciego. Jest to 
realizacja próśb resortów w tej sprawie.

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

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

Proponuję uzupełnienie porządku obrad 
o  punkty: drugie czytanie projektu ustawy 
o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa – i rozpatrzenie go jako punktu 
czternastego; drugie czytanie projektu uchwały 
w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę 
jej uchwalenia – i rozpatrzenia go jako punktu 
piętnastego.

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

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

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

Uprzedzę jednocześnie, że dziś w Sejmie mogą 
być przyjęte 2 dodatkowe ustawy dotyczące kwe-
stii wojny w Ukrainie, i jeżeli tak się stanie, to 
jutro – ponieważ są to ustawy pilne – będziemy 
je rozpatrywać jako ostatnie. To jest rzecz, która 
prawdopodobnie się zdarzy. Głosowanie w spra-
wie punktów, które zostaną dzisiaj zrealizowa-
ne, planowane jest na jutro po uchwale w sprawie 
konstytucji z 1997 r. Zaś te ustawy, które przyjdą 
z Sejmu, będą przegłosowane po zakończeniu ich 
rozpatrywania, mam nadzieję, że jutro w godzi-
nach popołudniowych lub wieczornych.

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek 
obrad trzydziestego dziewiątego posiedzenia 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.

Wspomniałem o tym, że mogą wpłynąć pilne 
ustawy z Sejmu. Są to ustawa dotycząca zmiany 
standardu nadawania naziemnej telewizji cyfro-
wej, ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa, i druga podobna, 
oraz ustawa o szczególnych regulacjach w zakre-
sie transportu i gospodarki morskiej w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, 
chodzi o kwestie godzin pracy kolejarzy i ma-
rynarzy zaangażowanych w wojnę w Ukrainie. 
Jeżeli te zmiany będą uchwalone przez Sejm, to 
na jutro rano przewidziane są posiedzenia ko-
misji w tej sprawie, a porządek obrad może być 
rozszerzony o punkty dotyczące rozpatrywania 
tych ustaw.

Informuję, że głosowanie w sprawie punktu 
pierwszego zostanie przeprowadzone dzisiaj bez-
pośrednio po jego rozpatrzeniu.

Jutro rozpoczniemy obrady o godzinie 10.00 
od rozpatrzenia punktu piętnastego: drugie 
czytanie projektu uchwały w sprawie uczcze-
nia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 
2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwale-
nia. Głosowanie w tej sprawie odbędzie się rów-
nież bezpośrednio po rozpatrzeniu tego punktu. 
Następnie, jak już mówiłem, przystąpimy do gło-
sowania w sprawie rozpatrzonych w dniu dzisiej-
szym punktów. Po tych głosowaniach będziemy 
rozpatrywać wymienione wcześniej ustawy, któ-
re zostaną uchwalone w dniu dzisiejszym przez 
Sejm, i głosowanie nad nimi zostanie przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.
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Dziś o godzinie 12.00 zostanie ogłoszona pół-
godzinna przerwa w obradach na otwarcie wysta-
wy poświęconej prof. Bronisławowi Geremkowi 
„O Europie marzyłem zawsze”.

Szanowni Państwo, informuję, że w dniach 23, 
24 i 25 marca odbędą się rekolekcje wielkopostne 
dla posłów i senatorów. Dzisiaj one rozpoczyna-
ją się o godzinie 20.00 w kościele św. Aleksandra 
przy pl. Trzech Krzyży, a w czwartek i piątek o go-
dzinie 7.30 w kaplicy sejmowej.

Dodam jeszcze, że Konwent Seniorów zaapro-
bował zmianę terminu jednego z posiedzeń kwiet-
niowych o 1 dzień, nie 28 i 29 kwietnia, tylko 27 
i 28 kwietnia. Proszę to mieć na względzie przy 
planowaniu swoich aktywności.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy…

(Głosy z sali: Pani senator…)
Tak?
A, proszę bardzo, przepraszam.

Senator 
alicja chybick a 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Zmarł pan prof. Marian Zembala, mój kolega, 

który skończył studia na wrocławskiej Akademii 
Medycznej w 1974 r., bardzo dobrze państwu zna-
ny chirurg, transplantolog, wieloletni dyrektor 
ośrodka kardiochirurgii, minister zdrowia.

Proszę, uczcijmy Jego pamięć minutą ciszy.
Pogrzeb odbędzie się w  najbliższą sobotę 

w Katowicach.
(Wszyscy wstają)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczy-

nek racz mu dać, Panie.)
(Głosy z sali: A światłość wiekuista niechaj mu 

świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywa 

w pokoju wiecznym.)
(Głosy z sali: Amen.)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Zatem przystępujemy do rozpatrzenia 
punktu pierwszego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu uchwały w sprawie upamiętnienia 
80. rocznicy wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej 
ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie.

Pragnę powitać obecnych na posiedzeniu pa-
nię ambasador Annę Marię Anders, ambasadora 
nadzwyczajnego i pełnomocnego Rzeczypospolitej 
Polskiej w Republice Włoskiej i Republice San 
Marino, naszą koleżankę z poprzedniej kadencji; 
pana Mateusza Szpytmę, zastępcę prezesa IPN – 
Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu, i pana Andrzeja Bidę, dyrektora ge-
neralnego Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych. (Oklaski)

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 663, a sprawozdanie – w druku nr 663 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Marka Komorowskiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji o projekcie uchwały.

Senator SPraWozDaWca 
marek komorowski 

Szanowna Pani Ambasador! Panie Marszałku! 
Panie i Panowie Senatorowie! Szanowni Państwo!

Niniejsza uchwała upamiętnia 2 wydarzenia: 
osiemdziesiątą rocznicę wyjścia Armii Polskiej, 
zwanej Armią Andersa, ze Związku Sowieckiego, 
to jest z nieludzkiej ziemi, oraz osiemdziesiątą 
rocznicę utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie. 
Jest ona oddaniem hołdu polskim żołnierzom 
walczącym w ramach tej armii, dowództwu pol-
skich Sił Zbrojnych w czasie II wojny światowej, 
a szczególnie gen. Władysławowi Andersowi, wy-
bitnemu Polakowi i wybitnemu dowódcy.

Oczywiście w treści i formie, przede wszyst-
kim w  zawartości uchwały… W  tak krótkim 
tekście trudno jest o wszystkich elementach po-
wiedzieć, ale komisja starała się, żeby po pro-
stu uwypuklić najważniejsze kwestie. Można 
powiedzieć, że uchwała składa się z kilku czę-
ści. Pierwsza nawiązuje do okrucieństwa woj-
ny na ludności cywilnej, która bezpośrednio nie 
uczestniczyła w działaniach wojennych. Masowe 
deportacje w latach 1940–1941 w głąb Związku 
Sowieckiego… Szacuje się, że nawet ok. 1,5 milio-
na Polaków zostało wywiezionych. Polacy ci po-
zostawali tam bez perspektywy powrotu. Wielu 
nie przeżyło samego transportu, jak również wa-
runków pobytu i pracy ponad ludzkie siły. Naród 
polski znajdował się wówczas w tragicznym poło-
żeniu. Jednak atak Niemiec na Związek Sowiecki 
w ramach operacji „Barbarossa” zmienił sytu-
ację geopolityczną. Zaczęto prowadzić rozmowy. 
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Gen. Sikorski, naczelny wódz, premier rządu pol-
skiego rozpoczął rozmowy o utworzeniu Armii 
Polskiej w Związku Radzieckim.

O  tych okolicznościach wspomina kolejna 
część uchwały. Zaczęto tworzyć polską armię, 
jednak okoliczności jej tworzenia, pobytu, szko-
lenia nie były łatwe. Armia Andersa była przykła-
dem armii, która reprezentowała całą mozaikę 
narodowościową II Rzeczypospolitej. Byli w niej 
Żydzi, Ukraińcy, Białorusini, Litwini, Polacy róż-
nych wyznań. Jednak rozbieżności co do użycia 
polskiego wojska w działaniach wojennych i po-
gorszenie relacji polsko-sowieckich doprowadziły 
w efekcie do ewakuacji Armii Polskiej do Iranu. 
Z armii, która powstała z zesłańców i łagierni-
ków, gen. Andersowi udało się stworzyć armię 
zwycięzców i o tym mówi ostatnia część uchwały, 
tj. o kampanii włoskiej, w której przełamanie linii 
Gustawa w bitwie pod Monte Cassino było klu-
czowe, ale ważne było również przełamanie linii 
Gotów w bitwie o Ankonę czy w bitwie o Bolonię.

Armia tętniła życiem kulturalnym, co wzmac-
niało jej morale. Prowadziła szkoły. Armia po-
siadała niewzruszoną wiarę w zwycięstwo. Sam 
gen. Władysław Anders dla ok. 115 tysięcy osób 
ewakuowanych z Związku Sowieckiego był jak bi-
blijny Mojżesz, który wyprowadził z domu niewo-
li, z nieludzkiej ziemi poprzez Persję do Palestyny 
wojsko, te 115 tysięcy osób, ale celem było dopro-
wadzenie ich do Polski. Gen. Anders wyprowa-
dził Armię z sowieckiego piekła. Dramat Armii 
Andersa, ale nie tylko Armii Andersa, polegał 
jednak na braku możliwości powrotu do Polski 
po wojnie, bo powrót wiązał się z dużym ryzy-
kiem znalezienia się w komunistycznym więzie-
niu i poddaniu prześladowaniom.

W tym miejscu chciałbym przytoczyć słowa 
papieża Jana Pawła II: „Nie ma miejsca na świecie, 
które by nie przypominało o polskim żołnierzu 
bijącym się o niepodległość, i nie ma Europy spra-
wiedliwej bez Polski niepodległej na jej mapie”.

A  na za kończen ie tego sprawozda-
nia chcia łbym przytoczyć jeszcze słowa 
gen. George’a Pattona, wybitnego amerykańskie-
go generała okresu II wojny światowej, na temat 
Armii Andersa z jego wspomnień znajdujących się 
w książce „Wojna. Jak ją poznałem”. Gen. Patton 
wspomina: „Oddziały polskie prezentują się najle-
piej ze wszystkich, jakie kiedykolwiek widziałem, 
łącznie z brytyjskimi i amerykańskimi”.

Szanowni Państwo, komisja na swoim posie-
dzeniu w dniu 17 marca przyjęła projekt uchwały 

z poprawkami. Chciałbym już na samo zakoń-
czenie przytoczyć treść uchwały Senatu w spra-
wie upamiętnienia 80. rocznicy wyjścia Armii 
Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii 
Polskiej na Wschodzie.

„W latach 1940–1941 ówczesne władze so-
wieckie przeprowadziły masowe deportacje na 
Syberię ludności polskiej z terenów polskich za-
jętych przez Związek Sowiecki.

Warunki pobytu na Syberii były strasz-
ne, a śmiertelność duża. Bardzo wielu Polaków 
zmarło z głodu, zimna, chorób i wyczerpania 
spowodowanego nadludzką pracą fizyczną. 
Dopiero podpisanie 30 lipca 1941 r. w Londynie 
przez Władysława Sikorskiego umowy z Iwanem 
Majskim i ogłoszenie 12 sierpnia 1941 r. amne-
stii dla zesłanych dały deportowanym oraz pol-
skim więźniom gułagów prawną możliwość 
stworzenia Polskich Sił Zbrojnych pod dowódz-
twem generała Władysława Andersa. Amnestia 
trwała tylko do 16 stycznia 1943 r. W tym czasie 
zaczęła się tworzyć Armia Polska zwana Armią 
Andersa, w której znaleźli się obywatele polscy 
różnych narodowości. Warunki tworzenia tej 
Armii były bardzo trudne. Zmniejszano licz-
bę racji żywnościowych dla Armii do poziomu 
30 tysięcy przy stanie osobowym ok. 70 tysięcy 
żołnierzy. Nie widząc perspektywy poprawie-
nia sytuacji Armii Polskiej, generał Władysław 
Anders w dniu 18 marca 1942 r. uzyskał od władz 
sowieckich zgodę na ewakuację do Iranu żołnie-
rzy, którzy stanowili nadwyżkę ponad stan 44 ty-
sięcy. Od 24 marca do 5 kwietnia 1942 r. trwała 
ewakuacja Armii Polskiej. W tym czasie stosun-
ki polsko-sowieckie uległy znacznemu pogor-
szeniu i po interwencji brytyjskiego premiera 
Winstona Churchilla władze sowieckie wyra-
ziły zgodę na ewakuację całej Armii Polskiej do 
Iranu. Druga część ewakuacji Armii Polskiej zo-
stała przeprowadzona od 9 sierpnia do 1 września 
1942 r. Łącznie ewakuowano z terenu Związku 
Sowieckiego, z nieludzkiej ziemi ok. 115 tysięcy 
osób, w tym ponad 37 tysięcy cywilów, wśród któ-
rych było blisko 14 tysięcy dzieci.

Następnie na mocy rozkazu Naczelnego Wodza 
Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława 
Sikorskiego z 12 września 1942 r. w wyniku po-
łączenia Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR i Wojska 
Polskiego na Środkowym Wschodzie została utwo-
rzona Armia Polska na Wschodzie, a jej dowódcą 
został generał Władysław Anders. W jej ramach 
21 lipca 1943 r. utworzony został 2. Korpus Polski 
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– wyższy związek taktyczny, który stanowił trzon 
Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie – walczący 
w składzie brytyjskiej 8. Armii w kampanii wło-
skiej m.in. w bitwie o Monte Cassino o przełama-
nie Linii Gustawa, w bitwie o Ankonę i w bitwie 
o Bolonię.

Wkład Armii Polskiej na Wschodzie, w tym 
2. Korpusu Polskiego, w ostateczne zwycięstwo 
w II wojnie światowej jest nie do przecenienia, 
a Armia Polska i żołnierze polscy stali się Armią 
Zwycięzców.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekona-
ny o szczególnym znaczeniu Armii Polskiej na 
Wschodzie dla losów II wojny światowej, od-
daje hołd wszystkim Jej Żołnierzom, naszym 
Bohaterom.

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

I na samo zakończenie powiem, że w dniu 
wczorajszym w Senacie odbyła się również kon-
ferencja poświęcona temu tematowi. Dziękuję 
bardzo. (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.
Informuję, że do głosu zapisał się pan senator 

Jan Maria Jackowski, pracujący zdalnie.
(Głosy z sali: Nie ma, nie ma go.)
(Głos z sali: Zdalnie.)
Czy pan senator Jackowski jest osiągalny?
(Senator Jan Maria Jackowski: Jestem, oczy-

wiście. Czy mnie pan marszałek…)
Bardzo proszę.

Senator 
jan maria jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani 
Ambasador! Szanowny Panie Wiceprezesie 
Instytutu Pamięci Narodowej! Szanowni Goście!

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować 
panu senatorowi Markowi Komorowskiemu za 
tę inicjatywę, która przyniosła tak piękny owoc 
w postaci tego projektu uchwały, który był bar-
dzo wnikliwie procedowany podczas posiedzenia 
Komisji Ustawodawczej. Chciałbym wszystkim 
członkom komisji bardzo podziękować za bar-
dzo konstruktywną atmosferę podczas tej dys-
kusji. To pokazało, że ta uchwała została dobrze 
dopracowana od strony nie tylko językowej, ale 
również merytorycznej. Ja nie będę streszczał 
przebiegu tej dyskusji, to wszystko jest zawarte 
w protokole i stenogramie z posiedzenia komisji. 
Niemniej jednak warto podkreślić dobrą atmosfe-
rę współpracy między senatorami, którzy często, 
jeżeli chodzi o dyskusje historyczne, mają różne 
spojrzenia na kwestie z najnowszej historii Polski.

Chciałbym też podkreślić, że ta uchwała na-
biera szczególnego znaczenia w sytuacji, w jakiej 
obecnie się w Europie znajdujemy. Myślę o sytu-
acji po 24 lutego tego roku, a wiec o bestialskiej 
wojnie, która toczy się u naszego wschodniego 
sąsiada. Myślę, że ta uchwała, która odnosi się 
do wydarzeń z przeszłości, ale dotyczy tego sa-
mego wielkoruskiego imperializmu, brutalności, 
nieliczenia się z prawami człowieka, ze standar-
dami cywilizacyjnymi w osiąganiu swoich celów 
politycznych, militarnych i innych, też nabiera 
dodatkowego kontekstu. I w ten sposób projekto-
wana uchwała, mimo że odnosi się do wydarzeń 
z przeszłości, pokazuje dramat krajów Europy 
Środkowej i Europy Środkowo-Wschodniej, któ-
re bezpośrednio – czy to w czasach carskich, czy 
w czasach komunizmu sowieckiego, czy w innych 
czasach – doświadczyły tego opartego na samo-
dzierżawiu wielkoruskiego imperializmu. I o tym 
też należy tu pamiętać.

I jeszcze jedna uwaga na koniec. Otóż pod-
czas tej dyskusji pojawiło się pytanie o  sfor-
mułowanie „na nieludzkiej ziemi”. Ja sądzę, 
Wysoka Izbo, że dla naszego pokolenia wiel-
ka książka Józefa Czapskiego, który był bliskim 
współpracownikiem gen.  Andersa i  przecież 
prowadził misję poszukiwawczą zaginionych 
oficerów w momencie, kiedy tworzyła się pol-
ska armia w Związku Sowieckim na mocy po-
rozumienia Majski-Sikorski z 1941 r., z grudnia 
1941 r… Otóż ta książka, która jest porównywalna 
z „Archipelagiem Gułag” czy z „Innym światem” 
Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, weszła do ka-
nonu światowej literatury faktu. Ona pokazuje, 
co oznaczał utopijny komunizm sowiecki, w jaki 
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sposób podchodził do człowieka, do praw człowie-
ka, do praw narodów. I to, że w projekcie uchwały 
użyliśmy tego sformułowania, które dla nas jest 
oczywiste… Warto przypomnieć właśnie postać 
Józefa Czapskiego, wybitnego polskiego malarza, 
pisarza, a przede wszystkim też bohatera II wojny 
światowej, osoby, która odegrała bardzo istotną 
rolę przy tworzeniu Armii Polskiej gen. Andersa 
i która również całym swoim życiem, później 
na emigracji we Francji… A zmarł Józef Czapski 
w Maisons-Laffitte, a więc w miejscu, gdzie była 
wydawana „Kultura”, tak bardzo zasłużona dla 
polskiej kultury, wydawana na emigracji przez 
Jerzego Giedroycia. Otóż postać Józefa Czapskiego 
też warto przypomnieć w kontekście projekto-
wanej uchwały. Jak również wspominaną w tek-
ście postać gen. Władysława Andersa, który jest 
bohaterem naszej historii, bohaterem historii 
Europy i którego myśli, dokonania – też publika-
cje, bo przecież był też pisarzem i wydał bardzo 
ważne książki –pokazują, że w sposób znakomi-
ty potrafił on zdiagnozować istotę imperializmu 
wielkoruskiego.

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję panu 
senatorowi Komorowskiemu. Dziękuję za udzie-
lenie głosu.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że l ista mówców zosta ła 

wyczerpana.
Dla porządku informuję, że państwo senatoro-

wie – alfabetycznie – Janusz Gromek, Aleksander 
Szwed i Alicja Zając złożyli przemówienia w dys-
kusji do protokołu.* 

Zamykam dyskusję.
Bardzo proszę.
Przystępujemy do głosowania nad projektem 

uchwały w sprawie upamiętnienia 80. rocznicy 
wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utwo-
rzenia Armii Polskiej na Wschodzie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 88 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 1) (Oklaski)

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 
80. rocznicy wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej 
ziemi i utworzenia Armii Polskiej na Wschodzie.

Bardzo proszę o podejście do stołu prezydial-
nego panią ambasador Annę Marię Anders, gdyż 
chciałbym wręczyć pani uchwałę Senatu.

(Oklaski)
(Ambasador Nadzwyczajny i  Pełnomocny 

Rzeczypospolitej Polskiej w Republice Włoskiej 
i  Republice San Marino Anna Maria Anders: 
Dziękuję wszystkim z całego serca za inicjatywę, 
za wsparcie. Fajnie być tutaj z wami.)

(Wesołość na sali)
(Oklaski)
(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
drugiego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Nadzwyczajną do spraw Klimatu 
i zawarty jest w druku nr 619, a sprawozdanie ko-
misji – w druku nr 619 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Środowiska oraz Komisji Nadzwyczajnej 
do spraw Klimatu, panią senator Danutę 
Jazłowiecką, o przedstawienie wspólnego spra-
wozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator SPraWozDaWca 
danuTa jazłowieck a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Marszałek 
Senatu w  dniu 25 stycznia br. skierował 

do Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, 
Komisji Środowiska oraz Komisji Ustawodawczej 
projekt ustawy o zmianie ustawy o lasach w celu 
rozpatrzenia go w pierwszym czytaniu.

Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym 
zatwierdzenie planu urządzenia lasu nie podlega 
zaskarżeniu do sądu administracyjnego, jednakże 
według konwencji, sporządzonej w Aarhus dnia 25 
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czerwca 1998 r., o dostępie do informacji, udzia-
le społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz 
dostępie do sprawiedliwości w sprawach doty-
czących środowiska, która wiąże Rzeczpospolitą 
Polską, a także stosownie do regulacji unijnych 
społeczeństwo, w tym organizacje pozarządowe, 
powinno mieć dostęp do sądów w sprawach z za-
kresu ochrony środowiska.

Problem braku sądowej kontroli planów 
urządzenia lasu został wskazany przez Komisję 
Europejską jako jeden z  zarzutów w  skardze 
wniesionej w dniu 15 lipca ub.r. do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

W zaproponowanym projekcie rekomenduje 
się m.in. takie zmiany: wprowadzenie prawa do 
zaskarżenia zatwierdzenia planu urządzenia lasu 
na drodze postępowania sądowo-administracyj-
nego, przyznanie legitymacji do wniesienia skar-
gi na zatwierdzenie planu urządzenia lasu lub na 
zatwierdzenie uproszczonego planu urządzenia 
lasu nie tylko podmiotom uprawnionym według 
przepisów ogólnych, ale także organizacjom eko-
logicznym, pod warunkiem prowadzenia przez 
nie działalności statutowej w zakresie ochrony 
środowiska lub ochrony przyrody przez mini-
mum 12 miesięcy przed dniem wniesienia skargi.

Chciałabym podkreślić również, że obowiąz-
kiem naszego kraju jako członka Unii Europejskiej 
jest implementowanie dyrektyw unijnych. W tym 
przypadku dyrektywa nie była w całości imple-
mentowana. Proponujemy, by to uzupełnienie im-
plementacji dotyczyło organizacji ekologicznych 
prowadzących działalność statutową w zakresie 
ochrony środowiska lub ochrony przyrody, każ-
dej osoby, która ma interes prawny we wniesieniu 
skargi, przede wszystkim właścicieli lasów, pro-
kuratora, rzecznika praw obywatelskich, rzecz-
nika praw dziecka.

Oczywiście na posiedzeniu komisji mieliśmy 
przedstawicieli rządu i przedstawicieli różnych 
organizacji. Przekażę państwu krótką informa-
cję o tym, jakie były oceny tego projektu ze strony 
naszych gości.

Minister klimatu i środowiska, pełnomocnik 
rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa wyraził ne-
gatywną opinię odnośnie do prowadzenia tych 
prac legislacyjnych; zdaniem ministra do czasu 
wydania przez Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej wyroku stwierdzającego narusze-
nie przez Polskę prawa unijnego te prace powinny 
być wstrzymane. Ponadto miał wiele uwag odno-
szących się do rozwiązań zawartych w projekcie. 

Przede wszystkim uznał, że ta propozycja jest 
sprzeczna z systemem kontroli działalności ad-
ministracyjnej przez sądy administracyjne i nie 
jest jasne, jakie zarzuty będą mogły być zgłaszane 
w skargach.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 
również negatywnie oceniła projekt, zarówno 
w treści normatywnej, jak i w uzasadnieniach, 
m.in. wskazując, że rząd polski stoi na stanowi-
sku, że przepisy konwencji z Aarhus nie przyznają 
organizacjom ochrony środowiska prawa do za-
skarżania przed sądem planów urządzenia lasu.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej 
Polskiej zwrócił się z wnioskiem o wycofanie pro-
jektu. Uważa, że powinniśmy poczekać na decy-
zję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
i Komisji Europejskiej.

Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych 
i  Ochrony Środowiska i  Leśnictwa NSZZ 
„Solidarność” również wyraził negatywną opi-
nię, przytaczając te same argumenty co Dyrekcja 
Generalna Lasów Państwowych oraz Związek 
Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej.

Rzecznik praw obywatelskich stwierdził, że 
kierunek proponowanej nowelizacji zasługuje na 
aprobatę. Niemniej jednak zwrócił się z prośbą 
o doprecyzowanie niektórych zapisów.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów 
Administracyjnych odniosło się do projektu po-
zytywnie. Uważa, że Polska zobowiązana jest 
przestrzegać konwencji z Aarhus i że dostęp do 
wymiaru sprawiedliwości odnieść należy rów-
nież do zatwierdzania planów urządzenia lasu 
i uproszczonych planów urządzenia lasów bez 
względu na to, czy dany las stanowi własność 
Skarbu Państwa, czy jest lasem prywatnym. 
Stowarzyszenie zgłosiło wątpliwości co do prze-
widzianego w projekcie kręgu podmiotów mają-
cych możliwość zaskarżenia planu urządzenia 
lasu. Uznało m.in., że te uprawnienia powinny 
dotyczyć organizacji ekologicznych powołujących 
się na swoje cele statutowe, pod warunkiem że 
prowadzą działalność w zakresie ochrony środo-
wiska lub ochrony przyrody przez minimum 12 
miesięcy przed dniem wniesienia skargi. Te za-
pisy znalazły się w projekcie.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa 
i Związek Powiatów Polskich zaproponowały 
pewne zmiany, m.in. odniesienie się wyłącznie 
do zatwierdzenia planów urządzenia lasów, a nie 
do tych uproszczonych planów urządzenia lasów 
przygotowywanych przez starostę.
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Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, 
Greenpeace Polska i Fundacja Frank Bold ocenili 
inicjatywę ustawodawczą jako cenną i konieczną. 

Krajowa Rada Sądownictwa oraz Śląski 
Związek Gmin i  Powiatów nie zgłosili uwag. 
Proszę zatem, by…

Chciałabym jeszcze poinformować, że komisje 
na wspólnym posiedzeniu w dniu 2 marca roz-
patrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony 
przez wnioskodawców projekt ustawy i wprowa-
dziły do niego poprawkę, a teraz wnoszą o przyję-
cie przez Senat jednolitego, załączonego projektu 
ustawy o zmianie ustawy o lasach oraz projektu 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy. Dziękuję bardzo.

Może jeszcze dodam, że po przyjęciu przez 
Sejm i Senat tej ustawy wejdzie ona w życie 14 dni 
po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Wnioskodawcy upoważnili do ich reprezento-
wania panią senator Joannę Sekułę.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Danutę 
Jazłowiecką. Pani Joanna Sekuła… Panie 
Marszałku, pani Joanna Sekuła, z uwagi na…)

A, jest chora, tak że pani… Tak, pani ją zastę-
puje. Dobrze.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Przy tej okazji 
chciałabym bardzo podziękować mojej koleżan-
ce, pani Joannie Sekule, która bardzo rzetelnie 
przygotowała ten projekt. Wymagało to dużego 
nakładu pracy. Dziękuję za przygotowanie tego 
projektu.)

Dziękuję.
Pytanie zadaje pani senator Alicja Chybicka.

Senator 
alicja chybick a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, to nie wybrzmiało z tego spra-

wozdania… Byłam na wszystkich posiedzeniach 
komisji i chciałabym, żeby pani wypunktowała 

pozytywne cechy tego bardzo dobrego projektu 
ustawy o lasach, szczególnie w kontekście tego, 
co z polskimi lasami dzieje się w ostatnich latach, 
tzn. jest nadmierny wyrąb lasów i wiele spraw 
wymaga uporządkowania. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator 
danuTa jazłowieck a 

Dziękuję bardzo, Pani Senator, za to pyta-
nie. Rzeczywiście dosyć długo trwały dyskusje 
na posiedzeniach komisji, kiedy rozmawialiśmy 
o tym, jak olbrzymie ilości drewna wycinamy. 
W roku ubiegłym było to 40 milionów 127 tysięcy 
m3, a plan na rok obecny zakłada 40 milionów 
408 tysięcy m3. To są olbrzymie ilości. Z tego 
w ubiegłym roku 4 miliony m3 wyeksportowa-
no z Polski, a dodatkowe 4 miliony tak naprawdę 
poszły z dymem. Dyskutowaliśmy też o tym, że 
bardzo potrzebne jest, by podczas przygotowy-
wania i przedstawiania planów urządzenia lasów 
był duży udział organizacji, ale również general-
nie społeczeństwa, które będą mogły kontrolo-
wać, w jaki sposób są przygotowywane te plany 
i przede wszystkim jakie działania są podejmo-
wane, jak te działania są wykonywane, ponieważ 
bardzo duże ilości lasów są wycinane poza tymi 
planami, bez uzgodnień.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Czerwiński. Proszę.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam kilka pytań, ale zacznijmy od tych naj-

bardziej oczywistych.
Pytanie pierwsze dotyczy kwestii postępowa-

nia, które prowadzone jest przez TSUE. Czy pani 
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senator orientuje się, kiedy może być wyrok i czy 
były już jakieś wstępne ustalenia? Może nie tyle 
ustalenia, ile wstępne sugestie co do tego, jaki ten 
wyrok może być, bo zazwyczaj publikowane jest 
takie wstępne stwierdzenie. To pierwsza kwestia.

Druga. Dlaczego ta ustawa ma działać wstecz? 
I to w sposób nieograniczony, ponieważ art. 2 tej 
ustawy mówi, że możliwe jest jej zastosowanie 
do wszystkich planów zatwierdzonych wcześniej, 
przed wejściem w życie tej ustawy.

No i może trzecie pytanie, zmieszczę się w cza-
sie. W pierwotnej wersji były też uprawnienia 
właścicieli lasów prywatnych. Dlaczego to wy-
padło? Dlaczego nie ma ich tutaj? Być może nie 
wypadły, wtedy prosiłbym o sprostowanie.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator 
danuTa jazłowieck a 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za te 
pytania.

Odnośnie do pierwszego pytania, dotyczącego 
wyroku TSUE, powiem, że nie wiem, kiedy ten 
wyrok zapadnie, ale na posiedzeniu komisji była 
mowa o tym – i przede wszystkim były to uwagi 
ze strony rządu – że zanim ten wyrok zapadnie, 
nie powinniśmy zmieniać tej ustawy. Jako wnio-
skodawcy jesteśmy odmiennego zdania, uważa-
my, że nie powinniśmy czekać, aż zapadnie wyrok 
i być może naszemu krajowi zostaną narzucone 
kary. Tak naprawdę zmiany, które proponujemy, 
to są przede wszystkim zmiany związane, raz, 
z implementacją dyrektywy, dwa, z implemen-
tacją konwencji. I tak naprawdę nie ma sensu 
czekać na wyrok TSUE. To są po prostu niedo-
róbki, które funkcjonują już drugi rok, jeśli do-
brze pamiętam.

Odnośnie do stosowania prawa wstecz – to 
było drugie pana pytanie – ustawa przewiduje, 
że organizacje, które będą chciały złożyć skar-
gę wobec planów urządzenia lasu zatwierdzo-
nych przed wejściem w życie ustawy, będą to 
mogły zrobić tylko w ciągu 30 dni. Tak więc bę-
dzie bardzo skrócony okres, kiedy można będzie 

zaskarżyć takie plany. To jest ogranicznik, któ-
ry zapewni czy umożliwi ograniczenie składania 
skarg na bardzo wysoką skalę.

Jeżeli chodzi o właścicieli prywatnych, to wła-
ściciele prywatni są uwzględnieni w tej ustawie, 
więc oni też będą mogli zaskarżać. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Pani Senator, proszę bardzo… Nie, nie, 
przepraszam.

Pan senator.

Senator 
sTanisław GoGacz 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, chciałbym o  coś zapytać 

w związku z tym, że nowelizacja wprowadza 
prawo do zaskarżania planów urządzenia lasu 
w  drodze postępowania administracyjnego. 
W ocenie skutków regulacji mamy informację, 
że nie będzie to miało wpływu na stronę docho-
dową sektora finansów publicznych. Zdajemy 
sobie sprawę, że Lasy Państwowe prowa-
dzą cały czas gospodarkę leśną. Skarga, którą 
ewentualnie wymienione tu podmioty mogłyby 
wnieść, skarga na urządzenie lasu rozpatrywa-
na w postępowaniu w sądzie administracyjnym, 
wstrzyma realizację planu urządzenia tego lasu. 
Czy według pani faktycznie jest tak, jak czytamy 
w OSR, czyli że skarga nie spowoduje uszczerb-
ku, jeżeli chodzi o dochody finansowe Lasów 
Państwowych? Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Pytał pan senator Gogacz.
Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator 
danuTa jazłowieck a 

Dziękuję panu za to pytanie. Panie Senatorze, 
nie rozmawialiśmy na temat takich szczegółów, 
ponieważ tak naprawdę nie ma szczegółowych 
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danych, które pozwoliłyby określić, jaki to bę-
dzie miało wpływ na stronę finansową. W ciągu 
ostatnich lat obserwujemy jednak bardzo nie-
chlujne przygotowywanie prawa i równie nie-
chlujne przygotowywanie planów urządzenia 
lasu. Występuje bardzo duże zjawisko wycina-
nia lasów poza tymi planami. Liczymy na to, że 
możliwość wniesienia skargi przez organizacje 
czy, powiedzmy generalnie, przez społeczeństwo 
obywatelskie wymusi przygotowanie tych planów 
w sposób bardzo rzetelny.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Czerwiński. Proszę.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Senator, kilka pytań. Tutaj nie ma ogra-

niczenia, jeśli chodzi o kwestie, nazwałbym to, 
nie tyle właściwości terytorialnej, ile tego, skąd 
taka organizacja ekologiczna… Chodzi o jej dzia-
łanie na danym terytorium, w danej jednostce 
organizacyjnej. Skargę może złożyć dowolna 
organizacja z terenu całego kraju w dowolnym 
miejscu, nawet, nawiasem mówiąc, nie intere-
sująca się danym terenem leśnym czy danym 
kompleksem chronionym. Z drugiej strony ta-
kich skarg chyba nie mogą – nie wiem, czy mogą; 
pani to wytłumaczy – złożyć ci, którzy są tema-
tem w miarę zainteresowani, np. samorządy 
terytorialne. Pytanie jest takie: dlaczego w ten 
sposób uprzywilejowujemy bardzo różne orga-
nizacje ekologiczne?

(Sygnał timera)
I dodatkowe pytanie. Czy te organizacje odpo-

wiadają materialnie za ewentualne szkody, które 
zostaną nie tyle wyrządzone… Chodzi o szkody, 
które poniosą podmioty w związku z wprowadze-
niem tych przepisów.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Proszę bardzo, Pani Senator.

Senator 
danuTa jazłowieck a 

Dziękuję, Panie Senatorze, za to pytanie.
Rzeczywiście ustawa nie zawiera elementów 

związanych z właściwością terytorialną i faktycz-
nie może zdarzyć się tak, że organizacja z jednego 
krańca Polski będzie protestowała przeciwko pla-
nowi urządzenia lasu z drugiego końca Polski, ale 
proszę pamiętać, że zaskarżenie zostanie złożone 
do sądu i sąd rzetelnie rozpatrzy to zaskarżenie. 
My jednak przewidujemy w tym projekcie usta-
wy, że organizacja musi spełniać konkretne wa-
runki, musi wykazać się doświadczeniem, musi 
przynajmniej 12 lat funkcjonować i pokazać, jaki 
ma w tym funkcjonowaniu dorobek, na ile jest 
rzetelną organizacją. Wtedy będzie mogła skła-
dać takie skargi. Tak że tu liczymy na rzetelność 
wszystkich stron. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Piech…

Senator 
jerzy czerwiński 

Przepraszam. A co z odpowiedzialnością ma-
terialną organizacji, np. za kwestie związane ze 
stratami podmiotów, które wskutek złożenia po-
zwu takie straty poniosą? Co jeśli pozew będzie 
nieskuteczny?

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Panie Senatorze, niech pan się zgłasza do py-
tania. A, tam było pytanie, ono wybrzmiało… Tak 
czy nie? Nie odpowiedziała pani.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Tak, było pyta-
nie. Mogę odpowiedzieć, tak?)

Tak, tak. Proszę uprzejmie.

Senator 
danuTa jazłowieck a 

Panie Senatorze, to będą decyzje sądu. Sąd wy-
każe, jakie są konsekwencje tej skargi. Tam się 
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znajdą również konsekwencje finansowe, jeżeli 
takie będą musiały się znaleźć.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Piecha.

Senator 
wojciech Piecha 

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

Ja mam takie pytanie: jaka była wielkość zaso-
bów drzewnych w Polsce w 2019 r.? Czy pani ma 
takie dane, czy nie? No, niech pani posłucha. Jeśli 
chodzi o zasoby drzewne, osiągnęliśmy 2 miliardy 
656 milionów m3 grubizny brutto w lasach pań-
stwowych, ogólnie w lasach w Polsce. W 2015 r. 
te zasoby były mniejsze, wynosiły 2 miliardy 
491 milionów m3. Czyli przyrosło nam 150 mi-
lionów m3 tego grubego drewna w lasach, a pani 
twierdzi, że lasy są wycinane.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, niech pan zada pytanie.)

No, właśnie mówię: czy pani zna takie cyfry 
i czy pani zapoznała się z raportem o stanie la-
sów, np. z 2014 i 2019 r.? Na jakiej podstawie pani 
twierdzi, że te lasy są wycinane?

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Senator 
danuTa jazłowieck a 

Dziękuję panu za to pytanie.
Panie Senatorze, to nie jest tylko moje twier-

dzenie. Tak naprawdę cała Polska widzi, jak wy-
gląda sytuacja lasów państwowych, w jaki sposób 
one są wycinane. Jeżeli chodzi o zalesianie i wy-
cinanie, to wycinamy drzewa, które mają po kil-
kanaście, kilkadziesiąt, a nawet ponad 100 lat. To 
jest zupełnie inna jakość niż w przypadku tych 

obecnych lasów, które mają do pół metra… To jest 
zupełnie inna jakość lasu.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Pan senator Piecha. Proszę bardzo.

Senator 
wojciech Piecha 

To jaki jest średni wiek lasów w Polsce? Wie 
pani?

(Senator Danuta Jazłowiecka: Nie, proszę 
pana. Na ten temat nie…)

W  tej chwili 62  lata. I  pani mówi, że 
wycinamy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, to ma być pytanie, a nie dyskusja. 
Zwracam panu uwagę.)

Dobrze.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ma pan 

jakieś pytanie?)
I drugie pytanie, odnośnie do zalesiania. 
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 

Pierwsze.)
Odnotowane w ostatnich latach zmniejszenie 

powierzchni lasów wynika z kryteriów przyzna-
wania prywatnych gruntów do zalesienia w ra-
mach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
To spowodowało, że zalesienie jest w takim, a nie 
innym punkcie. No, np. w 2015 r. zalesiono tylko 
5,7% areału przewidzianego do zalesienia. To był 
2015 r. To co wtedy myśmy robili? I dlaczego nie 
protestowano wtedy?

(Senator Danuta Jazłowiecka: Czy mogę?)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Proszę bardzo.

Senator 
danuTa jazłowieck a 

Dziękuję panu, Panie Senatorze, za to pytanie.
Nie umiem panu powiedzieć, jaki jest średni 

wiek lasu w dniu dzisiejszym, ale z pewnością nie 
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jest to 60 lat, tak jak pan to powiedział. Nie wiem, 
z jakiego roku ma pan dane statystyczne.

(Senator Wojciech Piecha: Z 2019 r.)
No właśnie, przez te 3 lata naprawdę bardzo 

dużo się zmieniło, Panie Senatorze. A jeżeli chodzi 
o drugą część pana pytania, to nie podejmowali-
śmy takiej dyskusji i trudno jest mi na to pytanie 
odpowiedzieć.

Wracając jeszcze do tego roku dwa tysiące… 
Którego?

(Senator Wojciech Piecha: 2015.)
Panie Senatorze, zacytował pan dane dotyczą-

ce tylko zalesiania. Szkoda, że nie konfrontujemy 
tego również z danymi dotyczącymi wycinania 
lasów. Myślę, że wtedy faktycznie można było-
by to rzetelnie porównać. Przekazywanie tylko 
takich cząstkowych danych rzeczywiście znie-
kształca obraz. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze…
(Senator Wojciech Piecha: Jeszcze jedno 

pytanie.)
Ale, Panie Senatorze, przerwę muszę ogłosić. 

Jeżeli pan się zmieści w 30 sekundach…
Proszę bardzo.

Senator 
wojciech Piecha 

Oczywiście.
No, jeżeli pani nie zapoznała się z raportem 

o stanie lasów w Polsce, no to po co pani cytuje 
dane o nadmiernej wycince…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, pytanie, proszę.)

Ale to jest pytanie: dlaczego?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To nie 

jest pytanie, to jest udział w dyskusji.)
To jest pytanie.
(Senator Danuta Jazłowiecka: Ja odpowiem, 

Panie Marszałku. Czy mogę?)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

To pan nie umie zadać pytania?

(Senator Wojciech Piecha: Zadałem pytanie, 
dlaczego pani cytuje takie dane, a nie ma pani…)

Proszę bardzo.

Senator 
danuTa jazłowieck a 

Panie Senatorze, dziękuję za tę uwagę.
Panie Senatorze, pan ma znacznie większe 

doświadczenie w Senacie – to jest moja pierw-
sza kadencja w Senacie – i pan doskonale wie, że 
moim obowiązkiem jest zdać relację z prac komi-
sji. Ja zdałam relację i wskazywałam dane, które 
omawialiśmy na posiedzeniu komisji. Mówiąc 
o tym, że nie znam wieku lasów, powiedziałam 
panu, że nie znam na dzień dzisiejszy, i zwróci-
łam uwagę, że pan podał dane sprzed lat, a nie 
obecnie obowiązujące. Stąd, uważam, odpowie-
działam rzetelnie. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
(Senator Danuta Jazłowiecka: I prosiłabym 

jednak, by zadawane pytania dotyczyły tego, co 
omawialiśmy na posiedzeniu komisji. Dziękuję 
bardzo.)

Dziękuję.
Ogłaszam półgodzinną przerwę, do godziny 

12.30. Jest otwarcie wystawy. A po przerwie wró-
cimy do tego punktu.

 
(Przerwa w posiedzeniu od godziny 12 minut 01  

do godziny 12 minut 31)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu dru-

giego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Czy mają państwo senatorowie jeszcze jakieś 
pytania do sprawozdawcy komisji, pani senator 
Danuty Jazłowieckiej?

Bardzo proszę, pan senator Jerzy Czerwiński.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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Senator 
jerzy czerwiński 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Senator!
Ja mam pytanie, dlaczego państwo forsujecie 

ten projekt – mówię tak, bo pani występuje także 
w imieniu wnioskodawców projektu. Otóż forsu-
jecie ten projekt pomimo bardzo wielu negatyw-
nych opinii, i to precyzyjnych, konkretnych, ale 
najważniejsze jest tu to, że on jest sprzeczny ze 
stanowiskiem Polski, które zostało zaprezento-
wane przed TSUE, a więc w ten sposób w pew-
nym sensie obniżacie poziom argumentacji, która 
może tam być stosowana – no bo zawsze każdy 
będzie mógł powiedzieć: ale u was nie wszyscy 
tak sądzą. To jest pierwsza kwestia.

I druga, ponieważ nie uzyskałem od pani 
jednoznacznej odpowiedzi na jedno z pytań. 
Otóż przepisy tego na razie jeszcze projektu, 
a być może ustawy – mam jednak nadzieję, że 
nie – mają działać wstecz co do wszystkich pla-
nów zagospodarowania lasu. Czy jest możliwe, 
że…

(Sygnał timera)
…że może to zrobić jedna organizacja ekolo-

giczna? Czy ona może to zrobić? Czy jest możliwe…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze, przepraszam, czas. Jest minuta na za-
danie pytania.)

Skończę tylko myśl.
Czy jest możliwe, żeby jedna organizacja eko-

logiczna zablokowała gospodarkę leśną w całym 
kraju? Bo według tego może to zrobić, ale oczywi-
ście ma na to tylko 30 dni.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Przypominam, że czas na zadanie pytania wy-

nosi minutę i będę tego restrykcyjnie pilnował.
Bardzo proszę, Pani Senator, o  udzielenie 

odpowiedzi.

Senator 
danuTa jazłowieck a 

Panie Senatorze, na obydwa te pytania odpo-
wiedziałam w pierwszej turze pana pytań.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie pani 

senator wnioskodawcy? Nie ma zgłoszeń.
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Bardzo proszę, sekretarz stanu i pełnomocnik 

rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa, pan mini-
ster Edward Siarka.

Sekretarz Stanu  
W MiniSterStWie  
kliMatu i ŚroDoWiSka 
edward siark a 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo dziękuję za dyskusję, która się tutaj 

odbyła, bo ona rzuca nam też pewne światło na 
temat tego, w jaki sposób dyskutujemy o lasach, 
jaki mamy stan wiedzy. Ale jest to też okazja do 
tego, żeby kilka kwestii z tej dyskusji, która się 
toczy na sali, sprostować.

Na samym początku chciałbym powiedzieć, że 
do tego projektu senackiego rząd nie przedstawi 
swojego stanowiska, mamy za to opinię i ta opi-
nia w stosunku do tego przedłożenia jest nega-
tywna. Pozwolę sobie w tym miejscu kilka spraw 
poruszyć.

Otóż pierwszą sprawą, bardzo istotną w przy-
padku tej zaproponowanej regulacji, jest to, co już 
państwo tutaj w dyskusji poruszali, czyli kwestia 
braku oceny skutków tej regulacji. Mówimy, pro-
szę państwa, o bardzo ważnej sferze, która do-
tyczy 1/3 powierzchni naszego kraju, bo dzisiaj 
lasy zajmują 9 milionów 200 tysięcy ha, czyli 1/3 
powierzchni kraju.

Chcę również bardzo wyraźnie powiedzieć, że 
tymi lasami dzisiaj w 80% zarządza Państwowe 
Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, a w 20% 
lasy w  Polsce są własnością prywatną. Lasy 
Państwowe dzisiaj odpowiadają właściwie, moż-
na by powiedzieć, za lasy w całości, ponieważ 
w przypadku gruntów prywatnych często przez 
starostów, którzy odpowiadają za tzw. uprosz-
czone plany urządzenia lasu, mają powierzone 
zadania jak gdyby nadzoru nad lasami prywat-
nymi. Czyli można powiedzieć, że Państwowe 
Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”, 26 
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tysięcy leśników w Polsce w tych 429 nadleśnic-
twach, bo tyle jest ich w Polsce, odpowiada za stan 
polskiej przyrody.

Bardzo ważna informacja jest również taka, że 
w Polsce 80% wszystkich obszarów Natura 2000 
leży na gruntach leśnych Lasów Państwowych. To 
bardzo ważna informacja, dlatego że my w wie-
lu miejscach tej dyskusji o lasach zapominamy 
o tym, że dzięki pracy leśników i ich 100-letnie-
mu doświadczeniu stan obszarów Natura 2000, 
można powiedzieć, jest bardzo dobry i dzięki 
temu również te obszary Natura 2000 mogą pra-
widłowo funkcjonować, zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami unijnymi w tej materii.

Jaki jest stan lasów? Bo generalnie w tej dysku-
sji również taka troska o stan polskich lasów wy-
brzmiewała. Proszę państwa, w skali kraju plany 
urządzenia lasu przez każde nadleśnictwo, a tak 
jak powiedziałem, jest ich 429 w Polsce, są spo-
rządzane raz na 10 lat. Zawsze dla takiego planu 
jest sporządzana ocena oddziaływania na środo-
wisko i te plany są robione w ramach konsultacji 
społecznych, szerokich konsultacji społecznych. 
Nie ma możliwości, żeby plan urządzenia lasu po-
wstał bez takich konsultacji. Powstaje zatem pyta-
nie: jeśli zgodnie z państwa propozycją taki plan 
urządzenia lasu ma być zaskarżony do sądu ad-
ministracyjnego, to co sąd administracyjny miał-
by rozstrzygać, o czym miałby decydować? Czy 
miałby oceniać właśnie tę ocenę oddziaływania 
na środowisko i badać jej zapisy czy kwestiono-
wać jej zapisy, czy też np. sąd będzie badał tylko 
procedurę? W moim mniemaniu będzie badał tyl-
ko procedurę, nic więcej do tej sprawy sąd właści-
wie nie jest w stanie wnieść. Oczywiście można 
sobie wyobrazić, że będzie powoływał nie wiado-
mo ilu ekspertów. Ale kto będzie pokrywał koszty 
tych różnych ekspertyz i jak długo w takim razie 
trwałoby zatwierdzanie takiego planu urządzenia 
lasu: rok, 2 lata, a może dłużej? Bo trzeba mówić 
o tym, że w takiej procedurze administracyjnej 
jest cały proces odwoławczy. Więc to by oznaczało 
tak na dobrą sprawę, jeśli chodzi o skutki… I do-
bre jest to pytanie, które państwo również zadali: 
czy jest możliwe, że jedna organizacja zaskarży 
plan urządzenia lasu? Tak, jednym kliknięciem 
w komputerze można zaskarżyć wszystkie pla-
ny urządzenia lasu, nie tylko te, które mają być 
uchwalone w przyszłości, ale również te uchwa-
lone wcześniej, bo tak ta regulacja przez wnio-
skodawców została sformułowana. To oznacza 
tak na dobrą sprawę paraliż całej wielkiej branży 

w Polsce, która odpowiada za 2,5% PKB, produk-
tu krajowego brutto. To oznacza, że w jednym 
momencie 0,5 miliona ludzi, którzy mają zajęcie 
w obszarze leśnictwa, znajdzie się, że tak powiem, 
na marginesie życia społecznego. To oznacza upa-
dek 7 tysięcy różnego rodzaju podmiotów gospo-
darczych, które dzisiaj prowadzą działalność 
gospodarczą w tym obszarze. Oczywiście ja pomi-
jam takie zakłady jak wielkie papiernie, pomijam 
oczywiście takie branże jak te, które związane są 
z budownictwem itd. To są wielkie obszary, któ-
rych nawet nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić. 
To de facto oznaczałoby zamrożenie całościowo 
funkcjonowania gospodarki. Naprawdę stan na-
szych lasów, proszę państwa, od… A badamy to od 
czasów, kiedy Lasy Państwowe powstały, czyli od 
1924 r. To wszystko jest udokumentowane, wiemy, 
jaki jest stan lasów, a zwłaszcza, jaki jest ich stan 
po II wojnie światowej. Obszar, powierzchnia la-
sów zwiększyła się, zgodnie z dokumentami stra-
tegicznymi, obecnie do 30%, a docelowo ma się 
zwiększyć do 33%. W związku z tym w grudniu 
tego roku dyrektor generalny, mając na uwadze 
kondycję finansową Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego „Lasy Państwowe”, wydał decyzje, na 
podstawie których nie korzystamy nie tylko z tzw. 
prawa pierwokupu w przypadku zawierania ak-
tów notarialnych, jeśli idzie o grunty leśne, ale 
równocześnie Lasy przystąpiły do intensywne-
go skupowania gruntów leśnych, aby zwiększać 
obszary potencjonalnego zalesienia. Ja tylko po-
wiem, że od 2013 do 2021 r. dodatkowo zalesiono 
w Polsce 5 tysięcy 700 ha – zalesiono dodatkowo 
– gruntów, które nie były do tej pory zalesione. 
Lasy Państwowe same te grunty zakupiły, za wła-
sne środki. Jednak w tym samym czasie zostało 
odnowionych 532 tysiące ha. 532 tysiące ha od-
nowiono, czyli po prostu dokonano dodatkowej 
pielęgnacji, nasadzeń itd. Za kwotę 2 miliardów 
300 milionów zł. To są olbrzymie pieniądze, które 
w tej chwili są pochłaniane. Ale ten stan lasów jest 
o tyle istotny… Zresztą za chwilę państwo otrzy-
mają stosowny raport, bo o to też było pytanie, 
raport, który będzie przedstawiał stan za okres 
2018–2019, i tam będą dane szczegółowe podane.

Chcę dzisiaj powiedzieć tak: jeśli idzie o zasoby 
drzewne na 1 ha, to obecnie w Polsce kształtują się 
one w lasach państwowych na poziomie 280 m3, 
nawet 290 m3 – my podajemy średnią zasobność, 
czyli 280 m3 na 1 ha – w sytuacji, kiedy w Europie 
ona wynosi zaledwie 168 m3. Nasz stan lasów 
pod względem zawartości drzewostanów jest 
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naprawdę jednym z największych… W Europie 
jesteśmy na czele pod tym względem.

Jeśli idzie o ten niepokój, który się pojawia na 
sali, o stan pozyskania… Otóż ten stan pozyskania 
od lat jest tak samo restrykcyjnie przestrzegany 
przez Lasy Państwowe. O ile dzisiaj przyjmujemy, 
że przyrost na 1 ha w ciągu roku wynosi w grani-
cach 9 m3, o tyle Lasy z tych 9 m3 nigdy nie pozy-
skują więcej jak w granicach 6–7 m3, czyli zawsze 
przy pozyskaniu drewna – tak można powiedzieć 
– te 3 m3 są jak gdyby na plus w stosunku do tego, 
co przyrasta.

Oczywiście lasom zagrażają dzisiaj różne nie-
bezpieczeństwa, poczynając od zmian klimatycz-
nych. To też jest wielki problem, dlatego że po II 
wojnie światowej na wielu gruntach, na wielu sie-
dliskach generalnie sadzono np. sosnę, a ten drze-
wostan nie jest dostosowany do takich siedlisk, co 
spowodowało, że dzisiaj w wielu miejscach mu-
simy dokonywać przebudowy drzewostanów po 
to, żeby one były właśnie odporne na zmieniające 
się warunki klimatyczne, a przede wszystkim na 
suszę. Prawda? To jest wielki problem, bo z tego 
też powodu np. zmniejsza się możliwość pochła-
niania dwutlenku węgla, na co z kolei zwraca bar-
dzo dużą uwagę Komisja Europejska. O ile dzisiaj 
mieliśmy tę ilość określoną na poziomie 26 milio-
nów t ekwiwalentu CO2, o tyle – o tym państwo 
wiedzą – Komisja chce, żeby w przyszłości było 
pochłaniane 38 milionów. I to dopiero jest bardzo 
duże wyzwanie, bo w tym wypadku ono oznacza-
łoby… Za niespełnienie tego wymogu musieliby-
śmy płacić karę. Ale to jest zupełnie inny temat. 
Dokument jest w tej chwili na poziomie europej-
skim negocjowany. I tutaj mamy oczywiście swoje 
argumenty. Zresztą spadek pochłaniania przez 
lasy nie jest tylko problemem Polski – to jest pro-
blem ogólnoeuropejski.

Chcę bardzo, bardzo wyraźnie powiedzieć, 
że jeśli chodzi o nasze zasoby, proszę państwa, 
to nie mamy się o co niepokoić. Branża drzewna 
z drugiej strony również bardzo mocno nas kry-
tykuje. Ona nas krytykuje od tej strony, że jest 
pozyskiwane właśnie mało surowca drzewnego. 
Zwłaszcza teraz, po 24 lutego tego roku, kiedy je-
steśmy po agresji Rosji na Ukrainę, powszechnie 
zadawane jest pytanie: a jakie są możliwości na-
szych lasów odnośnie do biomasy? Czym mamy 
zastąpić kopaliny chociażby w ciepłownictwie? 
Nie ma dzisiaj innej alternatywy – i w wielu kra-
jach europejskich o  tym się bardzo wyraźnie 
mówi – jak tylko biomasa, i to biomasa nie tylko 

leśna, ale również rolna. To jest też kolejny temat, 
który wymaga naprawdę szerokiej analizy. Skoro 
chcemy odejść od kopalin, to na rzecz czego mamy 
to zrobić? Co miałoby zastąpić te kopaliny?

My w ramach struktury Lasów Państwowych 
próbowaliśmy ten temat rozpoznawać. Proszę 
państwa, na dzień dzisiejszy polityka Lasów też 
jest taka, że na 1 ha lasu w Polsce, mimo tej polity-
ki, która jest prowadzona, zostaje ok. 10 m3 drew-
na. Zatem jest pytanie: czy tam rzeczywiście to 
drewno powinno zostać, czy też moglibyśmy je 
właśnie zamienić na biomasę? I nie chodzi tutaj 
o spalanie drewna – to, co się często powtarza – 
bo w Polsce nie ma takiego procesu. W Polsce się 
nie spala kłód drzewa. Spalane są zrębki czy róż-
nego rodzaju odpady poprodukcyjne pochodzące 
z przerobu drzewa.

I jeszcze jest oczywiście kwestia, która cały 
czas powraca, czyli sprawa eksportu. Otóż, pro-
szę państwa, zastanawiamy się, w jaki sposób 
moglibyśmy i czy to jest możliwe pod względem 
prawnym – odpowiedź raczej brzmi: nie – np. za-
trzymać eksport na rynku wewnętrznym Unii 
Europejskiej. Otóż z punktu widzenia prawa eu-
ropejskiego jest to niemożliwe. Niemożliwe. No, 
chyba że naprawdę chcielibyśmy jakieś dziwne 
hasła wygłaszać. Ale nie ma możliwości na dzień 
dzisiejszy, żeby ten proces zatrzymać.

Chcę powiedzieć jeszcze jedną bardzo waż-
ną rzecz: Lasy Państwowe nie sprzedają drewna 
podmiotom zewnętrznym, podmiotom zagra-
nicznym. Nie ma takiego procesu. Lasy w wyniku 
aukcji i w wyniku sprzedaży ofertowej sprzedają 
drewno naszym podmiotom krajowym. A nawet 
jeśli później ten podmiot zdecyduje – a rynek czę-
sto to powoduje – że w części to drewno gdzieś 
ucieka nam za granicę, to proszę pamiętać o tym, 
że podobną ilość drewna de facto do Polski dzi-
siaj sprowadzamy. Nasz problem dzisiaj będzie 
również na tym polegał, że część tego drewna, np. 
z Białorusi czy z Rosji, do nas nie przyjedzie, nie 
zostanie sprowadzona. To oznacza również bar-
dzo duże problemy w branży drzewnej. I na to 
zwracamy uwagę. Oczywiście możemy rozpatry-
wać w jakichś kategoriach ten element uciekania 
nam drewna – mówię tutaj zwłaszcza o kłodach 
drzewnych, tych najbardziej wartościowych – na 
rynki pozaeuropejskie. Tu jakieś możliwości są, 
ale razem z ministerstwem rozwoju przyglądamy 
się temu, w jaki sposób można by było te kwestie 
rozwiązać, ponieważ ilości, proszę mi wierzyć, 
nie są… Proszę nie porównywać danych GUS, 
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które mamy, z tymi ilościami, które rzeczywiście 
są eksportowane, bo to są zupełnie inne warto-
ści. Problem eksportu jako taki poza granicę rze-
czywiście jest i zastanawiamy się, w jaki sposób 
można by go ewentualnie próbować ograniczyć.

Odniosę się również do tej inicjatywy, którą 
państwo przedłożyli. Otóż my uważamy, że ta ini-
cjatywa jest przedwczesna. Polska jest – tak jak 
tutaj już powiedziano, jak pan senator powiedział 
– w sporze z Komisją Europejską, czy konwencja 
z Aarhus zobowiązuje nas do umożliwienia orga-
nizacjom ekologicznym zaskarżenia do sądu pla-
nu urządzenia lasu. Stoimy tutaj na stanowisku, 
że konwencja nie nakłada takiego obowiązku, po-
nieważ prawo do sądu przysługuje tylko w sto-
sunku do przedsięwzięć, a plany urządzenia lasu 
nie są przedsięwzięciem, są tylko planem, są po 
prostu planem. Aktualnie ten spór, który się to-
czy przed Trybunałem Sprawiedliwości, ma jak 
gdyby pewne etapy. Myśmy próbowali również go 
zażegnać na poziomie legislacyjnym. Jak państwo 
pamiętacie, nie dalej jak w styczniu procedowali-
śmy projekt zmiany ustawy o lasach oraz ustawy 
o ochronie przyrody; chodziło o art. 14b ustawy 
o lasach. Komisja Europejska sprawę stawiała 
w ten sposób, aby ten artykuł z ustawy o lasach 
znalazł się w ustawie o ochronie przyrody. I my-
śmy się do tego przychylili. De facto chodzi o kwe-
stię tzw. dobrych praktyk leśnych. Tam zarzut 
w stosunku do Polski był czy jest taki, że Polska 
nie dość zadośćuczyniła wszystkim tym kwe-
stiom dotyczącym dobrych praktyk leśnych, czyli 
że nie wszystkie te praktyki są dobrze opisane. Bo 
o tym, że są stosowane przez leśników, my wiemy 
i to dla nas nie jest żaden problem. Problem pole-
ga na tym, jak na gruncie rozporządzenia czy tej 
ustawy to zmienić. I tu w tym obszarze wyszliśmy 
naprzeciw oczekiwaniom Komisji Europejskiej.

Tak samo argumentujemy, jeżeli idzie o plan 
urządzenia lasów, że jest w Polsce możliwość za-
skarżenia planów urządzenia lasu. Mamy Polsce 
3 takie przypadki, ale na gruncie prawa cywil-
nego, kiedy organizacja nawet doprowadziła do 
tego, że w danym nadleśnictwie wstrzymano po-
zyskanie drewna. Ale to są zupełnie inne kwestie 
niż podstawa, na której chce się zaskarżyć pla-
ny urządzenia lasu, tj. w ramach postępowania 
administracyjnego.

Podnosimy to, że ta inicjatywa de facto zmie-
rza czy może doprowadzić do tego, że będziemy… 
A znamy postępowanie wielu organizacji eko-
logicznych, które często rozumieją ten proces… 

Właściwie, można by powiedzieć, że ten proces 
jest zrozumiany nawet przez 99% społeczeństwa, 
ale tego wiejskiego, natomiast badania pokazują, 
że w wielu obszarach, jeśli idzie o mieszkańców 
miast, ten proces czy ta funkcja gospodarcza la-
sów często jest niezrozumiana. Dlaczego tak się 
dzieje? Tak się dzieje dlatego, że my często patrzy-
my na las z punktu widzenia jednego pokolenia, 
z punktu widzenia środowiska, w którym żyjemy. 
Chcielibyśmy oglądać tylko np. stare drzewa, do 
których jesteśmy przywiązani, a niektórzy się do 
nich przytulają, czerpiąc z tego, że tak powiem, 
jakieś również zdrowotne pożytki. Problem pole-
ga na tym, że las to również młody las i ten śred-
ni, i ten dojrzały las, i ten, który obumiera już. To 
jest ciągłość lasu. Jeśli zachwialibyśmy tym pro-
cesem, toby się okazało, że w pewnym momencie 
mielibyśmy taką lukę, w której de facto dochodzi-
łoby do wielkoobszarowych zjawisk zamierania 
lasów. Właściwie wystarczy… Jeśli ktoś w okre-
sie jesiennym albo zimowym pojechał do Puszczy 
Białowieskiej, to tam ten proces mógł zobaczyć. 
Teraz na wiosnę, jak już się zazieleni, to nie jest 
tak widoczne. Ale przecież w tych 3 nadleśnic-
twach, tj. Browsk, Białowieża i w jeszcze jednym 
– teraz uciekła mi nazwa – mamy zakaz wstępu 
do lasów w ogóle, bo nie wiadomo, co komu spad-
nie na głowę.

Zatem, proszę państwa, jeślibyśmy zaprzestali 
prowadzenia tej gospodarki, to uważamy, że była-
by to katastrofa również ekologiczna dla naszych 
lasów. Wielu z państwa senatorów te procesy ro-
zumie, że bez pewnej ingerencji, rozsądnej inge-
rencji, nie da się prawidłowo prowadzić lasów czy 
zachować ich ciągłości. Dla nas to jest oczywiste. 
Teraz jest dla nas bardzo duże wyzwanie, jak spo-
łeczeństwu to przekazać, jak społeczeństwo edu-
kować, żeby w tych procesach, zwłaszcza wokół 
wielkich miast, te wszystkie procesy były rozu-
miane. Stąd też Lasy Państwowe zmieniają swoją 
politykę, mianowicie żeby np. odchodzić od zrę-
bów zupełnych, czyli takiego pozyskiwania drew-
na, gdzie wszystkie sztuki drzewne są wycinane, 
a następnie dokonuje się całkowicie od nowa na-
sadzenia. Odchodzimy przy wielkich miastach od 
takiego działania raczej na rzecz trzebieży, pielę-
gnacji. I tu też uwaga. Otóż, proszę państwa, 80% 
drewna w Polsce jest pozyskiwane w ten sposób – 
to są trzebieże, to są różnego rodzaju przecięcia, to 
jest pielęgnacja – a tylko 20% drewna to są zręby 
zupełne, zresztą ograniczone do różnych cennych 
miejsc, takich jak torfowiska, jak różnego rodzaju 
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mokradła, jak jakieś cenne przyrodniczo obiekty, 
które de facto są na dzień dzisiejszy opisane i któ-
rymi leśniczy się opiekują. Ale cały czas mówimy 
tutaj o ochronie czynnej, a nie całkowicie biernej, 
w przypadku której w ogóle zakazana jest jakakol-
wiek działalność. Bo jeszcze raz podkreślam: nie-
koniecznie ona jest skuteczna, jeśli idzie o kwestie 
ochrony przyrody.

No i oczywiście podnosimy również, że ta 
regulacja, którą zaproponowali państwo sena-
torowie wnioskodawcy, narusza zasadę nie-
działania prawa wstecz. Otóż wprowadzenie 
tego zapisu oznaczałoby, że jednorazowo mie-
libyśmy wypływ dużej liczby spraw – które 
wpłynęłyby do sądu – dotyczących zbadania, 
rozpatrzenia tego, czy te dokumenty zostały 
wydane prawidłowo. Widzimy bardzo dużo za-
grożeń i nie do końca opisanych konsekwencji, 
które wiążą się z tą regulacją. Bardzo dziękuję, 
Panie Marszałku.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu zwią-
zane z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Jan Maria 
Jackowski – 1 minuta.

Senator 
jan maria jackowski 

Tak jest, Panie Marszałku. Dziękuję.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie prak-

tyczne. Otóż przypuszczam, że takich planów 
sporządza się bardzo dużo. No, nie wiem, pew-
nie w setkach, a może i w tysiącach te plany są 
przygotowywane w ramach całego zasobu Lasów 
Państwowych w skali roku. 

Proszę mi powiedzieć, czy jest prowadzona 
w ministerstwie jakaś statystyka, które by okre-
ślała, ile planów wywołuje jakieś emocje spo-
łeczne. Chodzi o udział procentowy. Czy on jest 
znaczący, czy nie? Bo przypuszczam, że zdecydo-
wana większość tych planów wynika w oczywisty 

sposób z jakości lasu i wszelkich uwarunkowań, 
które są potrzebne do racjonalnej hodowli lasu. 
I czy jest jakaś statystyka, która określa takie 
sprawy sporne, tak? Powiedzmy, gdy plan urzą-
dzania lasu mówi coś innego. To znaczy, oczeki-
wania społeczne zupełnie się z nim rozmijają. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

Sekretarz Stanu  
W MiniSterStWie  
kliMatu i ŚroDoWiSka 
edward siark a 

Panie Senatorze, jeśli idzie o plany urządzenia 
lasu, to – żebyśmy byli bardzo precyzyjni – nie 
są ich tysiące, dlatego że plany urządzenia lasu, 
tak jak powiedziałem, są sporządzane raz na 
10 lat dla każdego nadleśnictwa. Czyli jak mamy, 
powiedzmy sobie, Nadleśnictwo Krasiczyn, to 
ono w 2021 r. sporządza plan urządzenia lasu do 
2031 r. Prawda? I kolejny zatwierdzony dla tego 
nadleśnictwa plan będzie dopiero w 2031 r. czy 
w 2032 r. Plan jest na 10 lat. Czyli można powie-
dzieć, że dla nadleśnictw jest 429 planów. Ale do 
tego dochodzą nam tzw. uproszczone plany urzą-
dzenia lasu dla każdego powiatu. Tutaj powiat za 
to odpowiada. A więc tyle, ile mamy powiatów, 
tyle mamy też uproszczonych planów urządze-
nia lasu – tak samo robionych na 10 lat. Tak więc 
co do liczby, to tak się to kształtuje. Przy tym nie 
wszystkie plany urządzenia lasu są robione w cią-
gu jednego roku. One się zazębiają. Powiedzmy 
sobie, że ja ostatnio, w ciągu półtora roku, wyda-
łem plany urządzenia lasu dla od 50 do 100 nad-
leśnictw, ale na pewno nie więcej jak dla setki. 
A więc mniej więcej taka jest skala. Bo one nie 
są robione w tym samym czasie dla wszystkich. 
Inaczej m.in. RDOŚ miałyby olbrzymie problemy 
z tym, żeby opracować skutki związane z odzia-
ływaniem na środowisko.

A jeśli idzie o udział społeczeństwa i sprawy 
sporne, to przy każdym tym planie jakieś spory 
są, ale w większości, w 99%, Panie Senatorze, 
są one rozwiązywane właśnie na poziomie 
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lokalnym. I na tym poziomie włącza się w to sa-
morząd, włączają się organizacje. Jeśli jest dobry 
dialog, to 99% tych planów jest uzgadnianych bez 
jakichś większych… czy de facto w porozumie-
niu. Środowiska takie czy inne dochodzą do po-
rozumienia. Myślę, że jest jakaś niewielka skala, 
która trafia później do nas, wynikająca z tego, że 
np. regionalna dyrekcja ochrony środowiska ma 
jakieś inne wskazania co do skutków propozycji 
zawartych w planie. Gdy wszystkie dokumen-
ty trafią do ministerstwa, to nasz Departament 
Leśnictwa i Łowiectwa ocenia cała tę procedurę, 
zanim to trafi do podpisu pana ministra, czy-
li do zatwierdzenia planu urządzenia lasu dla 
danego nadleśnictwa. Tak pokrótce wygląda ta 
procedura.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

ra Jerzego Czerwińskiego – 1 minuta.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka 
Izbo!

Przedstawię 2 krótkie pytania, na które wcze-
śniej nie otrzymałem odpowiedzi od przedstawi-
ciela wnioskodawców.

Kiedy może być ogłoszony wyrok TSUE? Jak 
długo jeszcze może potrwać postępowanie? Czy 
prawa np. samorządów lokalnych, terytorialnych, 
gdyby ta ustawa weszła w życie, będą mniejsze niż 
organizacji ekologicznych? Proszę też o ustosun-
kowanie się do stwierdzenia zawartego w jednej 
z opinii, a mianowicie do tego, że projekt ustawy 
nadaje organizacjom ekologicznym uprawnie-
nia przekraczające uprawnienia właścicielskie 
Skarbu Państwa, nieobwarowane żadną odpo-
wiedzialnością za szkody.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

Sekretarz Stanu  
W MiniSterStWie  
kliMatu i ŚroDoWiSka 
edward siark a 

Jeśli idzie o kwestię terminów, to – tak jak mó-
wię – gdy mówimy o postępowaniu przed TSUE, 
spodziewamy się, że latem tego roku możemy 
mieć już jakieś stanowisko w tej sprawie. Ale co 
do takich terminów, które można by tu podać 
jako pewne, to nie jesteśmy w stanie ich podać. 
Spodziewamy się, że to może być lato albo koń-
cówka tego roku, wtedy powinno być w tej spra-
wie stanowisko TSUE. Myśmy zresztą wystąpili 
o to, żeby trybunał wydał stanowisko w tym ob-
szarze, ponieważ nawet gdybyśmy chcieli dzisiaj 
rozstrzygać to, w jaki sposób regulacja dostępu 
tych organizacji do opiniowania planów miałaby 
wyglądać, w tej chwili na gruncie polskiego prawa 
byłoby bardzo trudno . Dyskutujemy na ten temat, 
różne możliwości bierzemy pod uwagę. W każ-
dym razie cała procedura jest bardzo skompliko-
wana i wywołuje daleko idące skutki.

Jeśli idzie o prawa samorządów, to mogę po-
wiedzieć, że to uprawnienie, które dajemy organi-
zacjom, jest niczym nieuprawnione, tak, niczym 
nieuprawnione. One rzeczywiście miałyby… 
Myślę, że byłby to wyraz kompletnego braku wy-
obraźni z naszej strony, gdybyśmy dali organiza-
cjom tego rodzaju uprawnienie, bo oznaczałoby 
to, co nie jest żadną tajemnicą, że nasza branża 
jest poważną konkurencją na rynku europej-
skim, a nawet światowym. Wystarczyłoby użyć 
jakiejkolwiek organizacji, żeby tą branżę całko-
wicie zablokować. A przypomnę, że jesteśmy np. 
największym producentem mebli w Europie. I to 
można byłoby zrobić.

Dzisiaj mamy poważny problem wynikający 
z dokumentów unijnych, ponieważ te organizacje 
również bardzo mocno próbują uzyskać wpływ na 
poziomie rozporządzenia dotyczącego degradacji 
lasów – to jest to, co dzisiaj rozpatruje czy próbuje 
przeprowadzić prezydencja francuska – gdzie cał-
kowicie zmienia się np. definicje dotyczące zrów-
noważonej gospodarki leśnej. Oznaczałoby to, że 
jakiś kraj mógłby trafić na listę krajów zagrożo-
nych i automatycznie Komisja Europejska, jacyś 
eksperci czy podmioty NGO mogliby zablokować 
jakiemuś producentowi wytwarzanie chociażby 
tych foteli, które państwo tutaj mają w Senacie. 
Po prostu wprowadzenie tych zapisów oznacza-
łoby, że każdy produkt musiałby mieć certyfikat, 
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z którego wynikałoby, że został pozyskany zgod-
nie z zapisami tego rozporządzenia, a przy oka-
zji musiałaby być wprowadzona tzw. geografia 
tego produktu, czyli musielibyśmy podać dokład-
nie numer działki leśnej, na której drzewo na to 
krzesło zostało pozyskane. I musiałby to zrobić 
producent, a to oznaczałoby bardzo daleko idą-
ce ograniczenia administracyjne, które de facto 
właśnie sparaliżują całą tę branżę. Zresztą obec-
nie wszystkie kraje to podnoszą, to nie jest tyl-
ko nasze stanowisko, bo my się konsultujemy, 
zwłaszcza w grupie tak zwanych państw podobnie 
myślących, to są państwa Skandynawii, Niemcy, 
Polska, Austria. Ale np. Holandia jest bardzo za. 
Tylko że Holandia nie ma lasów. Prawda? To są 
tego rodzaju historie, zresztą myślę, że państwo 
doskonale o tym wiedzą.

Prawa samorządów są tutaj bardzo mocno 
ograniczone. Prawda? Wydaje mi się, że niera-
cjonalne jest to, że w sytuacji, kiedy w wielu miej-
scach podnosimy prawa lokalnych społeczności 
do decydowania o sprawach lokalnych, nagle po-
zbawiono w ogóle prawa do tego, w jaki sposób ta 
polityka przestrzenna, bo tak ją rozumiem, danej 
gminy ma wyglądać… A przecież w prawie pol-
skim to właśnie gmina decyduje chociażby o tym, 
jak wygląda plan zagospodarowania przestrzen-
nego. Rozumiałbym jeszcze, gdyby tu była taka 
propozycja, że gmina kształtuje plan zagospoda-
rowania, a plan urządzenia lasu jest częścią tego 
planu zagospodarowania. To bym rozumiał. Ale 
w tym przypadku takiej propozycji nie ma, tu jest 
zupełnie coś innego.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Stanisław Gogacz 

– 1 minuta.

Senator 
sTanisław GoGacz 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jeżeli chodzi o  uzasadnienie tej noweliza-

cji, to cały czas jest mowa o uzasadnieniu do 
skargi wniesionej przez Komisję Europejską do 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. 
Ale jeżeli chodzi o  treść wyroku Trybunału 

Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to ten wyrok 
może być bardzo różny, może to być wyrok prze-
ciwny do treści skargi, która została wniesiona 
do Trybunału Sprawiedliwości. 

Proszę mi powiedzieć, Panie Ministrze, czy 
pan pokusiłby się o ocenę, jak nowelizacja usta-
wy o lasach, nad którą dyskutujemy, przedmioto-
wa nowelizacja, może wpłynąć na sędziów, którzy 
decydują w TSUE co do ewentualnego wyroku, 
jakim może się zakończyć wniesiona skarga? 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

Sekretarz Stanu  
W MiniSterStWie  
kliMatu i ŚroDoWiSka 
edward siark a 

Panie Senatorze, my od początku – mówię 
o stronie rządowej – zwracamy uwagę na to, 
że ta inicjatywa jest przedwczesna, może się 
wręcz okazać, że ona bardzo osłabia stanowi-
sko Polski w tym sporze, zwracamy na to uwa-
gę. Naprawdę, proszę państwa, nie ma potrzeby, 
abyśmy teraz przygotowywali legislację, która 
tak na dobrą sprawę może bardzo mocno osła-
biać nasze argumenty, a tak odbieramy tę legi-
slację. Ona w wielu miejscach nie pozwala nam 
do końca używać wszystkich argumentów w tej 
dyskusji, które państwo przytaczacie. Ja też nie 
wszystkie argumenty przytaczam, ponieważ 
jesteśmy, że tak powiem, w toku postępowania 
przed trybunałem i nie chcę zdradzać wszyst-
kich naszych argumentów, bo w tym przypadku 
oznaczałoby to, że działam na szkodę polskich la-
sów. Tak uważam. Proszę mi wybaczyć, jeśli na-
wet na niektóre pytania co do tej kwestii nie do 
końca odpowiadam, ale jesteśmy w toku postę-
powania przed trybunałem i nie jest w naszym 
interesie, żebyśmy odkrywali wszystkie nasze 
argumenty, dlatego że chodzi, jeszcze raz to mó-
wię, o potężne interesy, również gospodarcze. 
Mówimy oczywiście o ochronie, o dostępie spo-
łeczeństwa do informacji, o możliwości zaskar-
żania itd., ale mówimy też o bardzo poważnych 
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skutkach gospodarczych ewentualnej legislacji 
czy rozstrzygnięcia.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę o zadanie kolejnego pytania 

przez pana senatora Jana Marię Jackowskiego 
– 1 minuta.

Senator 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja bym podrążył temat tych… 

Mnie zaskoczyła ta informacja, gdy pan wspo-
mniał, że prawie każdy czy w zasadzie każdy plan 
urządzenia lasów wywołuje napięcia. Jakiego ro-
dzaju to są napięcia? Czy to chodzi o dostępność 
siatki dróg, dostępność lasu, czy o plan wycinek? 
Czy mógłby pan coś bliżej na ten temat powie-
dzieć, czy tego typu dane w resorcie są? Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

Sekretarz Stanu  
W MiniSterStWie  
kliMatu i ŚroDoWiSka 
edward siark a 

Proszę państwa, jeśli idzie o plan urządzenia 
lasu, to ten plan jest wyłożony, możemy sobie wy-
obrazić, że to jest mniej więcej tak jak plan zago-
spodarowania gminy, on jest wyłożony i ludzie, 
społeczeństwo, które w danym regionie mieszka, 
w danej wsi czy w danej miejscowości, mieście, 
widzi, że w tym planie jest wydzielenie – bo tak 
to się prawidłowo nazywa: wydzielenie – w da-
nym roku, np. w 2026 r., jest przewidziane, że 
pozyska się 1000 m3 drewna. No i ludzie pytają: 
dlaczego tyle? Czy można mniej? W jaki sposób? 
A może byście państwo coś ograniczyli? Ja o takiej 

dyskusji mówiłem. To nie zawsze jest konflikt, 
takie: nie, bo nie. Często to są pytania, i to jest na-
turalny proces uzgadniania tego rodzaju planów. 
W większości przypadków, mogę powiedzieć, le-
śnicy są w stanie racjonalnie wytłumaczyć, dla-
czego, wytłumaczyć to stanem drzewostanu czy 
jakimiś zjawiskami, które tam następują. Albo też 
pokazują, że np. w tym wydzieleniu ostatnio po-
zyskiwano drewno, powiedzmy sobie, 40 lat temu 
czy 50 lat temu, no i przyszedł taki czas, że ten 
drzewostan po prostu powinien być odnowiony, 
bo inaczej nam się zestarzeje. Problem polskich 
lasów polega również na tym, że one nam się bar-
dzo mocno starzeją. My w tej chwili mamy ok. 
15% starodrzewów, a to oznacza, że spadają nam 
też możliwości pochłaniania dwutlenku węgla, 
automatycznie. Zresztą są piękne opracowania, 
wykresy, które pokazują, jak w przypadku sta-
rzejącego się drzewostanu zmniejsza się jego moż-
liwość łapania… To widać na przykładzie sosny, 
jeżeli ona dochodzi do 100 lat swojego życia… Jej 
możliwość przyrostu masy i możliwości pochła-
niania najlepsze są w wieku, powiedzmy, 50–60 
lat, a później po prostu dosyć gwałtownie spada-
ją. Ale drzewo, w momencie gdy obumiera, jak 
niektórzy eksperci mówią, właściwie 50% swoje-
go CO2 w ciągu pierwszych 3 lat rozkładu oddaje 
do atmosfery. To, jak długo ten proces oddawania 
CO2 do atmosfery trwa, jest też poddawane jakimś 
tam analizom i badaniom, ale generalnie w pew-
nym momencie drzewo schnie, jak my mówimy 
w języku potocznym, czyli obumiera, no i oddaje 
dwutlenek węgla do atmosfery.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Widzę, że nie ma więcej pytań.
Bardzo panu ministrowi dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska Edward Siarka: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Józefa 

Zająca.
Bardzo proszę, 10 minut.

Senator 
józef zając 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 
Senacie!
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Z racji uprawianego hobby, którym jest my-
ślistwo, często mam okazję oglądać las. Nie jest 
on moim głównym przedmiotem zainteresowa-
nia, ale każdy, kto przechodzi obok lasu, nie jest 
w stanie odwrócić się i nie obserwować go, bo jest 
to coś pięknego, coś, co sprawia, że ten nasz świat 
staje się bardziej przyjazny. Ponieważ czynię to od 
wielu lat, chciałbym przedstawić 3 takie obrazki, 
przekrojowe, w takim sensie, że różne są lata, kie-
dy to miało miejsce…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Przepra-

szam, Panie Senatorze. Proszę państwa, bardzo 
prosiłbym o ciszę, ponieważ pan senator prze-
mawia. Proszę nie przeszkadzać. Bardzo proszę.)

Dziękuję bardzo.
Otóż pamiętam lata sześćdziesiąte, sie-

demdziesiąte, kiedy to lasy – a chadzało się do 
lasu często na jagody, na grzyby – były marne. 
Trudno było o wyrośnięte, takie, jakie dzisiaj 
widzimy. Te lasy przeszły wojnę, to było widać, 
wszędzie były olbrzymie wycinki. Mam nawet 
zdjęcia i kiedy porównuje się ten sam obszar la-
sów na zdjęciu kiedyś i dzisiaj, to dopiero wtedy 
można zobaczyć, co to było. Lasy odbudowywa-
no. I faktycznie, czapkę z głowy przed tymi, któ-
rzy wtedy to czynili, leśnikami, dziećmi ze szkół. 
Dlatego że sadzono lasy. O ile pamiętam, pro-
cent obszaru kraju pokryty lasami to było wtedy 
gdzieś ok. 18%, a dzisiaj jesteśmy już gdzieś na 
granicy – nie wiem, czy się nie pomylę – ok. 30%, 
prawda? Tak więc to jest fantastyczny wynik. 
Ale to jest wynik tych wielu lat pracy nad odtwo-
rzeniem obszaru lasów.

Co było ciekawe, wtedy, kiedy wchodziło się do 
lasu, w lesie było czysto. Nie było porzuconych ga-
łęzi, jakichś wykrotów. Nawet ściółka była wygra-
biona, bo używano jej w gospodarstwach. Z jednej 
strony było bardzo przyjemnie chodzić po takim 
lesie – dużo kwiatów na wiosnę – ale z drugiej 
strony las nie budował wtedy gruntu.

W latach późniejszych, kiedy poprawił się 
już drzewostan, powiedzmy, w latach osiem-
dziesiątych, dziewięćdziesiątych, już było wi-
dać, że przystępuje się do korzystania z lasów 
w celu pozyskania drzewa. I wtedy zaczęto bar-
dziej masowo wycinać lasy. Nie było to tak bar-
dzo masowe z uwagi na technikę pozyskania 
drzewa – robiono to piłą. Zanim jeden pień, jed-
no drzewo ścięto, to trzeba było pół dnia, może 
więcej nawet. Ale to było prowadzone według 
mnie prawidłowo.

No, i  wreszcie ten trzeci obrazek, obecny. 
Najpierw może podsumuję. Zauważcie państwo, 
że lasy pozostały prawie niewrażliwe na poglądy 
polityczne ich użytkowników. Wszyscy cenili lasy 
i wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach również 
powinniśmy kontynuować ten pogląd na lasy. Ale 
w dzisiejszym obrazie lasu, który mam z kilku 
ostatnich zimowych polowań, w których uczest-
niczyłem, jest pewien mały zgrzyt. Otóż spotka-
łem się z wycinką takiego typu, o jakiej mówił pan 
minister, mianowicie taką lokalną. Nie że tniemy 
po fińsku całą połać, powiedzmy, 10 czy 100 ha, 
ziemię przerabiamy, orzemy, sadzimy, tylko wy-
brane drzewa się wycina. A co się wtedy dzieje? 
No, dzieje się coś, co mnie wręcz przeraziło. Na 
pewno zabrany został ten najgrubszy pień. Pnie 
o średnicy, powiedzmy, 20 do 30 cm porzucone, 
oparte o rosnące, młode drzewa, które zostały 
przygniecione przez spadające duże drzewo. I po-
zostawione mnóstwo gałęzi, o których, według 
amerykańskich teorii, mówi się, że one las upra-
wiają. Mam ogromne wątpliwości co do tego, czy 
to tak faktycznie jest, czy to nie jest tylko teoria 
tłumacząca pewien rodzaj lenistwa gospodarza. 
I takie coś obserwuję w lasach gościeradowskich, 
to jest Nadleśnictwo Gościeradów, leżące nad 
Wisłą, niedaleko od Wisły. I muszę powiedzieć, 
że z kimkolwiek tam rozmawiałem, będąc w lesie, 
to każdy mówił, że wyjątkowo to się wszystkim 
nie podoba.

Dlatego też, zdając sobie sprawę, że gospoda-
rzenie zasobami leśnymi to jest coś, co wymaga 
ogromnej wiedzy, wymaga wielkiego taktu w od-
niesieniu do przyrody, uważam, że powinniśmy 
przede wszystkim przystąpić do kształcenia 
młodzieży w zakresie środowiska naturalnego, 
w ramach którego mówiono by nie tylko o trawce, 
kwiatuszkach koło domu itd., ale przede wszyst-
kim o czymś, co pokrywa 1/3 powierzchni nasze-
go kraju, czyli o lasach.

Miałbym jeszcze wiele uwag, ale te są takie 
ogólne. Chciałbym zakończyć na przedstawieniu 
tego, o czym mówiłem. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę o zabranie głosu – zdalnie – 

pana senatora Stanisława Gawłowskiego.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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Senator 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeżeli pan marszałek pozwoli, to w pierwszej 

kolejności chciałbym się odnieść do słów, które 
wypowiedział pan minister, i wiele z nich spro-
stować. Rzeczywiście dzisiaj jest tak, że Polska ma 
postępowanie przed TSUE w sprawie naruszenia 
konwencji i naruszenia przepisów prawa obywa-
telskiego, czyli prawa do sądu. Pan minister może 
mówić, że plany urządzenia lasu nie są instru-
mentem wykonawczym, ale na podstawie tychże 
planów podejmuje się decyzje wykonawcze, a więc 
m.in. decyzje dotyczące pozyskania, czyli wyrę-
bów. Tak więc, Panie Ministrze, to jest słaba linia 
obrony. Tej linii obrony nie da się przed żadnym 
sądem wykorzystać. Szkoda, że pan w ogóle w to 
brnie. To po pierwsze.

Po drugie, ja nie wiem, czy świadomie, czy 
nieświadomie – jak świadomie, to przykro, ale 
zakładam, że nieświadomie – wielokrotnie wpro-
wadził pan Wysoką Izbę w błąd. Przede wszyst-
kim prawo nie może działać wstecz. Tam, gdzie 
decyzje dotyczące planów urządzenia lasu się 
uprawomocniły, tam są już uprawomocnione. 
Po przyjęciu tej ustawy nie będzie przysługiwać 
prawo do zaskarżania ich przed sądem admini-
stracyjnym, bo one są prawomocne. Znamy po-
wszechną zasadę, że prawo nie działa wstecz. 
Poza tym decyzje administracyjne wydaje się 
dwuinstancyjnie. Nawet jeżeli decyzja wydana 
na poziomie drugiej instancji jest zaskarżana do 
sadu powszechnego, to nie wstrzymuje to procesu 
związanego z jej realizacją. Ona jest wykonywa-
na. I jeżeli plan urządzenia lasu został wydany na 
poziomie decyzji administracyjnej, a jakaś stro-
na zaskarży ją do sądu powszechnego, to nie bę-
dzie możliwości wstrzymania tego procesu przez 
sądy administracyjne. Gorzej, mogą się pojawić 
odszkodowania wynikające z tego, że sam plan 
urządzania lasu został przygotowany w sposób 
wadliwy.

Mówi pan również, że plany urządzenia lasu 
są wykładane i że strony mogą wnosić uwagi. Tak, 
mogą. Ale te uwagi nie muszą być brane pod uwa-
gę. A jak nie będą brane pod uwagę, to co? Otóż 
nic. Stronom nie przysługuje prawo zaskarżenia 
do sądów powszechnych.

Przypominam, że w przypadku planów za-
gospodarowania przestrzennego, które są dużo 

bardziej skomplikowane, tego typu prawo zaskar-
żenia do sądu powszechnego istnieje i tam nie ma 
żadnych zagrożeń. Samorządy nie boją się tego, 
że będą musiały bronić przed sądami powszech-
nymi decyzji dotyczących zagospodarowania 
przestrzennego. A jest to dużo bardziej skompli-
kowany proces, bo proces, który często rzutuje 
na wieki. Raz podjęta decyzja, dotycząca choćby 
budowy drogi, jest decyzją na wieki.

Wreszcie, Panie Ministrze, w  Lasach 
Państwowych pracowało 25 tysięcy ludzi, teraz 
jest chyba 27 tysięcy. Zwiększyliście zatrudnienie. 
To są urzędnicy – to nie są ludzie, którzy zajmu-
ją się wyrębem, nasadzeniem. Autorem tego jest 
zakład usług leśnych. Zlecacie to na zewnątrz. 
A decyzji dotyczących planów urządzenia lasu, jak 
sam pan zauważył, jest kilkadziesiąt, kilkanaście 
rocznie. Otóż jest taka instytucja, która się nazy-
wa Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, któ-
ra zatrudnia około tysiąca pracowników w skali 
kraju i która wydaje rocznie ponad 100 tysięcy 
decyzji administracyjnych. Oni potrafią to ro-
bić, potrafią bronić tych decyzji przed sądami 
powszechnymi, bo tam prawo do sądu powszech-
nego jest zapisane i było zapisane od samego po-
czątku. Poziom skarżenia to 1,5%. Co to oznacza? 
To, że jeżeli decyzja jest przygotowana w sposób 
właściwy, to żadna organizacja jej nie skarży.

Ja nie rozumiem tego stwarzania atmosfe-
ry strachu, stwarzania kłamstw, które padają. 
Zakładam, że nieświadomie, Panie Ministrze, za-
kładam, że pan tego po prostu nie wie i w sposób 
nieświadomy wprowadza Wysoką Izbę w błąd, 
mówiąc, że oto jakiś armagedon się stanie. Otóż 
nieprawda. Strony będą miały prawo do zaskar-
żania, sądy będą rozstrzygać, a wszędzie tam, 
gdzie decyzja została przyjęta z naruszeniem za-
sad, sądy będą te decyzje uchylać, przekazywać 
do ponownego przygotowania, rozpatrzenia. Nic 
nadzwyczajnego się nie stanie. A wszędzie tam, 
gdzie jest dobrze, strony, które to zaskarżyły, 
będą ponosić koszty związane z zaskarżeniem, bo 
przecież jest zastępstwo, koszt zastępstwa pro-
cesowego itd., itd. My to wszystko znamy prze-
cież z postępowań administracyjnych; ci, którzy 
pracowali w samorządzie terytorialnym, czyli 
podejmowali decyzje, wiedzą, jak to działa. Tak 
więc nie ma potrzeby straszenia. Nie rozumiem, 
dlaczego w ogóle tego typu argumentacja, o kata-
strofie i jakichkolwiek zagrożeniach, się pojawia.

Rozumiem, dlaczego pan tak uparcie tego 
broni, bo rzeczywiście w  ostatnich latach 
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zwiększyliście… Pytał o to jeden z senatorów – 
z pretensjami do pani senator Jazłowieckiej, że 
nie zna danych. Otóż, Panie Senatorze, w 2010 r. 
w Polsce pozyskiwano, czyli wycinano, ok. 30 mi-
lionów m3 drewna, w 2020 r. wycięto ponad 40 mi-
lionów, a plan na ten rok jest podobny. Zwiększono 
pozyskanie o 25%, o 10 milionów m3 drewna. To 
są gigantyczne liczby.

Poza tym, żeby sprawa była jasna… Pan mini-
ster nawet powiedział to, a to jest coś w katego-
riach skandalu. Bo nie ma odpadów pochodzących 
z biomasy leśnej – wszystko, co jest z biomasy, 
nadaje się do przetworzenia. Można to zmielić, 
dodać klej i zrobić płytę, z której na końcu wy-
produkuje się meble. Można to zrobić z gałęzi 
i z każdego innego surowca, który jest pochodze-
nia leśnego. Doskonale pan o tym wie. Ale wy wo-
licie spalać lasy, bo dzięki temu Lasy Państwowe 
uzyskują dużo wyższą cenę za surowiec. A  ja 
bym wolał, żeby lasy służyły przede wszystkim 
ochronie powietrza, wolałbym, żeby lasy służyły 
społeczeństwu – bo są państwowe, a nie są wła-
snością prywatną jakiejś grupy dzisiaj zarządza-
jącej. Tylko i wyłącznie ta grupa czuje się panami 
w tej sytuacji, bo ci leśnicy, którzy od dziesiąt-
ków lat tam pracują, naprawdę wykonują ciężką 
i nadzwyczaj dobrą, nadzwyczaj przyjazną lasom 
pracę. Rozmawiam często z tymi leśnikami i sły-
szę: my nie godzimy się na tak karygodne, ra-
bunkowe pozyskiwanie drewna i wyręby, które 
są dzisiaj prowadzone, my nie godzimy się na to, 
żeby niszczyć Puszczę Szczecińską, jak to się nie-
dawno stało, czy lasy karpackie, jak to teraz się 
dzieje. Nawet pod moim rodzinnym Koszalinem 
są prowadzone po prostu zręby całkowite. Ludzie 
na to patrzą i są przerażeni. Dosłownie przeraże-
ni. I w całości idzie to na konto leśników, choć oni 
są Bogu ducha winni, bo to decydenci podejmują 
szkodliwe decyzje.

W tej sytuacji, ratując prestiż Polski – bo nie 
ma, że tak powiem, obrony przed prawem do-
stępu do sądu; to jest jeden z argumentów, który 
wynika z konwencji w Aarhus i wynika z pra-
wa europejskiego – ale też dając Polakom szansę 
na to, żeby mogli się bronić przed tymi, którzy 
podejmują decyzje szkodliwe dla lasów pań-
stwowych… A to oznacza wszystkich obywateli, 
wszystkich Polaków, nie tylko z tej grupy, która 
dzisiaj próbuje się uwłaszczyć na majątku Lasów 
Państwowych, kupować leśniczówki za grosze 
albo wypłacać sobie gigantyczne gaże. W tej sytu-
acji proszę Wysoką Izbę o poparcie tego projektu 

w całości, bo służy on interesom krajowym, inte-
resom narodowym, służy Polakom i służy właści-
wej gospodarce leśnej. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

Magdalenę Kochan – zdalnie.

Senator 
maGdalena kochan 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zacznę od tego, że chcę wyrazić swoje napraw-

dę ogromne uznanie i swój szacunek dla pracy 
leśników, gajowych, leśniczych i nadleśniczych, 
dla wszystkich pracowników, którzy nie tyle za-
rządzają, ile wykonują nie najmądrzejsze zarzą-
dzenia, o których dzisiaj mówimy.

Ustawa nie powstała z nadmiaru zaufania do 
zarządzających. Ona powstała z braku zaufania 
do tych decyzji, które powszechnie budzą napraw-
dę spore kontrowersje. Nie godzimy się na taką 
skalę wycinania lasów. Jeśli pan minister nas 
zapewnia, że jest tak wspaniale, to tym bardziej 
dziwi opór przed kontrolą społeczną. Państwowe 
lasy nie są własnością rządu ani nie są własno-
ścią nikogo innego jak tylko obywateli. Zatem je-
śli obywatele mają prawo do swoich decyzji, do 
zaskarżania, do krytycznej opinii o decyzjach 
tak skomplikowanych jak plany zagospodaro-
wania przestrzennego, za które odpowiedzial-
ne są gminy, to ja nie widzę żadnych powodów, 
dla których decyzje, które dotyczą urządzenia 
lasu, nie miałyby podlegać kontroli społecznej. 
Dlaczego ludzie zarządzający takim dużym, po-
tężnym podmiotem jak Lasy Państwowe boją się 
małych organizacji pozarządowych i zrzeszonych 
w nich obywateli? Jeśli jest tak dobrze, jak pań-
stwo mówicie, to tym bardziej nie ma żadnego 
powodu, żeby bać się tych mniejszych organiza-
cji i pojedynczych obywateli. Wręcz odwrotnie, 
ja bym powiedziała, że transparentność przyda 
wam splendoru. No, skoro jest dobrze, to będzie 
dobrze. Jeśli nasza ocena jest mylna, to ona się 
zmieni. Skoro mamy prawo zaskarżać różne spra-
wy do sądu, skoro mamy takie prawo w przypad-
ku skomplikowanych planów zagospodarowania 
przestrzennego, to mamy też prawo współdecy-
dować o naszej własności, jaką są lasy.
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Kuriozalne wydaje mi się uzasadnienie zawar-
te w jednej z opinii, które czytałam, uzasadnie-
nie, że sąd nie ma kompetencji. Czy każdy sędzia 
jest ekonomistą? A jednak rozsądza spory mię-
dzy podatnikiem a urzędem skarbowym, między 
obywatelem a władzą. Czy każdy sędzia jest le-
karzem? A jednak ocenia błędy medyczne, a my 
poddajemy się tym wyrokom. Ja mam wrażenie, 
że w tej ustawie jak w soczewce widać nastawie-
nie rządzących do obywateli: państwowe znaczy 
rządowe. Nie, tak nie jest. Jest równowaga mię-
dzy sądem, który rozstrzyga sprawy, a obywate-
lem, między obywatelem a władzą. My naprawdę 
mamy prawo do sądu, ono jest zagwarantowane 
w konstytucji. Zatem czego się boicie? Czego się 
boicie? Jeśli sąd rozsądzi sprawę, trzeba się bę-
dzie temu poddać. Jeśli jest tak dobrze, jak mówi-
cie, że jest, to nie ma żadnego powodu, żeby ten 
wielki, potężny organ państwowy, jakim są Lasy 
Państwowe, miał drżeć przed pojedynczym oby-
watelem czy organizacją pozarządową. O wiele 
łatwiej będzie nam wtedy unikać sporów z Unią 
Europejską, która upomina się o prawa obywa-
telskie, o nic innego.

Powiem więcej: trwa wojna na Ukrainie, a lasy 
są naturalną barierą przeciwko wielu rodzajom 
wojsk. Pomyślmy o lasach nie tylko jak o pięk-
nym obszarze przyrody i świeżego powietrza, jak 
o naszej wspólnej własności, naszym wspólnym 
skarbie. Pomyślmy o nich także jak o naturalnej 
ochronie i czymś, co przysłuży się bezpieczeń-
stwu państwa.

Słowem, nie ma żadnego powodu, dla którego 
nie powinniśmy przyjmować rozwiązań zawar-
tych w tym projekcie ustawy. Jest mnóstwo powo-
dów, dla których powinniśmy ten projekt ustawy 
przyjąć bez poprawek. I taką swoją reakcję na tę 
ustawę zapowiadam w tym wystąpieniu. Bardzo 
dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Roberta Dowhana – również zdalnie.

Senator 
roberT dowhan 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Słychać mnie?

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Tak, Panie 
Senatorze, słychać pana, choć nie widać, nad 
czym oczywiście ubolewamy.)

Dziękuję ślicznie.
Ja również, tak jak moja przedmówczyni, 

pani senator Kochan, oraz przedmówca, pan 
Gawłowski, będę za tą ustawą. Uważam, że nie 
ma najmniejszych problemów, żeby każdy mógł 
wyrazić swoją opinię, gdy ona jest niezbędna.

I nawiążę do tego, jak ta gospodarka leśna wy-
gląda. Otóż, Panie Ministrze, chcę powiedzieć, że 
ja pochodzę z Zielonej Góry, z województwa lubu-
skiego, w którym prawie 70% powierzchni to lasy. 
Trochę żyję na tym świecie. Nie chodzę do lasów 
na polowania tak jak pan senator Zając, gdyż nie 
uważam tego za hobby, chyba że byłoby to polo-
wanie bez broni, bo wtedy – tak uważam – by-
łyby równe szanse i można byłoby się pobawić 
ze zwierzęciem w siłowe rozwiązania. Ale wra-
cam do tego… Otóż mieszkam przy lesie i często 
w nim spaceruję, od 50 lat, można powiedzieć, 
jakoś z tym lasem jestem związany, ale takiego 
spustoszenia jak w ostatnim czasie naprawdę nie 
widziałem. W miejscach, w których są wycinane 
lasy, bardzo długo jest pustostan. Być może musi 
tak być, ale dopiero po jakimś czasie i po naszych 
interwencjach pojawiają się pracownicy i te miej-
sca są zalesiane. Tych takich połaci po wyciętych 
lasach jest naprawdę mnóstwo i to widać gołym 
okiem. Nie trzeba być specjalistą, żeby zauważyć, 
że na przestrzeni lat tych lasów ubyło. Być może 
w statystykach – ja tego nie wiem – to wygląda 
dobrze, może te nasadzenia są na innych obsza-
rach naszego kraju, ale gdy patrzę na Lubuskie, to 
widzę, że tych lasów naprawdę, Panie Ministrze, 
ubywa.

W dyskusji nie powiedziano o jednej sprawie, 
na którą chciałbym zwrócić uwagę. Otóż Lasy 
Państwowe jako monopolista, kiedy sobie wy-
znaczą jakiś teren pod zalesienie, to tego zalesie-
nia mogą wcale nie zrobić. Ale gdy tym terenem 
np. administruje lub gdy sprzedaje go samorząd, 
to wtedy jest tzw. wyłączenie spod uprawy le-
śnej, której nigdy tam się nie robiło, i przez 10 
lat taki przedsiębiorca czy samorząd musi wam 
płacić za coś, czego nigdy nie było. Nie dbaliście 
o ten teren, nie zalesiliście go, nie wycinaliście 
nic, nie było żadnej gospodarki. Ja w tej sprawie 
toczę boje już od jakiegoś czasu, bo uważam to za 
jawną dyskryminację, za przejaw tylko tego, że 
jesteście monopolistą i możecie sobie takie rze-
czy wprowadzać. Jest to po prostu niezdrowe. Jest 
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to złe, jeżeli chodzi o jakiekolwiek praktyki. No, 
jak można płacić za coś, co się w ogóle nie odby-
wało? Rozumiem, że przedsiębiorca wycina las 
i z tego są jakieś tam korzyści. Ale dzisiaj za wy-
cięcie drzewa trzeba słono płacić. A podejrzewam, 
że gdyby przedsiębiorca chciał wyciąć las, to nie 
byłoby go na to stać. 1 ha czy 2 ha lasu to są potęż-
ne pieniądze. Już nie mówię o problemie czasami 
z 1 drzewem, aczkolwiek ten problem rozwiązali-
ście bardzo ładnie, wprowadzając ustawę Szyszki, 
dzięki której ludzie, przedsiębiorstwa czy firmy 
wycinali przepiękne drzewostany. Już nie wspo-
minam o samorządach. Wycięto w pień kupę 
drzew, bo pewnie ktoś miał w tym jakiś interes.

Ale zwróciłbym uwagę na to, aby popracować 
nad tym, aby nie być monopolistą w takim sensie, 
że ściga się ludzi za coś, co teoretycznie mogłoby 
być, a nie jest. Uważam to za bardzo złe i chciał-
bym, żeby na to pan minister w przyszłości może 
zwrócił uwagę i nie szarpał pieniędzy dla Lasów 
Państwowych z czegoś, czego one ani nie wytwo-
rzyły, ani nie włożyły, tylko dlatego, że są mono-
polistą i mają za sobą ustawę. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

Bogusławę Orzechowską.
(Głos z sali: Zdalnie.)
Tak, zdalnie.

Senator 
boGusława orzechowsk a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tylko z  jednym kojarzy mi się ta dyskusja 

i próba wprowadzenia tej ustawy: z dywersją. 
Pamiętamy, jak w poprzedniej kadencji wpro-
wadzaliśmy ustawę, żeby ograniczyć czy wręcz 
uniemożliwić rozsprzedawanie lasów i wprowa-
dzić taką gospodarkę, żeby te lasy były zadbane. 
Pamiętamy wszystkie działania ekoterrorystów, 
którzy właściwie doprowadzili do tego, że obecnie 
Puszcza Białowieska w części jest już zniszczona, 
bo nagle komuś, kto nie jest w stanie odróżnić 
małego robaczka, który jest kornikiem, od innego 
robaka, który istnieje gdzieś tam w ziemi, czy od 
innego zwierzęcia, np. od kreta… Ci ekoterroryści 

spowodowali, że niestety część drzewostanu 
w  Puszczy Białowieskiej została zniszczona. 
Mieszkam w województwie, gdzie lasy stanowią 
ogromny obszar. Oprócz lasów jest tu gospodarka, 
która opiera się na produkcji mebli. Ja myślę, tak 
jak mówił pan minister, że ta ustawa prowadzi do 
tego, żeby jakiś ekoterrorysta, który nagle coś so-
bie wymyśli, mógł zablokować działanie całej go-
spodarki, i prowadzi do tego, żeby wszyscy oprócz 
Polaków mogli się rozwijać. Ja rozumiem, że się 
nie lubi PiS, ale dlaczego nienawidzi się Polski, to 
ja nie jestem w stanie zrozumieć. Tym bardziej że 
mamy leśników, którzy, jak uważam, są napraw-
dę najlepszymi w całej Europie. Wielokrotnie się 
z nimi spotykałam i uważam, że te wszystkie rze-
czy, o których słuchałam jeszcze przed chwilecz-
ką, to jest jeden wielki stek bzdur.

Będę głosowała przeciw tej ustawie. Uważam, 
że możliwe, że boicie się państwo teraz, przed na-
stępnym orzeczeniem sądu, że ono nie będzie po 
waszej myśli, więc jest próba wprowadzenia ta-
kiej ustawy, która uniemożliwi leśnikom ich do-
brą, prawdziwą pracę. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo pani senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze! Zaproszeni Goście!

Na wstępie jedna kwestia, którą według mnie 
należy tutaj sprostować. Mianowicie zdalnie, ale 
ex cathedra, jedna z osób wypowiadających się 
pouczała ministra á propos prawa i stwierdziła, 
że wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania 
aktu czynności. Chodzi o postępowanie przed wo-
jewódzkimi sądami administracyjnymi. To jest 
prawda – art. 61 §1. Ale jest też §3: „Po przekaza-
niu sądowi skargi sąd może na wniosek skarżące-
go” – inicjatywa jest po stronie tego, który skarży 
– „wydać postanowienie o wstrzymaniu wyko-
nania w całości lub w części aktu lub czynności”. 
Co to oznacza? Że w razie złej woli skarżącego, 
tego, który wnosi skargę do WSA, teoretycznie 
jest możliwe wstrzymanie. 
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Usłyszeliśmy też od tego specjalisty do spraw 
prawa, ja może przytoczę, że wszyscy wiedzą 
o tym, że prawo nie może działać wstecz. Tak, 
wszyscy o tym wiedzą. To skąd tutaj treść art. 2? 
„W przypadku gdy zatwierdzenie”, chodzi o za-
twierdzenie planów zagospodarowania lasu, „na-
stąpiło przed dniem wejścia w życie niniejszej 
ustawy” – tu jest tylko 1 kategoria, 1 warunek: 
musi to nastąpić przed dniem wejścia w  ży-
cie ustawy – „skargę do sądu administracyjne-
go wnosi się w terminie 30 dni od dnia wejścia 
w życie niniejszej ustawy”. Tylko 30 dni i aż 30 
dni. Teoretycznie dobra, sprawna organizacja, se-
kretarka, kopiuj, wklej i można złożyć te skargi do 
wszystkich planów zagospodarowania lasu, bez 
żadnego ograniczenia czasowego. Nie na wnosze-
nie, tylko na moment uchwalenia tego planu czy 
zatwierdzenia tego planu. I być może o to chodzi. 

Ja nie chcę wypowiadać się na temat tego, jak 
lasy są zaopiekowane przez naszych leśników. 
Uważam, że dobrze, a jeśli są wyjątki, to zawsze 
można to zgłosić w odpowiednim organie nadzo-
ru. Uważam, że dobrze. I tak powinno być – nasi 
obywatele powinni mieć wolny wstęp do lasów 
i powinni w tych lasach także odpoczywać. One 
oczywiście mają też funkcję gospodarczą. No, ale 
co ta ustawa czy ten projekt jeszcze, a nie usta-
wa, ma wspólnego z tym, nazwałbym to, oczywi-
stym dążeniem? Dokładnie nic. Jest w przeciwną 
stronę skierowany. Tu chodzi o wywalenie, wy-
ekspediowanie w powietrze możliwości prowa-
dzenia gospodarki leśnej na podstawie planu. O to 
chodzi. Nie wiadomo dlaczego organizacja, któ-
ra 12 miesięcy temu wpisała sobie gdzieś tam do 
swojego statutu 1 zdanie, może zablokować reali-
zację gospodarki leśnej w całym kraju. Jakie są 
tego skutki gospodarcze? Pan minister jak gdyby 
przedstawił to dokładnie: 2,5% PKB, 500 tysięcy 
osób zależnych, w jakiś sposób związanych z go-
spodarką leśną, np. w przemysłach pokrewnych 
itd. To państwo proponujecie? Pytam, bo taka or-
ganizacja w żaden sposób nie odpowiada mate-
rialnie. Chce się sądzić? Proszę bardzo, jest prawo 
cywilne. Tam trzeba włożyć coś na wejście, żeby 
rozpocząć proces. A tutaj taką okrężną ścieżką, 
z boku, może zablokować praktycznie rzecz biorąc 
wszystko. To ma wyjść z Senatu? No, nie. 

Wnioskodawcą jest specjalna komisja, Komisja 
Nadzwyczajna do spraw Klimatu. Są komisje od-
powiedzialne, nazwałbym to, fachowe, senackie, 
odpowiedzialne za, nazwałbym to, działy gospo-
darki itd. To dlaczego to nie wyszło z fachowej 

komisji? Ja już mówiłem tu wyraźnie, że Komisja 
Nadzwyczajna do spraw Klimatu ma 1 funkcję, 
a mianowicie wtedy, kiedy przychodzi projekt… 
przepraszam, nie projekt, ustawa z Sejmu, ko-
misja fachowa mówi „trzeba tu i tu poprawić tę 
ustawę”… To co robi komisja do spraw klimatu? 
Składa wniosek o odrzucenie, potem jest wspólne 
posiedzenie, a ponieważ w komisji do spraw kli-
matu są tylko przedstawiciele większości, czyli 
głównie Platformy Obywatelskiej, to następnie 
jest wniosek o odrzucenie. Nie ma dyskusji me-
rytorycznej, nie są rozpatrywane wnioski w spo-
sób, nazwałbym to, logiczny, które ewentualnie 
mogłyby uzdrowić ustawę i zawrócić ją do Sejmu, 
tylko jest wniosek o odrzucenie. Mamy narzędzie 
do tego, żeby młotkiem naprawiać zegarek: komi-
sję do spraw klimatu.

Ale, jak widać, się myliłem, bo to nie jest jedy-
ne, co może komisja do spraw klimatu. Komisja 
do spraw klimatu… To jest ten wniosek: na pod-
stawie art. 76 ust. 1 Regulaminu Senatu Komisja 
Nadzwyczajna do spraw Klimatu wnosi o podjęcie 
postępowania… I tu ten projekt właśnie. No, ko-
misja do spraw klimatu dostała następne zada-
nie: wnoszenia projektów, które według mnie są 
lobbystyczne – i mówię to z całą odpowiedzial-
nością – chcąc wykończyć polską gospodarkę, 
a przynajmniej temu nie zapobiec. Pogarszają 
polską pozycję przed TSUE, pozycję naszej stro-
ny. Przedwczesne, mało tego… Państwo, którzy 
nas oglądają, nie widzą tego. Pierwszy OSR, ocena 
skutków regulacji – 1 karteczka, data, dokładnie 
21 stycznia. Następny OSR, ocena skutków re-
gulacji z 2 marca – 5 stron, głównie negatywne 
opinie osób, które się na tym znają. I jeszcze je-
den OSR, z 3 marca – 6,5 strony. Proszę, jak to się 
zmieniało. A państwo wnioskodawcy są odporni 
na te argumenty. No więc dlaczego tak brniecie 
w tę stronę? Naprawdę mógłbym zrozumieć – ja 
o tym mówiłem chyba na posiedzeniu komisji – 
gdybyśmy dali większe uprawnienia w procesie 
zatwierdzenia planów urządzenia lasu dla jedno-
stek samorządu terytorialnego, głównie dla gmin. 
Znam takie gminy: małe miasteczko, 5 wsi naoko-
ło, 60% powierzchni to są lasy. Tam musi to być 
uzgodnione z samorządem terytorialnym, bo to są 
tak naprawdę współgospodarze: leśnicy i samo-
rząd terytorialny. I przypuszczalnie jest to uzgad-
niane, bo obu stronom chodzi o to samo, o dobro 
mieszkańców tego terenu. W jaki sposób o dobro 
mieszkańców tego terenu będzie dbał ktoś, kto nie 
odpowiada materialnie, nie odpowiada służbowo, 
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tak jak leśnicy, ktoś, kto nie jest wybierany? 
A gdzież te organizacje ekologiczne są wybierane 
i przez kogo? Czyje interesy one realizują? Moja 
przedmówczyni mówiła: ekoterroryzm. Pytam: 
jak organizacja ekologiczna ze Szczecina może 
uczestniczyć w postępowaniu w województwie 
opolskim? Jakie ona ma interesy w stosunku do 
tej lokalnej społeczności? Proszę państwa, trochę 
emocjonalnie, ale to trzeba wyraźnie powiedzieć.

I, Panie Marszałku, ja bym prosił, żeby odpo-
wiednie „doniesienie” do komisji regulaminowej 
z tego wystąpienia się znalazło. Chodzi o to, jaki 
dokładnie był proces dochodzenia do projektu 
czy też formułoowania projektu z druku nr 619 
w Komisji Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. Kto 
tu podchodził? Jakie dokładnie wytyczne dawał? 
Kto ten projekt sformułował? To się da ustalić. To 
się nie bierze znikąd. I wtedy dokładnie wyjaśni-
my sobie, co się działo na początku.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze…)

Jakie są cele tego projektu?
Tak, słucham, Panie Marszałku.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Panie Senatorze, tylko pan zaapelował do mar-
szałka i, jak rozumiem, Prezydium Senatu i wy-
daje mi się…

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, bo pan jest tu-
taj przedstawicielem prezydium.)

Ja rozumiem, tak, tak.
Ale wydaje mi się – skoro pan ma takie wątpli-

wości, to ja tak na gorąco panu odpowiadam – że…
(Senator Jerzy Czerwiński: Pojawię się na po-

siedzeniu komisji regulaminowej, obiecuję to 
panu marszałkowi.)

Wydaje mi się, że wobec pana wątpliwości 
powinien pan skorzystać z takiej drogi, jaką daje 
panu regulamin. Wydaje mi się, że najpierw jest 
to komisja regulaminowa.

(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze. Jesteśmy 
umówieni, Panie Marszałku. Mówię o komisji 
regulaminowej.)

Znaczy ja do tego nie zachęcam, tylko stwier-
dzam, że wydaje mi się, że jest to…

Senator 
jerzy czerwiński 

Dobrze.

Przepraszam, Panie Marszałku, chciałbym się 
zmieścić w czasie.

Proszę państwa, wszyscy mówią, że projekt 
jest: a) przedwczesny, b) niepotrzebny, c) ustana-
wia kastę, kolejną kastę organizacji, które w spo-
sób nieodpowiedzialny mogą zrobić bardzo duże 
szkody. Ale w dalszym ciągu brniemy w to, bez 
żadnych argumentów, bo argumenty meryto-
ryczne, które podawał tutaj senator Piecha, spo-
tkały się z taką oto odpowiedzią: ale ja widzę, że 
jest inaczej. Gdzie są źródła tego widzenia oprócz 
przeświadczeń? Ja bym chciał, żeby każdy, kto tu 
podaje jakąś liczbę, posługiwał się źródłem, do-
kładnie podawał, na podstawie czego twierdzi, że 
jest tak, a nie inaczej. Bo to, że mnie się tak wydaje 
– to nie w Senacie. Nie słyszałem żadnych infor-
macji o źródłach, usłyszałem je jedynie w wy-
stąpieniu pana ministra i pana senatora Piechy. 
Jeśli w dalszym ciągu nie usłyszę… Jeszcze moż-
na się zapisać do dyskusji, proszę bardzo, macie 
państwo inne dane, to je przedstawcie. Na razie 
uważam, że wszystko, o czym powiedzieliście, jest 
gołosłowne.

Z tych oto powodów na pewno zagłosuję prze-
ciwko temu projektowi. I uważam – tak jak obie-
całem panu marszałkowi – że to trzeba zacząć 
sprawdzać w komisji regulaminowej. Dziękuję. 
(Oklaski)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczer - 

pana.
Informuję również, że do protokołu złożyli 

swoje przemówienia panowie senatorowie Janusz 
Gromek i Aleksander Szwed.* 

Zamykam dyskusję.
Przedstawiciel rządu może się ustosunkować 

tylko do przedstawionych wniosków, ale żadne 
wnioski nie zostały przedstawione. W związku 
z tym, przepraszam, Panie Ministrze, nie ma 
teraz takiej możliwości. Ja w trakcie debaty py-
tałem, czy pan by chciał zabrać głos w trybie ad 
vocem. Teraz po prostu nie mam takiej możliwo-
ści, bo nie ma żadnego wniosku.

W związku z tym przystępujemy do rozpatrze-
nia punktu trzeciego porządku…

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.
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(Rozmowy na sali)
Przepraszam.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzecie-

go czytania projektu ustawy. To trzecie czyta-
nie objęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono 
przeprowadzone razem z innymi głosowaniami 
oczywiście.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 660, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 660 A.

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

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator SPraWozDaWca 
k azimierz kleina 

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

Publicznych przedstawiam sprawozdanie z prac 
naszej komisji nad ustawą o zmianie ustawy o li-
stach zastawnych i bankach hipotecznych oraz 
niektórych innych ustaw.

Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 
w dniu wczorajszym zebrała się na swoim po-
siedzeniu, wysłuchała informacji ministra fi-
nansów o tej ustawie, wysłuchała także opinii 
Biura Legislacyjnego i przeprowadziła dyskusję. 
Efektem naszej pracy jest przygotowanie spra-
wozdania, które zawarte jest w druku nr 660 A.

W  tym naszym sprawozdaniu proponuje-
my, aby Wysoka Izba przyjęła 20 poprawek. 
Większość tych poprawek – 19 poprawek – ma 
charakter legislacyjny, doprecyzowujący, ale są 
to poprawki bardzo ważne. Treść tych poprawek 
została uzgodniona między naszą Kancelarią 
Senatu, Biurem Legislacyjnym a ministrem fi-
nansów, dzięki czemu dość łatwo, szybko i spraw-
nie mogliśmy procedować nad tą ustawą i więcej 
czasu poświęcić merytorycznej dyskusji niż ta-
kim rozstrzygnięciom legislacyjnym. 1 popraw-
ka ma charakter istotnie merytoryczny, dlatego 
wyłączam ją do jakby odrębnej puli. Nawet chcę 
poinformować państwa senatorów, że Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych wnosi do pana 
marszałka, aby te wszystkie poprawki legislacyj-
ne mogły być po prostu przegłosowane w jednym 

głosowaniu. I tutaj nie było wątpliwości ze strony 
żadnego z senatorów.

Oczywiście Biuro Legislacyjne przygotowa-
ło więcej poprawek. Z niektórych po rozmowach 
i uzgodnieniach także z Ministerstwem Finansów 
się wycofało, ale równocześnie przyjęto zasadę, że 
niektóre rzeczy, które są bardziej istotne, mogą 
być później negocjowane przy kolejnych noweli-
zacjach i rozpatrywaniu innych ustaw, które tak-
że wchodzą w skład tego całego bloku, tej ustawy 
o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach 
hipotecznych oraz niektórych innych ustaw.

Ta ustawa jest dużym dokumentem, obszer-
nym, bardzo specjalistycznym, bardzo ważnym, 
ponieważ reguluje cały system właśnie instytu-
cji listu zastawnego. Zresztą wnosi do tego doku-
mentu także definicję listu zastawnego. Reguluje 
też wiele spraw związanych z funkcjonowaniem 
banków hipotecznych. Jest więc tutaj wiele roz-
wiązań, które są niezwykle istotne.

Ustawa, którą tutaj omawiam, głównie im-
plementuje przepisy europejskie odpowiednich 
dyrektyw oraz zmienia szereg ustaw, które re-
gulowały do tej pory ten obszar spraw, o którym 
wcześniej mówiłem.

Tak więc ustawa wdraża postanowienia dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 
2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie 
emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru pu-
blicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz 
zmieniającej dyrektywę nr 65 z 2009 r. oraz dy-
rektywę nr 59 z 2014 r., stanowiącej wraz z roz-
porządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
z 2019 r. nr 2160 z listopada 2019 r., zmieniającym 
rozporządzenie Unii Europejskiej nr 575 z roku 
2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obli-
gacji zabezpieczonych, część pakietu regulacyjne-
go dotyczącego obligacji zabezpieczonych. Pakiet 
ten uwzględnia także opinie i  rekomendacje 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, któ-
ry przeprowadził kompleksową analizę rozwoju 
sytuacji regulacyjnej w kontekście ram dotyczą-
cych obligacji zabezpieczonych w poszczególnych 
państwach członkowskich, zalecając ich harmo-
nizację na poziomie Unii Europejskiej, zgodnie 
z najlepszymi zasadami.

Z  obowiązku sprawozdawczego wymienię 
jeszcze, jakie ustawy ta ustawa zmienia lub ja-
kie niektóre przepisy uchyla. Tak więc usta-
wa nowelizuje szereg innych aktów prawnych, 
w tym: ustawę z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach 
wieczystych i hipotece; ustawę z dnia 26 lipca 
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1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycz-
nych; ustawę z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 
dochodowym od osób prawnych; ustawę z dnia 
29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe; ustawę 
z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu ban-
ków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach 
zrzeszających; ustawę z dnia 28 lutego 2003 r. 
– Prawo upadłościowe; ustawę z dnia 14 marca 
2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego; ustawę 
z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyj-
nych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami 
inwestycyjnymi; ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. 
o obrocie instrumentami finansowymi; ustawę 
z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i wa-
runkach wprowadzania instrumentów finanso-
wych do zorganizowanego systemu obrotu oraz 
o spółkach publicznych; ustawę z dnia 21 lipca 
2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym; 
ustawę z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowa-
niu górnictwa węgla kamiennego; ustawę z dnia 
15 stycznia 2015 r. o obligacjach; ustawę z dnia 15 
stycznia 2016 r. o podatku od niektórych instytu-
cji finansowych; ustawę z dnia 10 czerwca 2016 r. 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie 
gwarantowania depozytów oraz przymusowej re-
strukturyzacji; ustawę z dnia 15 grudnia 2016 r. 
o  Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej 
Polskiej; ustawę z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasa-
dach zarządzania mieniem państwowym; ustawę 
z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym 
oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipo-
tecznego i agentami; ustawę z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Tak więc, jak państwo widzicie, ten zakres 
spraw, jakie reguluje nowa ustawa, jak mówiłem, 
obszerna, mocno przepracowana w Ministerstwie 
Finansów, jest bardzo duży. Nie będę tu omawiał 
zawartości tej ustawy. Wydaje mi się, że jeżeli 
będą pytania ze strony senatorów, to minister na 
pewno będzie udzielał jakichś bardziej szczegó-
łowych informacji.

Taką sprawą, która na posiedzeniu komisji 
wywołała zapytania – ten problem był też zgła-
szany do naszej komisji przez właścicieli mniej-
szościowych spółek Skarbu Państwa, czyli tych, 
w których Skarb Państwa jest istotnym właści-
cielem – była kwestia zbywania przymusowego 
akcji akcjonariuszy mniejszościowych. Ta spra-
wa na etapie pracy w Sejmie, ale także w kore-
spondencji do naszej komisji wywołała sporo 
wątpliwości. Dotyczy to sytuacji, gdy następuje 
wezwanie akcjonariuszy mniejszościowych do 

sprzedaży akcji. W ustawie mówi się o tym, że… 
Wydaje się, że zasady tej sprzedaży są dość do-
brze zabezpieczone, po analizie tak nam się wy-
daje w Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. 
Ale tu miałbym jeszcze prośbę do pana ministra, 
żeby tę kwestię ewentualnie jakoś jasno i wy-
raźnie wyjaśnił. Wątpliwości w tej sprawie mają 
głównie akcjonariusze spółek Skarbu Państwa, 
którzy najczęściej stali się nimi, mając akcje pra-
cownicze, czyli otrzymując kilkaset akcji dużych 
spółek Skarbu Państwa. One oczywiście mają 
marginalny udział w strukturze właścicielskiej 
spółek Skarbu Państwa i w związku z ustawą do-
chodzić może do wykupu tych akcji. Zatem jest 
obawa ze strony tych akcjonariuszy, że ich intere-
sy… że cena, po jakiej te akcje przymusowo były-
by wykupywane, może być nieuczciwa, zaniżona 
itd. Proponowali ci akcjonariusze, ich reprezen-
tanci… Oni utworzyli nawet specjalną fundację, 
dotyczy to głównie tych akcjonariuszy, którzy do 
nas dotarli, związanych ze spółką Energa. No ale 
te problemy występują też w innych miejscach. Po 
prostu właśnie ta cena może być wyraźnie zaniżo-
na w wyniku różnego rodzaju manipulacji, które 
mogą być wykonywane na rynku, że przymusowy 
wykup realizowany będzie wówczas, gdy cena ak-
cji tych spółek spada, jest niska. Może dochodzić 
więc do takiej sytuacji, że w momencie, gdy jest 
niska cena akcji, jest próba wykupienia tych mar-
ginalnych akcji, właśnie od tych akcjonariuszy.

Tutaj jest wpisane zabezpieczenie, w którym 
mowa o wynagrodzeniu godziwym, o tym, że 
można także na drodze sądowej dochodzić swo-
ich praw, jeżeliby się okazało, że cena, jaką pro-
ponuje główny akcjonariusz, jest zbyt niska czy 
według właścicieli akcji wręcz nieuczciwa. To jest 
ta droga sądowa czy obowiązek wykupienia po tej 
cenie, którą otrzyma najlepszy z akcjonariuszy. 
Ten obowiązek, to prawo dotyczy później wszyst-
kich tych akcjonariuszy, którzy chcieliby czy mu-
sieliby sprzedać swoje akcje.

Proponowany był taki zapis, żeby tu wprowa-
dzić limit… Teraz jest tak, że jeżeli na rynku byłby 
sprzedawany w obrocie giełdowym minimum 1% 
akcji… Oni chcieliby, żeby to było więcej, propo-
nowali nawet, żeby to była kwota 10% akcji, co 
wydaje się trudne do zaakceptowania, pewnie ze 
względu na dyrektywę. Ale ta sprawa, jak myślę, 
wymaga też takiego doprecyzowania.

Usunęliśmy także z  zapisów – to też było 
przedmiotem dyskusji – takie specjalne… To jest 
art. 33 ust. 1 ustawy. Nad tą sprawą była dyskusja, 
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ale niedługo, mówię dla niej o porządku. To było 
pewne takie rozwiązanie, które uprzywilejowy-
wało spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kre-
dytowe, przedłużało im czas na zgromadzenie 
odpowiedniego kapitału do roku 2032. SKOK 
mają to prawo, które wydawane jest w formie 
decyzji indywidualnej Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego, jeżeli się nie mylę. Tutaj ewentu-
alnie pan minister to skoryguje, jeżeli będzie taka 
potrzeba, taka chęć. Ale możliwe, że nie wszystkie 
SKOK, że ta kwota… że to nie jest ta wielkość do-
tycząca 10 lat. Myśmy uznali, że wspomnianego 
zapisu nie powinno być, że te przepisy, które były 
do tej pory, są wystarczające, i w związku z tym 
wspomniany zapis został usunięty. Proponujemy 
usunięcie tej tego zapisu.

I to byłyby chyba wszystkie takie uwagi, które 
chciałbym na tym etapie przedstawić. Nie mamy 
tyle czasu, ile było na poprzednie sprawozdanie, 
o lasach. Wiadomo, zawsze łatwiej się rozmawia 
o sprawach prostych niż o trudnych. Ale w tej 
chwili jesteśmy do państwa dyspozycji. I ja mogę 
tu udzielić ewentualnie bardziej szczegółowej in-
formacji dotyczącej tej niezwykle ważnej ustawy, 
bardzo ważnej, bo regulującej bardzo istotny ob-
szar spraw związanych z finansami, z rynkiem 
akcji, generalnie z tym wszystkim, co dotyczy 
normalnego funkcjonowania gospodarczego we 
współczesnym świecie, w  Polsce szczególnie. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natora sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy zostały wniesiony przez 

rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster finansów.

Czy przedstawiciel rządu, pan minister Piotr 
Patkowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie 
Finansów, pragnie zabrać głos w  sprawie 

rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowisko 
rządu? Nie.

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

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

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

Informuję, że wniosek o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożył pan senator Kleina.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować 

się do przedstawionego wniosku legislacyjnego? 
Nie.

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się 
do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu 
jutrzejszym.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o ochronie 
dziedzictwa narodowego związanego z nazwami 
obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 644, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 644 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury 
i Środków Przekazu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, sena-
tor Barbarę Zdrojewską, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator SPraWozDaWca 
barbara zdrojewsk a 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Szanowni 
Państwo!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 
Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji 

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.
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Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej w sprawie uchwalonej przez Sejm 
24 lutego ustawy o ochronie dziedzictwa naro-
dowego związanego z nazwami obiektów prze-
strzeni publicznej oraz pomnikami.

Chciałabym powiedzieć, że będę miała… 
„Przyjemność” to zapewne złe słowo, bo chcę 
przedstawić negatywną opinię komisji i wnio-
sek o odrzucenie tej ustawy przez Wysoki Senat. 
Postaram się szybciutko go uzasadnić w swo-
im wystąpieniu, a przynajmniej przedstawić to, 
o czym mniej więcej mówiliśmy na posiedzeniu 
komisji i co znajduje się w przedstawionych pań-
stwu i dostarczonych opinii Biura Legislacyjnego 
oraz opinii ekspertów, która dotarła do nas 
z opóźnieniem, ale już jest i znalazła się w pań-
stwa skrzynkach. Wytłumaczę, dlaczego zamówi-
liśmy jeszcze osobną opinię. Tak że tak jak mówię, 
wnosimy, aby Senat po rozpatrzeniu uchwalonej 
przez Sejm ustawy odrzucił tę ustawę.

Szanowni Państwo, wszyscy mniej więcej 
wiemy, czego dotyczy ten projekt. Jest to notabe-
ne już drugi projekt dotyczący podobnych spraw. 
Pierwsza ustawa, która została wprowadzona 
w życie w 2016 r., wzbudziła ogromne dyskusje 
i oburzenie w środowisku samorządowym do-
tyczące w ogóle jakichkolwiek prób ingerencji 
w ustawę samorządową i w te wszystkie upraw-
nienia samorządu, które dotychczas przez wie-
le lat były nienaruszalne. W 2016 r. wywołało to 
dyskusję – ja ją doskonale pamiętam – dyskuto-
waliśmy długo w Senacie. Przed chwilą pan se-
nator Kleina był zdziwiony, że nie było dyskusji 
o ważnej ustawie. Widzę, że teraz też chyba się 
nie zanosi na jakąś ogromną dyskusję, a szkoda, 
bo warto pochylić się i zastanowić się nad tym 
wnioskiem komisji kultury i komisji samorządo-
wej o odrzucenie ustawy.

Szanowni Państwo, ustawa ta ogranicza prawo 
wspólnot samorządowych do podejmowania de-
cyzji w sprawie zmiany nazw ulic, placów, obiek-
tów i komunalnych jednostek organizacyjnych, 
a  także usuwania pomników. Wnioskodawcy 
uzasadnili to rozwiązanie chęcią objęcia pamię-
ci o osobach szczególnie zasłużonych zwiększo-
ną ochroną przez ograniczenie dopuszczalności 
zmian nazw obiektów przestrzeni publicznej, któ-
re upamiętniają zasługi tych osób. Już wspomina-
łam o tym, że w 2016 r. była taka ustawa o zakazie 
propagowania komunizmu lub innego ustroju 
totalitarnego. Różnica między tymi ustawami 
polega na tym, że tamta ustawa nakazywała 

usunąć z przestrzeni publicznej nazwy i pomniki 
zdaniem ustawodawcy niepożądane, a ta ustawa 
zakazuje zmian nazw oraz usuwania pomników 
w przypadku, gdy nazwy te lub pomniki są zda-
niem ustawodawcy pożądane, czyli jakby działa 
w drugą stronę.

Szanowni Państwo, w przypadku, gdy rada 
jednostki samorządu terytorialnego zmieni na-
zwę ulicy, obiektu lub jednostki komunalnej albo 
usunie pomnik, wojewoda będzie miał prawo 
przywrócić nazwę lub pomnik i obciążyć kosz-
tami przywrócenia jednostkę samorządu tery-
torialnego. Zwracam uwagę na to, że tego typu 
decyzje dotyczące zmiany nazw ulic zazwyczaj 
w radach miejskich, w radach gminnych odby-
wają się… To znaczy zawsze się odbywają na pod-
stawie uchwały rady gminnej, ale zazwyczaj są 
też poprzedzone różnego rodzaju konsultacjami 
społecznymi, dyskusjami w prasie itd., itd.

Powody zmian lub odejścia od dotychczaso-
wego nazewnictwa bywają różne. Za każdym ra-
zem samorządy podejmują decyzje niepochopnie. 
Zastanawiają się, wsłuchują się w głos społeczny, 
wsłuchują się we wnioski, odbywają się bardzo 
długie dyskusje. A tą ustawą wojewoda będzie 
mógł arbitralnie zmienić decyzję rady miejskiej, 
zmienić decyzję całej społeczności i powiedzieć, 
że dana decyzja mu się nie podoba. Będzie miał 
do tego prawo. Ten cały katalog przypadków, 
w których to będzie możliwe, jest tak szeroki, że 
de facto wojewoda będzie mógł to zrobić w każdej 
sytuacji. To jest, Szanowni Państwo, bardzo nie-
pokojące, bo, jak podkreślam, będzie to arbitral-
na decyzja 1 urzędnika. W poprzedniej ustawie 
mieliśmy jakieś zapisy o opinii IPN itd. Tutaj nie 
ma nawet opinii, po prostu wojewoda może zade-
cydować tak, a nie inaczej, bo tak chce, powołując 
się na odpowiedni artykuł.

Oczywiście w  opinii prawnej pana Marka 
Jarentowskiego, naszego legislatora, znajdzie-
cie państwo informację, że ustawa – mówiliśmy 
o tym już przy ustawie z 2016 r. – jest wbrew du-
chowi konstytucji, w której wspomina się o zasa-
dzie pomocniczości, o decentralizacji, o ustroju 
państwa, o zadaniach publicznych służących 
zaspokajaniu potrzeb wspólnoty samorządowej 
i o tym, że te wszystkie zadania są wykonywane 
przez jednostkę samorządu terytorialnego jako 
zadania własne. Zawsze tak było. Powtarzam: 
zawsze tak było. Zadziwiająca idea centralizacji 
nazewnictwa ulic jest po prostu sprzeczna z du-
chem konstytucji, z założeniem, że pewne zadania 
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wykonuje samorząd, a inne zadania wykonuje 
rząd. W uzasadnieniu do projektu nie wyjaśnio-
no, dlaczego pozostawia się wspólnotom lokalnym 
prawo do nadawania nazw i stawiania pomników, 
a odmawia się im prawa do zmiany tej decyzji, co 
w prawie jest oczywiste i jest uwzględnione w róż-
nych innych ustawach.

Brakuje także informacji, by w ogóle takie 
sytuacje miały miejsce i by były uciążliwe dla 
członków wspólnot lokalnych. Brakuje takiej in-
formacji. Nie wiemy tak naprawdę, z jakiego po-
wodu jest wprowadzana taka ustawa. W czasie 
posiedzenia komisji ktoś podał przykład. Mówił 
o tym, że to wszystko wynikło z faktu, że jedno 
z rond w Warszawie ma mieć zmienioną nazwę, 
z ronda Dmowskiego na rondo Praw Kobiet, i że 
właściwie to wszystko dotyczy tej 1 sytuacji. Być 
może tak jest, a być może są tu jakieś szersze po-
wody. Ale nie wiem, jakie są powody, nie są nam 
one znane. Na posiedzenie komisji nie przybył 
przedstawiciel inicjatorów – to jest projekt posel-
ski – nie pojawił się on na posiedzeniu komisji, 
nie był w stanie odpowiedzieć na żadne pytania, 
nie chciał powiedzieć, skąd w ogóle ten pomysł, 
dlaczego nagle jest procedowana ta ustawa, tak 
jakbyśmy nie mieli w tej chwili poważniejszych 
problemów niż tego typu sprawy, takie, które 
mogą sobie spokojnie poczekać.

To nie jest wszystko, co jest negatywne 
w przypadku tej ustawy. Nie pojawił się też przed-
stawiciel ministerstwa kultury, chociaż ustawa, 
o czym za chwilę państwo się dowiedzą, doty-
czy też zmian w ustawie o radiofonii i telewi-
zji. Prawdopodobnie tego nie zauważyli. Tak że 
w ogóle… Proszę teraz popatrzeć do tyłu – nie ma 
przedstawiciela Sejmu i nie ma przedstawicie-
la rządu. Jesteśmy pozostawieni sami sobie, nie 
mogąc nikomu zadać pytania na temat ustawy. 
Dlatego uczulam państwa, żeby nie podchodzić 
do tego politycznie, bo to jest taka ustawa, któ-
ra dzisiaj może posłuży obecnej władzy do czegoś 
tam, ale za chwilę może posłużyć innej władzy do 
czegoś odwrotnego. To jest po prostu bez sensu.

I jeszcze zwracam uwagę na to, co jest wadą, 
na co uwagę zwróciło też Biuro Legislacyjne, tzn. 
na to, że ta ustawa ma działać z mocą wsteczną od 
1 stycznia 2022 r. No, to już jest w ogóle skandal.

A  to, o  czym powiedziałam, to są 2 spra-
wy, które znalazły się tu jako wrzutka, i to taka 
wrzutka, która w ogóle nie była w projekcie, tylko 
nagle gdzieś się pojawiła jakaś popraweczka, nikt 
jej nie uzasadnił, ona weszła, przegłosowano ją. 

Ta 1 wrzutka dotyczy zmiany ustawy o radiofonii 
i telewizji. W tej sprawie zamówiliśmy dodatko-
wą opinię – bo nie miał nam kto odpowiedzieć, 
po co jest ta poprawka, nie było w ogóle takiej oso-
by na posiedzeniu naszych połączonych komisji. 
A te zmiany, które są tu planowane, dotyczą pro-
gramów i finansowania programów robionych 
za granicę.

I  jeszcze jedna sprawa. Wprowadzono też 
art. 9, który wprowadza zmianę do ustawy o dzia-
łalności pożytku publicznego i wolontariacie. I co 
w tej zmianie mamy? Mamy tu zmianę pozwala-
jącą prezesowi Rady Ministrów w szerszym niż 
dotychczas zakresie zlecać organizacjom pozarzą-
dowym i niektórym innym podmiotom realiza-
cję zadań publicznych z pominięciem konkursów 
ofert. Dotychczas też można było pominąć taki 
konkurs, ale tylko w przypadkach, gdy było to 
niezbędne ze względu na ochronę życia lub zdro-
wia ludzkiego albo ze względu na ważny interes 
społeczny lub ważny interes publiczny. Ale wy-
kreślono nawet to, czyli teraz będzie to oznaczać 
przyznawanie środków z budżetu według wła-
snego uznania i widzimisię. To jest naprawdę 
skandaliczne.

Jeszcze raz przypominam, że ustawy zwykle 
dotyczą nie tylko aktualnego… To dotyczy nie tyl-
ko tego, co robi aktualna władza, ale też tego, co 
następna władza może z tymi ustawami zrobić. 
Tak że to… Proszę, bardzo proszę o zastanowie-
nie się nad tym.

Są jeszcze inne wady tej ustawy, których już 
nie chcę omawiać. Zwracam tylko jeszcze raz 
uwagę na tę poprawkę dotyczącą ustawy o radio-
fonii i telewizji, w której pojawia się to zupełnie 
nowe brzmienie, i to, że koszty tworzenia progra-
mów oraz audycji, o których mowa w ust. 1–2, są 
pokrywane z budżetu państwa. Czyli w tej chwili 
mamy do czynienia z wrzutką, która spowoduje 
dodatkowe dofinansowywanie telewizji, tak na-
prawdę bez żadnego uzasadnienia. Według opinii 
Jana Dworaka, którą zamówiliśmy specjalnie – bo 
nie wiedzieliśmy, po co są te zmiany – ta zmia-
na jest w ogóle niepotrzebna i należy ją odrzu-
cić. Jeżeli chodzi o dotychczasowe przepisy, które 
funkcjonują w tej chwili w ustawodawstwie, nie 
ma żadnej potrzeby dokonywać w nich tego typu 
zmian, ponieważ one pozwalają tworzyć te pro-
gramy zagraniczne bez takich zmian. Już pomi-
jam tu to, że nie zmienia się tak ważnej ustawy 
jak ustawa o radiofonii i telewizji beż żadnej kon-
sultacji, bez opinii rządu. A nie mamy tutaj opinii 
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rządu, nie ma opinii ministerstwa, nie wiemy, co 
to jest. Wygląda na to, że po prostu wystarczy te-
lefon – mogę się tylko tego domyślać – z centrali 
TVP do któregoś z posłów i on przygotowuje taką 
zmianę na zamówienie. Tak to niestety wyglą-
da, sorry.

Szanowni Państwo, mamy jeszcze… Ja tylko 
przypomnę, skoro już jesteśmy przy tych zmia-
nach, że budżet TVP w tej chwili… Ta zmiana 
umożliwi pozyskiwanie dodatkowych środków, 
a także umożliwi zatrudnianie dodatkowych pod-
miotów, które będą tworzyły programy w TVP. 
Nie wiemy, co się za tym kryje, możemy się tylko 
domyślać. Ponadto ta kwestia finansowa przy-
pomina, że budżet TVP jest na rekordowo wyso-
kim poziomie dzięki rekompensacie budżetowej 
za utracone wpływy abonamentowe, w tej chwi-
li wynosi on, Szanowni Państwo, 3 miliardy zł, 
tak mniej więcej. Nigdy tak dobrze nie było, to 
jest w historii mediów publicznych rekordowo 
wysoka kwota. Trudno więc znaleźć powody, 
dla których na zadania informacyjne związane 
z nadzwyczajną sytuacją za wschodnią granicą 
Polski trzeba by szukać dodatkowych pieniędzy 
w rezerwie budżetowej na programy zza granicy, 
bo tak się domyślamy, że tego to dotyczy, chociaż 
nigdzie o tym nie jest napisane. To kompletnie nie 
jest uzasadnione. I nikt nie raczył się pofatygować 
do 2 zebranych komisji, żeby nam odpowiedzieć 
na wszelkie pytania. 

Stąd też nasza decyzja, żeby tę ustawę po pro-
stu odrzucić. Ona się nie da poprawić. Zmiany 
w ustawie o radiofonii i telewizji są niepotrzeb-
ne, zmiany zwiększające uprawnienia Kancelarii 
Prezesa Rady Ministrów do przyznawania środ-
ków bez zapytań, bez konkursów itd. są niepo-
trzebne i niczym nieuzasadnione, a cała ustawa 
ogranicza prawa samorządu, niezbywalne, wyda-
wało się, zapisane przy podziale władz w konsty-
tucji. Okazuje się, że te prawa są łamane zwykłą 
poselską ustawą, niezaopiniowaną przez rząd, 
nieskonsultowaną też społecznie. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
nator sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pani senator Halina Bieda.

Senator 
halina bieda 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Przewodnicząca, z  wypowiedzi pani 

przewodniczącej już wynikało, że nikt z posłów 
inicjatorów tej ustawy nie pojawił się na posie-
dzeniu komisji, i rozumiem, że nie było opinii. 
A czy była mowa w komisji… Bo być może tak 
naprawdę rząd nie wie, czy taka ustawa została 
wniesiona, mimo że posłowie głosowali. Czy na 
posiedzeniu rządu ona w jakikolwiek sposób była 
omawiana? Czy ten temat był poruszany na po-
siedzeniu komisji?

Senator 
barbara zdrojewsk a 

Nie. Zwykle nie ma zwyczaju, żeby na posie-
dzeniach Rady Ministrów opiniować projekty po-
selskie, ale zwykle o to pytamy na posiedzeniach 
komisji. Tym razem kompletnie nikt się nie zja-
wił, żaden przedstawiciel rządu. I muszę powie-
dzieć, że… No, przedstawiciel rządu to jedno, ale, 
tak jak mówię, na posiedzeniu komisji nie zjawił 
się także nikt w imieniu inicjatorów ani autor 
tych dziwnych wrzutek i tych dziwnych popra-
wek, a powinien to zrobić.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Ewa Matecka.

Senator 
ewa maTeck a 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Chciałabym zadać to pytanie inicjatorowi 

tej ustawy, a w szczególności inicjatorowi tych 
wrzutek, ale może pani senator też będzie mogła 
odpowiedzieć. 

Na którym etapie procesu legislacyjnego po-
jawiły się te wrzutki dotyczące zmiany ustawy 
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o radiofonii i telewizji i zmiany ustawy o działal-
ności pożytku publicznego?

Senator 
barbara zdrojewsk a 

Nie powiem, na którym dokładnie etapie, ale 
wiem, że już na etapie procedowania, po skie-
rowaniu projektu do komisji, czyli gdzieś tam… 
Podejrzewam, że prawdopodobnie na którymś 
z czytań czy na posiedzeniu komisji ktoś po pro-
stu zgłosił taką poprawkę. Ale wiem też, że ona 
chyba nie wzbudziła w ogóle jakichś dodatkowych 
pytań; z tego, co wynika z ekspertyzy, nie była 
w ogóle w komisji omawiana, tak że mamy do czy-
nienia z bardzo niepokojącą sytuacją. To znaczy, 
Szanowni Państwo, już wielokrotnie mówiliśmy 
tutaj o tym, jak teraz się w Polsce tworzy prawo, 
ale tak nie można. Nie może być tak, że nie ma 
opinii rządu, nie ma konsultacji społecznych, nie 
ma niczego, tylko przeprowadza się jakąś dziw-
ną ustawę, przegłosowuje się ją bezkrytycznie, 
wprowadza się ją na posiedzenie Senatu i każe 
nam podejmować decyzję. Nawet gdyby to była 
świetna ustawa, to ja bym powiedziała, że nie po-
winniśmy tak pracować. To znaczy nie może być 
czegoś takiego, że my pracujemy nad projektem, 
nad ustawą przegłosowaną przez Sejm, ale nie je-
steśmy w stanie nawet zadać pytania, po co to, 
ile to będzie kosztowało, dlaczego to czy tamto. 
To jest niewiarygodne, to niechlujstwo, jeśli cho-
dzi o sposób tworzenia obecnie prawa w Polsce. 
A w przypadku tej ustawy sposób jej przeprowa-
dzenia i potraktowania nas jest już skandaliczny.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jan Maria 

Jackowski.

Senator 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, Pani Przewodnicząca, ta po-

prawka, o którą pytała pani senator Matecka, zo-
stała wprowadzona z pominięciem pierwszego 

czytania, a więc to narusza zasady. Ona została 
w drugim czytaniu wprowadzona w Sejmie, tak 
więc to narusza zasady poprawnej legislacji. 

I w związku z tym mam pytanie: czy pod-
czas posiedzenia komisji nie była jednak rozwa-
żana kwestia wprowadzenia tych minimalnych 
2 poprawek, które sugerowali legislatorzy, mia-
nowicie poprawki skreślającej dodane, właśnie 
z pominięciem drugiego czytania, art. 3, 7, 9 i 12 
oraz poprawki skreślającej działanie ustawy 
wstecz? Czy taka opcja była rozważana podczas 
posiedzenia komisji? Dziękuję.

Senator 
barbara zdrojewsk a 

To znaczy, ponieważ zwróciło na to uwagę 
Biuro Legislacyjne, to oczywiście moglibyśmy 
rozważyć wprowadzenie tego typu poprawek, ale 
pod warunkiem, że mógłby nam ktokolwiek od-
powiedzieć na pytania, po co te poprawki są itd., 
itd. Wyrzucenie tych poprawek, niestety, też nie 
poprawiłoby tej ustawy. Bo wydaje się, że więk-
szość senatorów… Opinia komisji była taka: 9 gło-
sów za, 1 – przeciw, 5 senatorów się wstrzymało. 
Myślę, że prawie wszyscy, oprócz 1 senatora, mieli 
w ogóle wątpliwości co do tej ustawy. I podejrze-
wam, że bardzo dużo tych wątpliwości dotyczyło 
samego sensu pozbawiania samorządów upraw-
nienia do nadawania nazw ulic. Bo tak to w tej 
chwili wygląda.

I myślę, że koledzy z komisji samorządowej 
mogliby to dokładniej uzasadnić. Może ktoś za-
bierze głos. Wie pan senator, że ja jestem do-
świadczonym samorządowcem, ale wielokrotnie 
uczestniczyłam w  zmianach, a  nawet jestem 
autorką do dzisiaj stosowanej we Wrocławiu 
uchwały o nazewnictwie ulic. Sama stworzyłam 
ten projekt i dotychczas jest on stosowany. I ni-
gdy w mojej wieloletniej karierze samorządowej 
nie przyszło mi do głowy, że będzie jakiś rząd, 
któremu przyjdzie do głowy, że wojewoda we-
dług własnego uznania, widzimisię będzie mógł 
unieważnić opinię całej rady miasta czy całej rady 
gminy.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.
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Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Senator, à propos tego ostatniego za-

dania: już w tej chwili jest tak w naszym pra-
wie w oparciu o tę ustawę z 2016 r., że wojewoda 
w oparciu o swoje własne widzimisię, ale po za-
sięgnięciu opinii IPN…

(Senator Barbara Zdrojewska: No właśnie.)
…może naprawić błąd, który popełniła rada 

– na ogół gminy, bo to ona się zajmuje nazewnic-
twem ulic itd.

Ale pytanie na razie jest inne, a mianowicie 
dotyczy tematu tych wrzutek, jak to pani subtel-
nie określiła. Czy te wrzutki mogą mieć związek 
z tym, co się dzieje za naszą wschodnią granicą? 
Np. z koniecznością rozpropagowania progra-
mów w języku ukraińskim czy rosyjskim skie-
rowanych do tej diaspory, do tych uchodźców, 
którzy się w tej chwili znajdują na terytorium 
państwa polskiego, i z koniecznością szybkiego 
uruchamiania organizacji pozarządowych. Być 
może potrzeba chwili, która się zdarza chyba raz 
na 100 lat, a może rzadziej, wymusza takie, a nie 
inne postępowanie. Gdzieś…

(Sygnał timera)
…trzeba było to włożyć, do którejś z ustaw. Ta 

była być może najbliżej… Czy dopuszcza pani taką 
możliwość?

Senator 
barbara zdrojewsk a 

Tak, ja dopuszczam taką możliwość. Jeśli pan 
senator zechce sięgnąć do opinii Jana Dworaka… 
W niej widać, że on się domyśla, że być może cho-
dzi o to, że potrzebne są jakieś pieniądze i jakiś 
sposób ich przekazywania. Ale jest to mętnie sfor-
mułowane i nie mogliśmy nikogo zapytać o to, po 
co to tak naprawdę jest. Niech pan zwróci uwagę, 
że w tej opinii jest napisane – naprawdę proszę 
sięgnąć do tej opinii – że tego typu zmiany nie są 
potrzebne. A dla mnie było bardzo dziwne – nie 
chcę w to wchodzić, bo mogę się tylko domyślać 
– że nagle telewizja wprowadza taki myk, który 
pozwala na wchodzenie jakimś podmiotom ze-
wnętrznym dowolnie wybranym przez telewizję. 
To jest bardzo dziwne. Już nie mówię o tym, że 
znowu sięgamy po pieniądze z budżetu.

Szanowni Państwo, zapewniam państwa, 
że telewizja ma w  tej chwili pieniądze – i  to 

ogromne – na to, żeby wzmocnić siłę Polskiego 
Radia czy naszej telewizji i żeby im pomagać. 
Ma ogromne pieniądze. Zwróćcie państwo uwa-
gę… Ja już naprawdę nie chcę, bo zaraz pan se-
nator Czerwiński… Może nie będzie zadowolony. 
Zwróćcie państwo uwagę na koncerty. Były 2 kon-
certy poświęcone Ukrainie. Jeden koncert to był 
koncert TVP, w związku z którym artyści dosta-
li honorarium i co do którego szef telewizji nie 
chce udzielać informacji na temat finansowa-
nia, tego, ile to kosztowało, ile wynosiły te hono-
raria. I był drugi koncert, TVN-u, bardzo piękny, 
obejrzany przez miliony ludzi na całym świecie. 
Występujący na tym koncercie nie tylko zrze-
kli się honorarium, ale jeszcze spółka Discovery 
przeznaczyła 0,5 miliona z własnej kieszeni na po-
moc Ukrainie. Ja tylko podaję… Jeżeli ja coś mó-
wię o TVP, a przeważnie mówię złe, negatywne 
rzeczy… Muszę powiedzieć, że sprawa tego kon-
certu pokazuje nam, że TVP jest instytucją wyjąt-
kowo pazerną i jeżeli trzeba zrobić coś naprawdę 
ważnego, to zawsze chce więcej pieniędzy. To jest 
oburzające.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pan senator chciałby jeszcze dopytać. Tak?
(Senator Barbara Zdrojewska: Proszę bardzo.)

Senator 
jerzy czerwiński 

Przyznam, że jestem trochę zdziwiony. Ja 
bym nie umniejszał chęci pomagania uchodźcom 
z Ukrainy. Każda inicjatywa powinna być przez 
nas wspierana. Zaś co do pieniędzy to jest taka 
bardzo wrażliwa sfera – podatków. Prosiłbym pa-
nią przewodniczącą komisji o sprawdzenie, ile po-
szczególne stacje, oczywiście te duże, bo razem 
jest ich kilkaset, odprowadzają podatków w po-
równaniu z przychodami i kto stosuje tzw. agre-
sywną optymalizację podatkową. Wtedy w nieco 
innym świetle będą stawiane poszczególne ini-
cjatywy, także te, nazwałbym to, ze sfery pomocy 
najuboższym, ogólnie sfery opieki socjalnej.

Pytanie jest inne, bardziej podstawowe. Ja 
zacytuję art. 163 konstytucji, to jest pierwszy 
w dziale „Samorząd terytorialny”: „Samorząd 
terytorialny wykonuje zadania publiczne 
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niezastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla 
organów innych władz publicznych”. U nas usta-
wy, poza kodeksami, ale one to raczej zwyczajowo, 
a nie z punktu widzenia konstytucyjnego… Każda 
ustawa ma taką samą moc prawną, w cudzysło-
wie. A więc jeśli w ustawie ustawodawca – 3 or-
gany, tj. Sejm, Senat, prezydent – coś nakaże, to 
samorząd ma to wykonywać, a nie kontestować. 
Wracamy do ustawy z roku 2016.

(Rozmowy na sali)
To wbrew pozorom nie powoduje uśmiechu.
Otóż w tej ustawie – to my byliśmy wniosko-

dawcami tej ustawy – był nakaz dla samorządów 
usunięcia z przestrzeni publicznej najpierw nazw, 
a potem do tego dodano upamiętnienia symbolicz-
ne, pomniki, nazwijmy to, które sławią ogólnie 
symbolikę radziecką, komunizm. Jak to jest teraz 
ważne, to chyba nie muszę tłumaczyć.

(Sygnał timera)
Proszę państwa, część samorządów tego nie 

wykonała. To jak to jest? U nich obowiązuje inne 
prawo? Mało tego, wszystko to, co wtedy wykony-
wano w zakresie pomników, a to jest droższe, bo 
to jest kwestia działań faktycznych, a nie zmian 
w nazewnictwie, które są w miarę tanie, bo to jest 
tylko kwestia uchwały gminy i zmiany tabliczek, 
można było wtedy refundować samorządom, bo 
to głównie na ich terenie stały te pomniki, czyli 
właścicielom. Można było refundować samorzą-
dom koszty usunięcia pomnika, a mimo to one 
tego nie wykonały. Czy to jest sabotaż ustawy sej-
mowej i trzeba ją powtarzać? Bo jesteśmy, przy-
najmniej tutaj, obruszeni, że trzeba ją powtarzać. 
Tak, trzeba ją powtarzać i musi to zrobić wojewo-
da, bo część samorządów jest równa i wykonuje 
polskie prawo, a część jest równiejsza i dalej sto-
ją na ich terenie pomniki z czerwoną gwiazdą. 
Ja sam znam 2 takie w województwie opolskim.

Senator 
barbara zdrojewsk a 

Mogę, Panie Marszałku?
Panie Senatorze, nie wiem, może pan źle pa-

mięta, ale zwracam uwagę, że ta ustawa nie do-
tyczy tego samego, co poprzednia ustawa. Ona 
dotyczy czegoś zupełnie innego, chociaż porusza 
się w ramach tej samej materii, ulic, nazw i po-
mników itd. Ona dotyczy czegoś innego.

Pan pyta, dlaczego ja się uśmiecham. Bo pana 
słowa potwierdzają, że zawsze w głowach osób, 

które mają wpływ na ustawy, na ustawodawstwo, 
w głowach rządzących, w głowach władzy rodzą 
się takie pomysły, żeby przykręcić, żeby spowo-
dować… bo np. gdzieś ktoś się nie posłuchał. No, 
są do tego mechanizmy, Panie Senatorze. One 
są w ustawach. Nie trzeba co chwilę dokręcać 
śruby samorządom i zwalać na nie coraz wię-
cej obowiązków. To naprawdę jest niewłaściwe. 
Zapewniam pana, Panie Senatorze… Proszę po-
słuchać, co ludzie mówią w gminach itd., i to bez 
względu na opcję polityczną. Jeszcze teraz, w sy-
tuacji, jaka jest, my nagle ograniczamy prawa. 
Proszę zwrócić uwagę, że tam, jeżeli… Jeszcze raz 
powiem o tym widzimisię wojewody, bo to jest 
istotne. Nawet nie ma tam żadnej opinii, on nie 
musi się czymkolwiek sugerować. Tak naprawdę 
z doświadczenia wiemy, że będzie to czysto poli-
tyczna opinia. A jeżeli chodzi w ogóle o mechani-
zmy wojewody, to oczywiście wojewoda ocenia 
wszystkie uchwały rad miejskich, ma takie pra-
wo i może je zakwestionować, ale może to zrobić 
w granicach prawa. Oczywiście jeśli chodzi o to, 
co pan mówi, że ustawy to określają, ma pan ra-
cję. Tylko ja cały czas pytam o sens ograniczania 
praw i o sens wprowadzania takich ustaw, któ-
re odbierają samorządom, które są chwalone… 
Przecież samorządy w tej chwili wykonują gros 
pomocy dla uchodźców. My to widzimy w przy-
padku powodzi, różnego typu zdarzeń, widzimy, 
że to na barki samorządu spadają bardzo waż-
ne zadania, które są też zadaniami państwa, ale 
samorządy się od nich nie uchylają, realizują je. 
Zwracam na to uwagę. Nie przykręcajmy śruby 
samorządom, nie karzmy samorządów po raz 
kolejny i nie wprowadzajmy politycznych rzeczy 
w tak oburzający sposób.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 
Marszałku…)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Zależy co, Panie Senatorze. Bo jeżeli chce pan 
polemizować, to proponowałbym, żeby się pan 
dopisał do dyskusji.

(Senator Jerzy Czerwiński: Sprostowanie nie-
stety. Widocznie pani senator nie zrozumiała 
mojej wypowiedzi. Ja mówiłem o poprzedniej 
ustawie, bo państwo… pani także się do niej 
odnosiła.)

To jest sprostowanie.
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Senator 
jerzy czerwiński 

Pani także się do niej odnosiła. Jeśli chodzi o tę 
ustawę, to tak niestety nie jest. Są samorządy spe-
cjalnej troski, które chcą nam, przepraszam za 
wyrażenie, pisać na nowo historię. Ja uważam, 
że to jest niedopuszczalne, jeśli próbuje się to wy-
rzucić z naszej pamięci historycznej. A po rondzie 
Dmowskiego w Warszawie chodzą nie tylko radni 
Warszawy i mieszkańcy Warszawy, ale pół Polski, 
jak przyjeżdża do Warszawy, przejeżdża lub prze-
chodzi przez to rondo. I to jest pewnego rodzaju 
pamięć historyczna. To nie jest tylko i wyłącznie 
kwestia samorządu.

I ostatnia sprawa. Jeszcze raz: my niczego nie 
ograniczamy, my w ustawach dajemy samorzą-
dom uprawnienia, a nie ograniczamy. Nie wiem…

Senator 
barbara zdrojewsk a 

Tu bym polemizowała. Niech pan w to nie 
brnie. Moim zdaniem samorządy mają coraz wię-
cej obowiązków, a coraz mniej praw i odbiera im 
się to, co dotychczas miały. Chciałam powiedzieć, 
że pan powiedział swoją opinię na temat samo-
rządu. Ja powiem, że są niestety… nawet mamy 
w tej chwili taki rząd specjalnej troski, który pi-
sze historię na nowo. Ja mam taką opinię. Ja mam 
taką opinię o rządzie jak pan o samorządzie. Ale 
nie przyszłoby mi do głowy, żeby ograniczać rząd 
czy obecną władzę w ustawach, w uprawnieniach, 
które ma przyznane obowiązującą konstytucją 
i obowiązującym prawem.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
To było ostatnie pytanie.
(Senator Barbara Zdrojewska: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-

słów. Do prezentowania stanowiska wnioskodaw-
ców projektu ustawy został upoważniony pan 
poseł Paweł Lisiecki.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

(Poseł Paweł Lisiecki: Jeżeli mogę…)
Bardzo proszę.
To zapraszam na mównicę, Panie Pośle.

PoSeł 
Paweł lisiecki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o ochronie dziedzictwa naro-

dowego związanego z nazwami obiektów prze-
strzeni publicznej ma określać zasady zmian 
nazw obiektów w tejże przestrzeni, których pa-
tronami są osoby i wydarzenia istotne dla tożsa-
mości narodowej i państwowości polskiej.

Projekt został złożony przez grupę posłów 
i jego złożenie wynika – w naszym mniemaniu – 
z zagrożenia, jakie płynie z inicjatyw mających na 
celu wyrugowanie z przestrzeni publicznej, usu-
nięcie z przestrzeni publicznej imion, nazw, na-
zwisk osób, które przyczyniły się do odzyskania 
przez Polskę niepodległości.

Spór polityczny oczywiście wpisany jest 
w demokrację, ale w naszym mniemaniu jego 
zaostrzenie polegające na dopuszczeniu do pod-
ważania fundamentów pamięci narodu wiąże 
się z ryzykiem osłabienia i poróżnienia wspólno-
ty narodowej, a co za tym idzie, do podważenia 
podstaw polskiej państwowości. W moim prze-
konaniu i w przekonaniu wnioskodawców jest to 
sprzeczne z interesem społecznym i w dłuższej 
perspektywie może zagrażać jedności narodu 
i stabilności społeczeństwa. 

Pamięć o osobach zasłużonych dla polskiej 
państwowości nie jest zatem w naszym mniema-
niu chroniona w szczególny sposób, co niestety 
umożliwia wykorzystywanie tej kwestii w bieżą-
cej polityce lokalnej. 

Projekt ustawy, który przedstawiliśmy, zawiera 
definicję obiektów przestrzeni publicznej, defini-
cję patrona, np. władcy Polski, ojców niepodległo-
ści, definicję patronatu organizacji lub instytucji 
czy też wydarzenia. Projekt przewiduje sytuacje, 
w których do zmiany patrona lub patronatu może 
dojść. Otóż może się tak stać w przypadku, kiedy 
dotychczasowy patron obejmie w patronat inny 
obiekt albo dojdzie do ujawnienia nieznanych 
wcześniej, tzn. przed nadaniem nazwy, faktów, 
które kwestionują zasadność nadania danej nazwy. 
W przypadku zmiany przez samorząd nazwy, któ-
ra jest zgodnie z projektem chroniona, wojewoda 
ewentualnie mógłby uchylić taką uchwałę, nato-
miast decyzja wojewody na podstawie przepisów 
o samorządzie gminnym, powiatowym i samorzą-
dzie województwa mogłaby zostać zaskarżona do 
sądu administracyjnego. To jeżeli chodzi o przed-
stawienie tego projektu, który złożyliśmy.
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WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
upoważnionego przedstawiciela wnioskodaw-
ców związane z omawianym punktem porząd-
ku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jackowski, bardzo proszę.

Senator 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. 
Panie Pośle, pana nie było od początku roz-

patrywania tego punktu, nie był pan też obecny 
na posiedzeniu naszej senackiej Komisji Kultury 
i Środków Przekazu. Otóż jednym z głównych mo-
tywów dyskusji nad tym projektem ustawy były 2 
kwestie związane z zasadami legislacji. 

Pierwsza to działanie przepisów z  mocą 
wsteczną, które w tym zapisie, który do nas tra-
fił z Sejmu, się znajdują. 

Druga kwestia to wprowadzenie tych punk-
tów dotyczących ustawy o radiofonii i telewizji 
i finansowania, i pominięcie pierwszego czytania 
co do tych rozwiązań, ponieważ nie mają one bez-
pośredniego związku z materią tej ustawy. 

Gdyby pan poseł zechciał umotywować te 2… 
Ponieważ to wzbudziło, że tak powiem… no, to 
była bardzo ważna część dyskusji na temat tego 
projektu…

(Sygnał timera)
…pomijając intencje wnioskodawców i samą 

zawartość merytoryczną ustawy. Dziękuję.

PoSeł 
Paweł lisiecki 

Odniosę się najpierw do drugiej kwestii. Ja 
nie byłem wnioskodawcą tej zmiany dotyczącej 
Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. O ile dobrze 
sobie przypominam, zostało to zgłoszone podczas 
prac komisji, już w trakcie prac bodajże komisji 
samorządu terytorialnego oraz chyba Komisji 
Infrastruktury, ale już teraz sobie nie przypomnę. 
Tu należałoby zapytać posła wnioskodawcę, który 
zgłaszał tę kwestię, jakie on miał intencje.

Co do działania jakby prawa wstecz… Ja nie 
będę tutaj ukrywał, że dla nas, dla wnioskodaw-
ców, m.in. dla mnie, osoby, która w samorządzie 
warszawskim dosyć długo funkcjonowała, jed-
nym z asumptów, właściwie z przyczynków do 
tego, aby złożyć ten projekt ustawy, była choć-
by sytuacja z  rondem Romana Dmowskiego. 
W moim mniemaniu działania podjęte przez 
samorząd, które miałyby na celu wyrugowanie 
tejże postaci, która mimo jakichś różnic doty-
czących ideologii jest jednak ważna dla historii 
Polski, dla niepodległości Polski… No, w moim 
przekonaniu tego typu działania, które dopro-
wadziłyby do takiej zmiany, byłyby szkodliwe. 
Oczywiście można by później spróbować w jakiś 
sposób naprawić ewentualne działania warszaw-
skiego samorządu, jednak w moim przekona-
niu lepiej byłoby to zrobić z mocą od 1 stycznia 
2022 r., tak żeby nie składać kolejnego projektu 
ustawy, takiego jak w 2016 r., kiedy były podej-
mowane działania, które miały na celu dekomu-
nizację ulic. Inna sprawa, że w Warszawie z tą 
dekomunizacją też tak nie za bardzo mieliśmy do 
czynienia, bo są pewne ulice, które nadal odwo-
łują się do nazwisk komunistycznych działaczy. 
Niemniej jednak, konkludując, uważam, że tutaj 
podstawą jest to, żeby jednak zachować patrona 
w przestrzeni publicznej.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pani senator Jadwiga Rotnicka.

Senator 
jadwiGa roTnick a 

Bardzo krótko. 
Może pan uzasadnić, dlaczego właśnie teraz 

taką ustawę się pokazuje? Co takiego się stało, że 
trzeba naraz odebrać samorządom władztwo nad 
ustalaniem nazewnictwa ulic? To jest jednak re-
prezentacja dużej społeczności. Czy są przykłady 
takich zmian, z którymi społeczeństwo nie chce 
się pogodzić? Dziękuję.

PoSeł 
Paweł lisiecki 

Pani Senator, tak jak wspomniałem przed 
chwilą, jedną z przyczyn przygotowania tego 
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projektu były działania samorządu warszaw-
skiego, a może nawet nie samego samorządu, 
ale części… No, nawet nie części. Okazuje się, że 
niewielka grupa osób złożyła petycję do Rady mia-
sta stołecznego Warszawy, która to petycja zawie-
rała żądanie zmiany nazwy ronda Dmowskiego 
na rondo Praw Kobiet. O ile nie przeszkadzają mi 
prawa kobiet, o tyle w moim przekonaniu oraz 
w przekonaniu wnioskodawców warto byłoby za-
chować rondo Dmowskiego, z kolei nazwę „Praw 
Kobiet” nadać innemu miejscu, które powstałoby 
w Warszawie. Myślę, że w Warszawie jest dosyć 
dużo miejsc, które mogłyby mieć tego typu nazwę. 
Stąd też przyczyną są m.in. działania samorządu 
warszawskiego. Z informacji, które ja mam, wy-
nika, że osoby, które złożyły tego typu petycję do 
rady Warszawy, zebrały jakąś liczbę podpisów, 
jednak pytanie, czy warszawiacy są za taką zmia-
ną, czy też nie, nie jest pytaniem do mnie, bo nie 
prowadzę badań socjologicznych.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz. Bardzo 

proszę.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Pośle, mam takie pytanie. Chcecie pań-
stwo ingerować w decyzje samorządów? Okej, 
chociaż ja się z tym nie zgadzam. Taka jest wasza 
intencja. Ja uważam, że jest ona bardzo niesłusz-
na, niezgodna z konstytucją. Ale mam pytanie. 

Wie pan, tak się składa, że samorząd moje-
go miasta nazwał moim imieniem rondo. Mam 
za życia swoje rondo, okej. Ale teraz załóżmy, 
że ja się zwrócę do państwa albo do samorzą-
du, żeby zmienić nazwę tego ronda. No, rondo 
imienia Wadima Tyszkiewicza jest w Nowej Soli. 
Nie chciałem tego, ale taką nazwę nadano, niech 
będzie.

(Senator Rafał Ślusarz: Akurat.)
Słucham?
(Senator Rafał Ślusarz: Nic, nic.)
Ktoś tam powiedział „akurat”?
(Senator Rafał Ślusarz: Tak, tak, to ja powie-

działem „akurat”.)

(Głos z  sali: Mów, mów. Nie daj się spro - 
wokować.)

(Senator Jadwiga Rotnicka: W maseczce nie 
słychać.)

Nie zabiegałem o to, rada miasta nazwała ron-
do moim imieniem. Nie zabiegałem o to – jeszcze 
raz to powtórzę – ale tak się stało. Okej, i teraz 
ja… To może pan mi podpowie. Jeżeli ja się zwró-
cę do rady miejskiej o zmianę nazwy ronda na ja-
kąkolwiek inną, np. „Praw Kobiet”, to wojewoda 
stanie po mojej stronie, czy nie? Czy, powiedzmy, 
będzie bronił nazwy ronda, czy zgodzi się na to, 
żeby zmienić nazwę ronda?

Jakie ma pan zdanie – to drugie krótkie py-
tanie – na temat nadawania nazw ulic czy rond 
za życia tego człowieka, który jest wyróżniany?

PoSeł 
Paweł lisiecki 

Osobiście uważam, z całym szacunkiem dla 
pana senatora, że jednak należałoby nadawać 
imiona i nazwiska… przepraszam, patronaty po 
śmierci. Z prostego…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dlaczego?)
Tak jak powiedziałem, z całym szacunkiem 

dla pana senatora…
(Rozmowy na sali)
Nie, nie… Szanowni Państwo, chciałbym uza-

sadnić dlaczego. Nie życzę tu panu senatorowi czy 
właściwie życzę panu senatorowi długiego życia. 
Jednak uważam, że akurat jeżeli chodzi o różnego 
rodzaju patronaty, to ten choćby 5-letni okres po 
śmierci jest dosyć dobrym okresem do tego, aby 
wszelkiego rodzaju – przepraszam – spory po-
lityczne i pewne animozje po prostu przycichły. 
W moim przekonaniu wiele osób po tym 5-let-
nim okresie… Znowu przyczynek do Warszawy, 
bo np. prezydent Lech Kaczyński nie ma takiej 
ulicy w Warszawie. W przypadku wielu osób nie 
ma takiego patronatu, a szkoda. A panu senatoro-
wi życzę, żeby ten patronat mimo wszystko był.

Co do tego, czy wojewoda uchyli, czy też nie, to 
pytanie, czy pan senator znalazłby się w katalo-
gu osób, którym taka ochrona przysługuje. Mało 
tego, jeżeli…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ale co, jeśli ja 
chcę złożyć wniosek?)

Kiedy pan chce złożyć wniosek? Myślę, 
że spokojnie, jeżeli chodzi o  taką uchwałę… 
Później ewentualna decyzja wojewody, która by 
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zabraniała samorządowi zmiany tejże uchwały, 
mogłaby zostać spokojnie zaskarżona do sądu ad-
ministracyjnego i spokojnie sąd administracyjny, 
zgodnie z pana wolą, mógłby to zrobić.

A, jeszcze jedna rzecz, bo była mowa na te-
mat konstytucyjności czy niekonstytucyjności. 
W ustawie o samorządzie gminnym znajduje się 
wiele ograniczeń dla samorządu. Zgadzam się, 
jest to jakieś ograniczenie, ale nie oznacza to, że 
to ograniczenie jest niezgodne z konstytucją.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle!
Na wstępie gratulacje, że pan się u nas poja-

wił, to cenne.
Pytanie zaś jest natury bardziej ogólnej. No, 

niestety są takie samorządy, a przykładem jest 
samorząd warszawski, które mają problem z wy-
prowadzaniem ścieków. I wiemy, ile razy wybiła 
tam… 2 razy. A ja, przyznam się, chciałbym wie-
dzieć, ile nazw ulic nie spełnia w Warszawie tych 
ograniczeń, które narzuciła ustawa z roku 2016, 
czyli ile razy samorząd miasta Warszawy nie wy-
pełnił ciążącego na nim obowiązku. Będziemy 
mieć pewien ogląd…

(Głos z sali: Panie Marszałku, ale to nie na 
temat.)

(Senator Barbara Zdrojewska: To nie dotyczy 
tej sprawy.)

No, być może. Ale pytanie mogę zadać?
(Wicemarszałek Marek Pęk: Pan poseł oceni…)
(Senator Barbara Zdrojewska: Pan naciąga…)
Wracając zaś… Jeśli nie będzie pan w stanie 

odpowiedzieć dokładnie, to przynajmniej proszę 
oszacować. Wracając zaś… Być może należałoby 
przejrzeć ustawę o samorządzie gminnym i na-
stępne − o powiatowym, wojewódzkim, i wyru-
gować te przepisy, które dają asumpt właśnie do 
tego typu…

(Sygnał timera)
…nazwałbym to, wodotrysków politycznych, 

przez co samorządy zamiast zajmować się ście-
kami, zajmują się sprawami politycznymi.

PoSeł 
Paweł lisiecki 

Panie Senatorze, jeżeli chodzi o  tę ustawę 
z 2016 r., to samorząd warszawski, o ile dobrze 
sobie przypominam, raczej nie zmieniał do-
tychczasowych nazw ulic i mieliśmy do czynie-
nia z wykonaniem ustawy przez wojewodę. Inna 
rzecz, że samorząd warszawski zaskarżył póź-
niej decyzję wojewody do sądów administracyj-
nych i w wielu przypadkach sąd administracyjny 
przywrócił stare nazwy, te, które zgodnie z usta-
wą były nazwami związanymi z działaczami ko-
munistycznymi. Biorąc pod uwagę skalę, ja w tej 
chwili byłbym pewnie w stanie wymienić z kilka-
dziesiąt ulic, które w pewien sposób albo w pełny 
sposób nie spełniają wymogów ustawowych.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.

Senator 
jerzy czerwiński 

Jeśli można, Panie Marszałku, druga część 
pytania, bardziej ogólna. Czy nie należałoby 
przejrzeć uprawnień, które są nadane w ustawie 
o samorządzie gminnym, i może nie tyle, że je 
wyeliminować, ile zastanowić się nad tymi, które 
mogą powodować konflikty polityczne?

PoSeł 
Paweł lisiecki 

Panie Senatorze, biorąc pod uwagę obecną sy-
tuację międzynarodową Polski, biorąc pod uwa-
gę nawet to, że Polska w jakiś sposób przyjmuje 
uchodźców z Ukrainy, biorąc pod uwagę to, że 
jesteśmy może nie krajem przyfrontowym, ale 
krajem, przy którym toczy się wojna, rozłado-
wywanie napięć politycznych, w moim przeko-
naniu, leży jak najbardziej w naszym interesie 
jako państwa, rządu czy też osób sprawujących 
szeroko pojętą władzę. Moim zdaniem dotyczy to 
zarówno rządzących, jak i opozycji. Taki prze-
gląd, moim zdaniem, mógłby pomóc w pewnych 
rozwiązaniach.
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Generalnie, żeby było też jasne, jestem zwolen-
nikiem decentralizacji władzy. Jak najwięcej wła-
dzy należy oddać w ręce samorządów. Państwo, 
w moim przekonaniu, powinno stanowić ramy, 
w których samorządy się poruszają, w których 
samorządy funkcjonują. Nie wyobrażam so-
bie sytuacji, w której np. samorząd na terenie 
Polski miałby działać poza polskim porządkiem 
prawnym.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

Senator 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo.
Krótkie pytanie, Panie Pośle. 
Czy pod reżimem dotychczasowych przepisów 

prawnych, ustawowych w zakresie nazewnictwa 
ulic było możliwe podjęcie interwencji w sprawie 
przywołanej tu zamiany. Wspomniał pan poseł, 
że tu chodzi głównie o sprawę ronda Dmowskiego 
w Warszawie. Czy byłaby możliwość przeprowa-
dzenia takiej procedury, czy też potrzebna jest 
taka ustawa? Prosiłbym, aby pan poseł jako bar-
dzo doświadczony, wieloletni warszawski sa-
morządowiec zechciał się ustosunkować do tej 
kwestii. Dziękuję bardzo.

PoSeł 
Paweł lisiecki 

Analizowaliśmy to w Sejmie wśród osób, któ-
re składały wniosek. W naszym mniemaniu do 
tej pory wojewoda czy organ nadzorczy nad sa-
morządem nie miał instrumentów, które po-
wodowałyby, że osoby zasłużone dla polskiej 
niepodległości, ale nie tylko, miałyby pewnego 
rodzaju szerszą ochronę, a właściwie jakąkolwiek 
ochronę. Ja, analizując te kwestie, nie spotkałem 
przepisu, który taką ochronę by dawał. Stąd też 
nasza inicjatywa.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

To było stanie pytanie, Panie Pośle.
Dziękuję panu bardzo.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Ewę 

Matecką.

Senator 
ewa maTeck a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pomniki, nazwy ulic, tablice pamiątkowe czy 

nazwiska patronów ważnych obiektów obecnych 
w przestrzeni publicznej to w znacznej mierze ar-
cyważne elementy lokalnej tożsamości. Nie po-
winno więc dziwić, że o charakterze i kształcie, 
jak również o kontekście społecznym tych ele-
mentów decydować powinny właśnie wspólnoty 
lokalne przy możliwie najdalej zachowanej i po-
suniętej autonomii.

Wbrew temu proponowana ustawa powoduje 
w tej materii daleko idącą centralizację, a co za 
tym idzie przeczy idei samorządności i podważa 
prawo lokalnych wspólnot do identyfikacji wo-
kół jednoczących je wartości. Przyznanie władzy 
centralnej prawa do ingerencji w miejscową sym-
bolikę i tradycję niesie ze sobą jeszcze dodatkowe 
niebezpieczeństwo. Jest nim możliwość uznanio-
wego, niepopartego lokalnymi uwarunkowania-
mi narzucania nazw i patronów o charakterze 
czysto propagandowym. W praktyce o nazwie 
ulicy czy placu w danej miejscowości zdecydować 
może ktoś, kto nigdy w niej nie przebywał, nie 
zna miejscowych realiów i nie rozumie specyfiki 
zamieszkującej ją społeczności, służy za to pro-
mowanej przez rządzących linii ideologicznej. Co 
więcej, jeśli w takich okolicznościach patron zo-
stanie już narzucony, to niezwykle trudno będzie 
dokonać jakiejkolwiek zmiany, nawet wówczas, 
gdy lokalna wspólnota jednoznacznie zacznie się 
jej domagać.

Wskazanym w ustawie kryterium, słusznym 
kryterium, które pozwala na usunięcie nazwiska 
niechcianego patrona, będzie jego działalność na 
rzecz państwa totalitarnego lub stosowanie przez 
niego praktyk znanych z tego rodzaju ustrojów, 
lub działanie na szkodę państwa, np. praca dla ob-
cego wywiadu. To jest słuszne, niezwykle ważne 
kryterium. Jednak nietrudno zauważyć, że nie ma 
tu mowy o zachowaniach innych, zachowaniach 
szkodliwych społecznie, nawet jeśli nosiłyby one 
znamiona przestępstwa. Może to w efekcie do-
prowadzić do sytuacji, że np. pomnik osoby poli-
tycznie zasłużonej, uhonorowanej nie będzie mógł 
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zostać usunięty z przestrzeni publicznej nawet 
wówczas, gdy w życiorysie takiej osoby ujawnio-
ne zostaną czyny niegodne upamiętnienia.

Ta ustawa jest, jak wielokrotnie tu mówio-
no, już drugą ustawą ingerującą w tym zakre-
sie w ustawę z 1990 r. o samorządzie gminnym. 
Pierwszą z nich była ustawa z kwietnia 2016 r. 
o zakazie propagowania komunizmu lub ustro-
ju totalitarnego poprzez nazwy jednostek orga-
nizacji, nazwy budowli, obiektów itd. Teraz jest 
ta druga ustawa. Jest między nimi pewna różni-
ca, polegająca na tym, że ta pierwsza nakazywała 
usunięcie z przestrzeni publicznej nazw obiek-
tów i ulic zdaniem ustawodawcy niepożądanych, 
a ta omawiana dzisiaj zakazuje zmian nazw oraz 
usuwania pomników tak zwanych pożądanych 
i wskazuje całą listę tychże pożądanych – w art. 2 
tej ustawy. A co mówi ustawa o samorządzie 
gminnym? Ustawa o  samorządzie gminnym 
mówi, że do wyłącznej właściwości rady gminy 
należy podejmowanie uchwał w sprawach her-
bu gminy, nazw ulic i placów będących drogami 
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w ro-
zumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o dro-
gach publicznych, a także wznoszenia pomników. 
Istnieje zatem realna obawa, że manipulowanie 
przez rządzących nazwami ulic, pomnikami 
i miejscami pamięci znajdującymi się w prze-
strzeni publicznej ma na celu wspieranie pro-
pagandowego traktowania historii najnowszej. 
W demokratycznym państwie prawa niedopusz-
czalne są tego rodzaju próby sterowania zbiorową 
pamięcią historyczną przeciwko realnej pamię-
ci o  ludziach i zdarzeniach. Dodajmy: pamię-
ci utrwalonej pokoleniowo właśnie w lokalnych 
wspólnotach.

W ustawie tej tradycyjnie już znalazło się kilka 
przepisów, które wykraczają poza zakres przed-
miotowy ustawy i nie mają nic wspólnego z te-
matyką ustawy. Jest to m.in. nowelizacja ustawy 
o radiofonii i telewizji, w której proponuje się do-
datkowe finansowanie z budżetu państwa kolej-
nych programów. Przypomnę, że każdego roku 
telewizja otrzymuje 2 miliardy zł w formie re-
kompensaty, a od początku tego procesu otrzy-
mała już ponad 6 miliardów zł. W tej ustawie jest 
również zmiana ustawy o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie, gdzie proponuje się 
szeroki wachlarz zadań zlecanych z pominięciem 
trybu konkursowego.

Tak więc, Wysoka Izbo, uwzględniając wszyst-
kie negatywy i szkodliwość tej ustawy w każdym 

jej wymiarze, popieram odrzucenie tego projektu 
ustawy. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Jackowskiego.

Senator 
jan maria jackowski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Pośle!

Widać, że – nazwijmy to – szeroko rozumia-
na polityka historyczna wzbudza jednak pewne 
emocje, co jest naturalne i zrozumiałe, ponieważ 
jest oceniana przez pryzmat bieżącego życia po-
litycznego i na to należy brać poprawkę.

Ja, jako też były samorządowiec warszaw-
ski, choć nie mam takiego dorobku jak pan po-
seł Paweł Lisiecki, ale jako były przewodniczący 
Rady miasta stołecznego Warszawy pamiętam 
doskonale spory i to w kadencji, kiedy prezyden-
tem miasta był prof. Lech Kaczyński, pamiętam 
doskonale spory, jakie były podczas posiedzeń 
komisji do spraw nazewnictwa. I one były, także 
w tamtych czasach, rzeczywiście dosyć mocne. 
Był tzw. bank, do którego wprowadzano nazwi-
ska osób – myślę, że w każdym samorządzie coś 
takiego funkcjonuje – taki bank nazwisk, bank, 
w którym zbierano nazwiska postaci z różnych 
powodów uznawanych za wybitne. Chciano te po-
stacie w jakiś sposób uhonorować, bądź nazywa-
jąc skwer, bądź nazywając ulicę itd. Były dyskusje, 
były opinie i ta procedura rzeczywiście była, po-
wiedziałbym, bardzo opracowana, wypracowana 
przez lata. Jeszcze w tym okresie, kiedy akurat by-
łem przewodniczącym Rady miasta stołecznego 
Warszawy, zmienił się ustrój Warszawy, została 
ona zintegrowana w 1 organizm miejski i mieli-
śmy po kilka ulic danego patrona w różnych dziel-
nicach Warszawy, które kiedyś stanowiły odrębne 
gminy. Tak więc to też był dodatkowy element tej 
wielkiej pracy, która wówczas była wykonywana.

Przyznam, że zasmuciły mnie obecne dzia-
łania samorządu warszawskiego, jeżeli chodzi 
o rondo Romana Dmowskiego, które przed kil-
kunastu laty zostało tak nazwane, przyjęło się to 



ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej  
oraz pomnikami

47

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 23 marca 2022 r.

w nazewnictwie, no, prawie połowę czy ponad po-
łowę czasu trwania Rzeczypospolitej po 1989 r. ta 
nazwa funkcjonuje w odniesieniu do tego ronda. 
Pomysł na zmianę nazwy, która została odebrana 
przez znaczną część warszawiaków jako prowo-
kacyjna, mianowicie rondo Praw Kobiet… W tym 
sensie prowokacyjna, że uznano, że to nie jest na-
zwa równoważna czy porównywalna wagą, po-
wiedzmy, z nazwą przywołującą osobę Romana 
Dmowskiego jako postaci historycznej, tutaj po 
prostu odwołano się do współczesnych poglądów 
prawnych na temat praw kobiet. I to wywołało 
reakcję. Ta reakcja – pan poseł na moje pytanie 
odpowiedział jednoznacznie – w zasadzie zosta-
ła podyktowana tymi działaniami samorządu te-
rytorialnego. A co do zasady rzeczywiście jest to 
ustawa w jakiś sposób wkraczająca w kompeten-
cje, które z kolei od 1990 r. po prostu należą do rad 
gmin, bo chodzi o problem nazewnictwa.

Warto wczytać się w art. 2 tego projektu usta-
wy, mówiący o osobach, które – nazwijmy to 
– podlegają ochronie. Otóż dotyczy to „a) histo-
rycznego władcy Państwa Polskiego lub księcia 
polskiego okresu rozbicia dzielnicowego, b) Ojca 
Niepodległości w rozumieniu ustawy z 7 kwietnia 
2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy 
Odzyskania Niepodległości, c) innej osoby za-
służonej dla budowania i umacniania Państwa 
Polskiego, tożsamości Narodu Polskiego lub roz-
woju społeczeństwa poprzez: udział w walce o nie-
podległość lub ochronę granic Państwa Polskiego, 
zaangażowanie w rozwój gospodarczy Państwa 
Polskiego lub dorobek artystyczny, naukowy lub 
działalność społeczną, d) osoby ogłoszonej świętą 
lub błogosławioną przez Kościół Katolicki lub inny 
kościół chrześcijański”.

Zwracam uwagę Wysokiej Izby, że 2 punkty 
dotyczą konkretnego, zamkniętego katalogu osób. 
To są święci i błogosławieni… No, bo wiadomo, kto 
jest świętym i błogosławionym i kto jest ojcem za-
łożycielem Rzeczypospolitej. Ale pozostałe oczy-
wiście w jakimś sensie są ocenne. Bo czy prof. X 
jest bardziej zasłużony dla polskiej kultury czy 
nauki od prof. Y… Nie chcę w tej chwili odwoływać 
się do przykładów, żeby nie wzbudzać dyskusji.

Co do zasady proszę zwrócić uwagę, że my-
śmy tutaj jeszcze w poprzedniej kadencji, przy 
okazji przygotowań do obchodów setnej roczni-
cy odzyskania niepodległości długo dyskutowali 
nad katalogiem osób, które są ojcami założycie-
lami II Rzeczypospolitej. Ja przypomnę, że obok 
Józefa Piłsudskiego są to Ignacy Daszyński, 

Roman Dmowski, Wojciech Korfanty, Ignacy Jan 
Paderewski oraz Wincenty Witos, a więc w su-
mie liderzy najważniejszych nurtów politycznych, 
ideowych ówczesnego państwa polskiego. I, pro-
szę państwa, osoby, których zwolennicy toczyli 
niebywałe spory polityczne, z którymi nasze dzi-
siejsze spory polityczne i podziały – które nieste-
ty są, ja tego nie pochwalam – byłyby po prostu 
nieporównywalne. Ja kiedyś ten przykład poda-
wałem. Otóż przed wojną w jednym z gimnazjów 
warszawskich, gdzie 7 dziewczynek wywodziło 
się z rodzin, w których bardzo ceniony był Roman 
Dmowski, kiedy na pieśń „My, Pierwsza Brygada”, 
którą śpiewano na akademii szkolnej, tych 7 
dziewczynek nie wstało, to szkoła utraciła fundu-
sze, wsparcie ze strony państwa. To jest może taki 
drobny przykład, ale pokazujący koloryt ówcze-
snych sporów. A jak poczytalibyśmy stenogramy 
z prac Sejmu i z Senatu II Rzeczypospolitej, gdzie 
funkcjonowała cenzura, czy gazety… Tzn. może 
gazety są tutaj bardziej miarodajne. No, niektóre 
przemówienia w Izbie się zaczynały: „wy pachoł-
ki” itd., itd. A dalej już było wykreskowane, można 
było domyślać się, jakie inwektywy pod adresem 
adwersarzy politycznych padały.

Notabene w II Rzeczypospolitej były też fe-
minatywy. I np. sekretarz, pani, która pełniła 
funkcję sekretarza Sejmu, była sekretarką. I taka 
nomenklatura obowiązywała w stenogramach. 
Polecam. To jest historia. Ale to tak na marginesie 
tego mojego wystąpienia.

I wracając do istoty sprawy: ja uważam, że 
z punktu widzenia budowania wspólnoty nie mo-
żemy przyjmować stale zmiennych kategorii do 
ocen postaci historycznych. Jest pewien katalog, 
który został wyszczególniony w tej ustawie… Ja 
w tej chwili koncentruję się na ojcach niepodle-
głości II Rzeczypospolitej. I jeżeli to oceniamy hi-
storycznie, jeżeli chodzi o sam wkład w odbudowę 
niepodległej Rzeczypospolitej w latach 1918–1922, 
no, to ten katalog, który zawiera 6 wybitnych pol-
skich postaci życia politycznego, liderów najważ-
niejszych nurtów, osoby, które pozostawały często 
w straszliwych sporach między sobą, politycz-
nych itd.… Uszanujmy ten katalog i stanówmy, 
że takie nazwy nie ulegają zmianom ze względu 
na jakąś koniunkturę ideologiczną, kulturową, 
polityczną czy jakąkolwiek. Bo moim zdaniem 
to i samorządom nie jest potrzebna taka, powie-
działbym, rewolucja.

Co do kwestii dekomunizacji, to jest to osob-
ny temat. Ja nie chcę w tej chwili, przy okazji tej 
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ustawy wrzucać tego tematu. Są ustawy, o któ-
rych mówił pan senator Czerwiński, też w tej 
Izbie, notabene, w konsensusie przyjmowane jesz-
cze w tamtych kadencjach, a więc kiedy Platforma 
rządziła w Polsce. Tak więc tutaj do tego bym nie 
wracał.

Wydaje mi się jednak, Panie Pośle, że to, co 
rzeczywiście jest dużym obciążeniem tej usta-
wy, to jest to, o co ja pana też pytałem, czyli kwe-
stia pominięcia pierwszego czytania w zakresie 
wrzutek dotyczących, no, funkcjonowania tele-
wizji. Proszę państwa, oczywiście, że sytuacja 
jest nadzwyczajna. Ale można zrobić taką usta-
wę zbiorczą, w której właśnie różne wynikające 
z tego kwestie będą, że tak powiem, od początku. 
I wtedy nie będzie zarzutu, że nie było 3 czytań 
w Sejmie w zakresie zmian, które zostały wpro-
wadzone. Z tego punktu widzenia, uważam, jest to 
bardzo duże obciążenie dla tej ustawy. Ponieważ 
ona może zostać uznana z tego powodu za niekon-
stytucyjną. Ktoś może złożyć wniosek…

(Sygnał timera)
…do Trybunału Konstytucyjnego w tym za-

kresie. Tak że na to pragnę zwrócić uwagę. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

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

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Pośle! 
Szanowni Goście!

Pierwsza uwaga dotycząca… Może zacznę od 
tych rzeczy jakby luźniej związanych z główną 
treścią ustawy.

A mianowicie przepisy, nazwijmy to, wrzut-
ki. Bo rozumiem, że w trakcie drugiego czytania 
się one pojawiły w ustawie. Ja się zgadzam z tym 
– rzeczywiście tego nie powinno być. Zresztą 
Trybunał Konstytucyjny się nie raz na ten temat 
wypowiadał. Ale jest też coś, co się nazywa po-
trzebą chwili. I pytanie: co jest ważniejsze – życie 
ludzkie, zdrowie, potrzeby uchodźców czy takie 
przywiązanie się do zasad techniki prawodaw-
czej? Takie szkiełko i oko. Ja jednak opowiadam 
się, oczywiście miarkując, za tym pierwszym. To 

znaczy, że w przypadkach szczególnych zasady 
techniki prawodawczej być może można nie tyle 
nagiąć, ile tak wykorzystać, żeby przepis, który 
jest potrzebny, uchwalić w odpowiednim czasie, 
w miarę szybko. Dlatego mogę zrozumieć to, że 
np., nie wiem, wprowadzono do ustawy artykuł 
związany z radiofonią i telewizją, art. 7. Chodzi 
o te programy obcojęzyczne. One są potrzebne te-
raz, być może za 2 miesiące w ogóle nie będą już 
potrzebne – miejmy nadzieję, że tak będzie. I tu 
mówię: jeśli rzeczywiście państwa aż tak uwie-
rało… Ja mówię to do osób, które opracowywały 
w komisjach te przepisy wrzucone w trakcie ob-
rad, po pierwszym czytaniu. Ale przecież złożenie 
wniosku o odrzucenie w całości tej ustawy nicze-
go nie załatwi – my zdajemy sobie z tego spra-
wę. Ten wniosek może być tylko odrzucony. No 
i w tym momencie przypuszczalnie… No, więk-
szość sejmowa wskazuje, że może być odrzuco-
ny z dużym prawdopodobieństwem. I te przepisy 
zostaną w tekście. A gdybyście państwo złożyli 
odpowiednie poprawki, to być może można by 
je było skonsumować i być może do państwa ar-
gumentacji ktoś by się przychylił. Bo wniosek 
o odrzucenie ustawy, który Senat uchwala, jest 
jak broń atomowa – nie ma możliwości manew-
ru. Proszę zauważyć, że nie głosuje się najpierw 
nad poprawkami Senatu, a potem nad wnioskiem 
o odrzucenie. Bo wtedy by można było manewro-
wać. Ale najpierw nad najdalej idącym… Ja mó-
wię o Sejmie w tym momencie, o tym, że Sejm nie 
rozpatruje najpierw poprawek, a potem wniosku 
o odrzucenie. Jest odwrotnie. Państwo sobie sami 
zamykacie drogę do tego, żeby to zmienić. Tyle na 
temat tych wtrętów.

Jest kwestia podstawowa w tej ustawie, tak 
jak i była w tej ustawie z 2016 r., o dekomunizacji 
przestrzeni publicznej. Ją tak nazywano, w spo-
sób opisowy, bo miała dość długi tytuł. Najpierw 
chodziło o nazwy, potem to uzupełniono o jesz-
cze inne nazwy, np. osiedli mieszkaniowych, 
a potem o pomniki. O co chodziło tak naprawdę? 
Chodziło o to, że zasadnicza większość samorzą-
dów – gmin jest ponad 2 tysiące, powiatów ponad 
300, blisko 400 –sama z siebie po prostu doko-
nała dekomunizacji. Ja powiem, że tam, gdzie ja 
mieszkam, w mieście, w którym mieszkam, całe 
osiedle było nazwane imionami i nazwiskami to-
warzyszy, osób, które się zasłużyły na początku 
lat pięćdziesiątych.

(Senator Barbara Zdrojewska: To była po - 
przednia…)
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Zaraz do tego dojdziemy, spokojnie. Pani pyta 
o inwokację, a ja zaczynam… No dobrze.

I co dalej? I te nazwy zostały zaraz po zmianie 
ustrojowej przekształcone w nazwy odnoszące się 
do osób, które się zasłużyły dla polskości Śląska, 
np. powstańców śląskich. Ja osobiście mieszkam 
przy ulicy księdza Koziołka – to znany ksiądz, 
który zasłynął z krzewienia polskości na tere-
nie bardzo bliskim od tego miasteczka, w któ-
rym mieszkam. I dobrze. To dlaczego niektóre 
samorządy czegoś takiego nie wykonały? Mogę 
zrozumieć, że niektóre nazwy były dyskusyj-
ne. Ale w takim wypadku wystarczyło zapytać 
IPN. Nawiasem mówiąc, IPN w prace nad tą sta-
rą ustawą też się włączył. A dlaczego trzeba było 
tę starą ustawę uchwalić? No, dlatego, że niektó-
re samorządy nie wykonały tego, bo nie chciały, 
mało tego, niektóre – tak jak samorząd warszaw-
ski – jeszcze wracały do poprzednich nazw, gdy 
za nie je zmieniono. Po prostu na złość. Niejako 
na złość babci odmrażały sobie uszy. To jest bar-
dzo niepokojące. Powiem dlaczego. Bo to samo 
jest w tej ustawie, którą my teraz rozpatrujemy. 
Tu znowu ktoś z zewnątrz musi wskazać samo-
rządowi, co wypada. To jest wstyd dla tego sa-
morządu! Oczywiście można prowadzić walkę 
polityczną, ale czy tu, w tym wypadku i w taki 
sposób? Argumentacja: bo takie jest prawo, bo 
przecież mają nadane to uprawnienie w ustawie 
o samorządzie gminnym – gminnym, bo głównie 
gminy nadają nazwy ulicom… No ślicznie, ale to 
jest nadane ustawą i tak samo, jak jest to przyzna-
ne ustawą, można ustawą to zabrać, bo wszystkie 
ustawy mają taką samą moc prawną. Jest przepis 
specjalny, przepis szczegółowy zwykły do prze-
pisu ogólnego. Nie mówię „zabrać”, bo niestety… 
No, wprowadzić na prawidłowe tory, pokazać, co 
jest przyzwoite. Jak nie wiesz, jak się zachować, to 
zachowaj się przyzwoicie, Drogi Samorządzie. I to 
wstyd dla tych samorządów, do których ta usta-
wa może się stosować, że trzeba było ją uchwalać. 
No, większość samorządów, praktycznie biorąc 
wszystkie, oprócz chyba jednego, zachowują się 
przyzwoicie, jeśli mowa o tej ustawie. No, przy-
zwoicie… Chodzi o to, że nie trzeba ich – prze-
praszam za wyrażenie, to będzie w cudzysłowie 
– dyscyplinować w taki sposób. A czy można? Bo 
niby jest prawo, które samorząd ma, no, niejako 
przybite i… Oczywiście, że można. To jest wyraź-
nie… Ja jeszcze raz to zacytuję. Bo państwo so-
bie wyobrażacie, że samorząd to jest takie małe 
autonomium…

(Głos z sali: No tak.)
Tak? No, to ciekawe. Bo Polska jest krajem jed-

nolitym. Nie ma czegoś takiego jak autonomium.
(Głos z sali: A konstytucja…)
Konstytucja… Proszę wskazać, gdzie jest zapi-

sane autonomium. Gdzie? No, ja panu przeczytam 
dokładnie – proszę bardzo, klient nasz pan. To 
jest bodajże… No, teraz nie znajdę…

(Głos z sali: Darujmy sobie.)
Darujmy sobie, słusznie. Ale ten przepis warto 

przeczytać, zacytować. Art. 163: „Samorząd tery-
torialny wykonuje zadania publiczne nie zastrze-
żone przez Konstytucję lub ustawy” – bo ustawę 
można zastrzec dla innych organów władz pu-
blicznych, np. dla wojewody, że wykona jakieś 
zadanie.

No, to wstyd, że trzeba taką ustawę… Ale to 
nie jest wstyd dla nas. To jest wstyd dla tych, któ-
rzy sprokurowali ten wspomniany przepis. Tak 
jest po prostu. Dawniej nie trzeba było czegoś ta-
kiego robić. Ale przyszedł taki moment w historii 
Polski, że wolno więcej, i niektórym się wydaje, że 
samorządy mają prawa autonomiczne, że można 
im w ogóle bardzo wiele. Tak nie jest, proszę pań-
stwa. Polska jest państwem jednolitym. I póki ten 
przepis w konstytucji jest, to tak trzeba działać.

Szkoda, że takie przepisy jak z roku 2016 i te 
musimy uchwalać, bo ta sprawa rzutuje też na 
resztę samorządów. A większość w ogóle tych 
przepisów – w cudzysłowie – nie poczuje, bo one 
nigdy nie miały problemu z nazwami swoich ulic 
i już dawno usunęły komunistyczne nazwy i ko-
munistyczne pomniki z przestrzeni publicznej. 
Bo to samorządy odpowiadają za przestrzeń pu-
bliczną – publiczną, nie tylko samorządową. Ale 
gdy przyjeżdżam na główny plac pewnego mia-
sta – nie chcę go teraz wskazywać – i widzę tzw. 
pomnik hydraulika, bo tak się go tam nazywa, 
to wiem dokładnie, że ten pomnik sławi Armię 
Radziecką. Dlaczego on jeszcze tam stoi? Albo gdy 
przejeżdżam koło jednego z mostów na terenie 
Opolszczyzny i widzę pomnik z dużą czerwoną 
gwiazdą, sławiący Armię Radziecką, to też py-
tam władze gminy: dlaczego on jeszcze stoi? Te 
władze mogły to usunąć na koszt państwa. Nie 
zrobiły tego.

(Senator Barbara Zdrojewska: To nieprawda.)
To tamta ustawa. A ta ustawa idzie jeszcze da-

lej. Przepisy w sumie w warstwie jednostkowej 
muszą być stosowane tam, gdzie próbuje się wal-
czyć politycznie z rządem. Jak grupa osób, któ-
re w Warszawie nie pogodziły się z tym, że taki 
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jest wybór demokratyczny w państwie polskim, 
a to państwo polskie uchwala ustawy, czyli orga-
ny centralne, Sejm, Senat i prezydent… Ta grupa 
nie pogodziła się z tym i chce wprowadzić inne 
prawo u siebie, m.in. właśnie takie…

(Sygnał timera)
…że wprowadza nazewnictwo, które nie jest 

zgodne…
(Sygnał timera)
…powiedzmy to wprost…
(Sygnał timera)
…z polityką historyczną państwa polskiego. 

Czy to jest coś złego, że państwo może prowadzić 
swoją politykę historyczną? Uważam, że nie, 
wręcz przeciwnie.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze, skończył się czas.
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak jest, Panie 

Marszałku, dziękuję za pilnowanie czasu 
również.)

Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Wadima Tyszkiewicza.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Postaram się w 3 minutach zmieścić, troszkę 

sprowokowany. Nawiązując do wypowiedzi mo-
jego poprzednika… Panie Senatorze, jeżeli pan 
uważa, że konstytucyjne zapisy mówiące cho-
ciażby o subsydiarności państwa czy pomocni-
czości można zmienić ustawą, to może i ustawą 
zlikwidujemy samorząd? No bo po co ten samo-
rząd? Zróbmy ustawy, zlikwidujemy samorząd 
– zgodnie z konstytucją, według pana, a według 
mnie niezgodnie z konstytucją.

A nawiązując do tej ustawy procedowanej… 
Panie Pośle, z  pełnym szacunkiem… Jestem 
senatorem od ponad 2 lat, ale to chyba naj-
gorsza ustawa, z  jaką miałem do czynienia. 
Niekonstytucyjna, uderzająca w podstawy pań-
stwa… Bo ja uważam, że podstawy państwa bu-
duje przede wszystkim czy może nie przede 
wszystkim, ale w dużej, dużej mierze samorząd, 

i tam, gdzie odbiera się kompetencje samorządom, 
tam się niszczy podstawy państwa. Ja nie mogę 
się pogodzić z tym, żeby to politycy decydowa-
li np. o tym, jaka będzie nazwa ulicy czy nazwa 
ronda. To jest powrót do przeszłości. Politycy się 
zmieniają, dzisiaj rządzi PiS, jutro będzie rządzić 
Platforma czy Bóg jeszcze wie, kto będzie rządził, 
i za każdym razem przy zmianie władzy polityk 
będzie decydował o tym, co się ma dziać w sa-
morządzie. Samorząd! Wiecie państwo, co znaczy 
nazwa „samorząd”? Samorządowy związek za-
wodowy „Solidarność” chociażby, stąd się nazwa 
wywodzi… Samorząd to jest… to ludzie decydu-
ją sami o sobie i ludzie wybierają patrona swojej 
ulicy czy decydują o tym, jak się ma rondo nazy-
wać. Uważam, że im dalej się politycy trzymają od 
samorządu, tym lepiej dla samorządu i lepiej dla 
państwa. Chcecie państwo samorządom te kom-
petencje odebrać.

Ja posłużę się przykładem… Jest też dyskusja 
na temat tego, czy nazwy ronda czy ulicy powinno 
się nadawać za życia patrona, czy nie. I też uwa-
żam, że powinien o tym decydować samorząd. 
To ludzie, to wspólnota mieszkańców decyduje 
o tym, jaka będzie nazwa ulicy i ronda. Już nie 
będę się swoim przykładem posługiwał, ale po-
służę się innym przykładem. W moim mieście, 
w Nowej Soli, nazwaliśmy rondo imieniem ojca 
Medarda, za życia, ojciec Medard żył jeszcze 3 lata. 
I to była jedna z najlepszych decyzji, jakie podją-
łem ja jako prezydent miasta, jako samorząd mo-
jego miasta, w całej historii sprawowania władzy, 
jedna z najlepszych decyzji. Wiecie państwo dla-
czego i kto to był ojciec Medard? Ojciec Medard to 
był ostatni kapucyn powstania warszawskiego, 
żołnierz, kapucyn, dziadek w habicie brązowym, 
obok stał kościół i on spacerował wokół tego ron-
da. W otwarciu ronda uczestniczył Andrzej Duda, 
tak, ten Andrzej Duda, przyszły prezydent Polski. 
Ojciec Medard żył jeszcze 3 lata. I proszę mi wie-
rzyć, gdybyście spytali mieszkańców mojego mia-
sta, czy to była słuszna decyzja, powiedzieliby, że 
to jedna z najsłuszniejszych decyzji, jakie podjął 
samorząd, jeszcze raz to powtarzam.

Podejmowaliśmy też decyzje dotyczące cho-
ciażby dekomunizacji. Nie było ustawy, a myśmy 
usunęli pomnik żołnierzy radzieckich i niko-
go nie pytaliśmy o zdanie. Nawet nie przeciw-
ko żołnierzom, chociaż nam się to nie podobało, 
bo było 2 ruskich żołnierzy i w środku polski, 
ale pomnik był brzydki i zakłamywał też histo-
rię. Uznaliśmy, że usuniemy ten pomnik i w jego 
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miejsce postawimy pomnik dla wszystkich bo-
haterów walczących o Polskę. Może wśród nich 
byli też żołnierze radzieccy, nie wiemy tego, bo 
przecież historia się toczyła różnymi torami. I tę 
decyzję podjął samorząd – usunęliśmy pomnik, 
nie czekaliśmy ani na pieniądze, ani na ustawę, 
zrobiliśmy pomnik dla wszystkich bohaterów 
przelewających krew za Polskę. Tę decyzję pod-
jęli nasi mieszkańcy.

A jeśli chodzi o nazwy, to ja już wcześniej mó-
wiłem, że w moim mieście jest plac Wyzwolenia, 
jest do dzisiaj, nikt nie zmienił tej nazwy, jest 
ulica Zjednoczenia, jest do dzisiaj. Wszyscy się 
przyzwyczaili, nikt w ogóle się nie przejmuje, nie 
zastanawia, kto z kim się zjednoczył i kto kogo 
wyzwolił. Gdyby mieszkańcy chcieli, zmieniliby 
te nazwy. Nie zmienili ich.

Reasumując, powiem tak: konstytucja, sub-
sydiarność, pomocniczość, a tam, gdzie polity-
cy nie powinni się wtrącać, lepiej niech się nie 
wtrącają. Niech to społeczności lokalne podejmu-
ją decyzje o tym, jak te społeczności funkcjonu-
ją, jak się rozwijają, jakie nazwy nadają ulicom. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 

Marszałku, w trybie sprostowania 1 zdanie.)
Ale jakie sprostowanie?
(Senator Jerzy Czerwiński: Zostałem wymie-

niony i…)
Nie, nie był pan wymieniony z nazwiska.
(Senator Jerzy Czerwiński: No, przez pana 

senatora.)
Tak? Z nazwiska? Nie był pan wymieniony, 

Panie Senatorze.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Patrzyłem 

w pana stronę.)
No właśnie, to, że ktoś na pana popatrzył, nie 

oznacza, że pan został wymieniony.
(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze.)
Nie został pan wymieniony, ja tego pilnuję. 

Wszyscy znamy…
(Głos z sali: Sytuację.)
Tak, tak.
…Stosunek pana do wymieniania, w związ-

ku z czym już pana nikt nie wymienia. Dziękuję 
bardzo.

Teraz pani senator Barbara Zdrojewska 
występuje.

Senator 
barbara zdrojewsk a 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo!
Ja chciałabym podziękować za tę dyskusję, bo 

myślę, że ona tak naprawdę była dosyć interesują-
ca i padały różne argumenty, co do których można 
się było nawzajem przekonywać.

Muszę jednak z bólem stwierdzić, że obec-
ność tutaj pana posła wnioskodawcy niczego nie 
zmieniła tak naprawdę. Nawet powiedziałabym, 
że pan poseł dzisiaj przyszedł i potwierdził – nie 
mogliśmy mu na posiedzeniu komisji zadać py-
tania – że mamy do czynienia z taką sytuacją, że 
grupie posłów nie podoba się decyzja samorządu 
warszawskiego w sprawie nazwy ronda czy ulicy 
i w związku z tym ta grupa postanowiła napisać 
ustawę, która odbiera prawa wszystkim samo-
rządom w Polsce. Zwróćcie państwo uwagę na 
to, jakie to jest kuriozalne, że w ogóle mamy do 
czynienia z takimi pomysłami, że ktoś tego poli-
tycznie nie blokuje, że ktoś nie mówi: słuchajcie, 
tak nie można. No, tak nie można. No, nie robi się 
czegoś takiego, że się wprowadza ustawę, która 
odbiera prawa ustanowione od wielu lat, i uważa 
się, że to jest normalne. Jeżeli będziemy w ten spo-
sób postępować, bo gdzieś ktoś do jakiegoś prawa 
się nie zastosował, to za chwilę – już zostańmy 
przy tych samorządach – odbierzemy wszystkie 
prawa samorządom.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ustawą.)
Tak, ustawą.
Bo podejrzewam, że zdarzają się samorzą-

dowcy, którzy innych ustaw uparcie nie wyko-
nują albo gdzieś coś naginają itd. Idąc tą drogą, 
po jakimś czasie odbierzemy wszystkie prawa 
wszystkim samorządom. Moim zdaniem to jest 
niezrozumienie demokracji w ogóle, o czym mó-
wił pan senator Tyszkiewicz.

Ja np. uważam – i tak sobie we Wrocławiu po-
stanowiliśmy – że żyjących osób nie należy ho-
norować. Mieszkańcy Wrocławia decyzją swoich 
wybrańców, czyli radnych, tak postanowili i uwa-
żam, że mają do tego prawo. Ktoś może się z tym 
nie zgodzić, ale tak sobie tam postanowili miesz-
kańcy. Zostawmy to, pogódźmy się z tym.

Już mówiłam o tym, że ja się nie zgadzam 
z  wieloma rzeczami, z  jakimiś decyzjami 
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merytorycznymi jakichś gmin itd., itd. mogę się 
nie zgadzać. No, uważam, że ta ulica temu komuś 
się nie należy, a komuś innemu się należy. Ale to 
są decyzje tych samorządów i nie powinniśmy 
w to wkraczać. To, że to się robi, jest oburzające. 
I tego się dowiedzieliśmy dzięki obecności pana 
posła sprawozdawcy.

Ale to, że pan poseł, który się podpisał pod tą 
ustawą wraz z innymi osobami, przyszedł tutaj 
i nie był w stanie odpowiedzieć na pytanie, skąd 
te wrzutki, po co, dlaczego, jest oburzające. Bo pan 
poseł, jeżeli ta ustawa, tak jak mówi pan senator 
Czerwiński, zostanie przez Sejm i tak przyjęta, 
bo tak ten Sejm bezmyślnie zwykle robi… On po-
winien ją odrzucić, bo my mamy naprawdę wiele 
argumentów, Panie Senatorze. Ale proszę teraz 
zwrócić uwagę na to, że ten poseł na zawsze zosta-
nie z tą ustawą, tzn. podpisze się pod nią, a nie wie 
nawet, pod czym się podpisuje. On nie wie i nadal 
nikt z nas nie wie, po co były te niekonstytucyj-
ne wrzutki. Po co to w ogóle było? Ja już pomijam 
fakt, że jak się PiS… Załóżmy już, że ta ustawa… 
Dlaczego takie decyzje ma podejmować wojewoda, 
a nie np. sąd? Tam przynajmniej są jakieś stro-
ny, możemy powołać biegłych itd., itd. A tutaj ja-
kiś wojewoda, który dzisiaj jest wojewodą, a za 
2 miesiące nim nie będzie, podejmuje sobie taką 
decyzję. Bo może. I my coś takiego wprowadzamy 
tylko dlatego, że nam się nie podoba jakaś nazwa? 
Jeszcze w dodatku pan poseł stwierdził, że nie ma 
nic przeciwko prawom kobiet. Ja mogę powie-
dzieć, że część osób pewnie nie ma nic przeciwko 
rondu Dmowskiego. Prawda? Ja na przykład. Ale 
tu nie o to chodzi, w ogóle nie o tym rozmawiamy. 
To dotyczy ogromnego spektrum spraw, różnego 
rodzaju nazw itd. Po co to robić? Nie znalazłam 
tutaj żadnego uzasadnienia, nie ma też takiej po-
trzeby chwili. Jeśli to jest potrzebne, jeżeli jest tak, 
jak mówił któryś z senatorów, jeżeli fakt, że ta 
wrzutka była spowodowana jakimś pilnym rządo-
wym projektem… No przecież co jakiś czas zmie-
niamy ustawę o radiofonii i telewizji. Nie wiem, 
czy jutro nie wpłynie kolejny projekt, który będzie 
zmieniał tę ustawę. Chyba jutro to do nas wpły-
nie. Dlaczego tam tego nie zrobiono? Dlaczego nie 
w tamtym projekcie? Dlaczego nagle, ni z gruszki, 
ni z pietruszki, wprowadza się to w ustawie doty-
czącej samorządów? No przecież to się komplet-
nie nie mieści w głowie. I dlaczego nie robi tego 
rząd? Przecież mógł to wrzucić do różnych ustaw 
covidowych albo do ustawy o pomocy Ukraińcom, 
do czegokolwiek. Można było to zrobić. Nie zrobił 

tego rząd, więc ja mogę podejrzewać, że kryje się 
za tym coś niewłaściwego. Nikt z rządu się pod 
tym nie podpisał, nikt nie przyszedł na posiedze-
nie naszej komisji i my tu sobie tylko w takim gro-
nie rozmawiamy. Zwracam na to uwagę.

Na koniec, zupełnie zostawiając tę dyskusję, 
powiem o tym, czy 5 lat po śmierci przyznawać… 
Odniosę się do tego, powołując się na swoje do-
świadczenie. Lepiej oceniać kogoś po śmierci, bo 
naprawdę nigdy nie wiadomo, jakie fakty wypły-
ną w pewnym momencie. Najlepiej jeszcze troszkę 
poczekać. To jest pierwsza rzecz.

Druga rzecz jest taka. To jest à propos fanta-
stycznego zakonnika, który potem sobie spacero-
wał po rondzie. Można posadzić drzewo, można 
zrobić inne rzeczy, można ufundować jakąś… 
można wystąpić z wnioskiem o jakieś specjalne 
odznaczenie itd., itd. Nie wiem, dlaczego wszy-
scy uważamy, że największym odznaczeniem jest 
nadanie nazwy ulicy. To jest coś, nad tym się wie-
lokrotnie zastanawiałam. To nie jest największy 
honor. Największym honorem są wszystkie pań-
stwowe odznaczenia. To jest największy honor, bo 
o tym decyduje państwo. Mówię o Orderze Orła 
Białego itd. Z innych względów uznanie lokalnej 
społeczności też jest oczywiście bardzo ważne, 
ale z tym można, tak jak mówię, poczekać. I le-
piej czasami poczekać, bo już się zdarzało… już są 
wnioski w różnych samorządach, żeby odbierać 
niektórym osobom honorowe obywatelstwa czy 
zmieniać nazwy ulic. Tak więc nigdy nie należy 
się z tym spieszyć. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek 
Tomasz Grodzki)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan marszałek Bogdan 

Borusewicz.

Senator 
boGdan borusewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jakbyśmy nie mieli się dzisiaj czym zajmować. 

Zajmujemy się taką kuriozalną ustawą. Niedawno 
głosowaliśmy nad ustawą, która zakazuje uży-
wania niektórych nazw, czyli dekomunizuje 
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przestrzeń publiczną. Głosowałem za. A teraz 
mamy ustawę, która jest odwrotnością tamtej, 
bo zabrania zmiany nazw. Powodem jest spra-
wa incydentalna w Warszawie, otóż wiąże się 
to z chęcią zmiany nazwy ronda im. Romana 
Dmowskiego na rondo Praw Kobiet. Nie mam 
nic przeciwko rondu Romana Dmowskiego, choć 
nie odpowiadają mi jego poglądy, nie zgadzam 
się z tym, o czym obecni jego zwolennicy mó-
wią i w jakim kierunku zmierzają. Ale dyskusja 
o tej ustawie jest naprawdę ośmieszającą i Sejm, 
bo taka dyskusja na pewno była w Sejmie, i te-
raz Senat. Oczywiście rondo Praw Kobiet może 
być w innym miejscu, niekoniecznie akurat tam, 
gdzie jest rondo Dmowskiego, no ale taka jest pro-
pozycja. Jednak to nie jest powód do tego, żeby 
zmieniać ustawę i żeby rząd wkraczał we władz-
two samorządowe. Mówicie państwo: mamy 
większość, wygraliśmy wybory. No dobrze, moż-
na powiedzieć: mamy większość głosów w Sejmie, 
w związku z tym możemy robić różne rzeczy, mą-
dre, głupie. No, ale mamy sytuację, w której sa-
morządy mają prawo ustanawiać pewne zasady 
prawa miejscowego. I raptem w związku z taką 
sprawą incydentalną zmiana całej ustawy, która 
dotyczy nazewnictwa.

Muszę powiedzieć, że to jest zaskakują-
ca ustawa i – to także powiem – kuriozalna. 
Samorząd… miejscowa społeczność uważa tak, 
ale my czy, inaczej, wy uważacie, że powinno 
być inaczej. No i maczugą po głowach samo-
rządu. Tak się nie robi. Tak się nie robi polityki 
wewnątrz państwa. Na to się nie umawialiśmy. 
Jakaś umowa dotycząca ustawy samorządo-
wej była i zasada pomocniczości została przy-
jęta w konstytucji. To jest zasada wywodząca 
się z katolickiej nauki społecznej. No, a  jesz-
cze do tego te wrzutki, dofinansowanie TVP. 
Naprawdę? Po co to jest w tej ustawie? Jaki to 
ma związek z tą ustawą? Z tą ustawą nie nale-
żało wychodzić, Szanowni Państwo. Choć muszę 
podziękować posłowi sprawozdawcy, że powie-
dział, o co chodzi. Powiedział, że chodzi o chęć 
zmiany nazwy ronda Dmowskiego.

Jeszcze do tego, i to jest ważne, po raz pierwszy 
od dłuższego czasu przyszedł poseł, żeby zapre-
zentować swoją ustawę. To chciałbym podkreślić 
na koniec.

Będę głosował przeciwko tej ustawie. Tu kom-
pletnie się rozjeżdża polityka obecnego rządu… 
Raz taka, raz siaka ustawa. Nie należy takiej sy-
tuacji popierać. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczer - 

pana.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dla porządku informuję, że państwo sena-
torowie Hibner, Gromek, Mamątow, Godyla, 
Pęcherz, Łuczak, Gromko, Szwed, Gorgoń-Komor, 
Tyszkiewicz złożyli swoje przemówienia w dysku-
sji do protokołu.*

(Głos z sali: Nie. Tyszkiewicz nie.)
(Głos z sali: Pan senator już nie.)
Nie. Pan senator Tyszkiewicz przemawiał, 

czyli wykreślamy pana senatora.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec… zostanie przeprowadzone jutro.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
piątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o pracowniczych programach emerytalnych 
oraz ustawy o indywidualnych kontach emery-
talnych oraz indywidualnych kontach zabezpie-
czenia emerytalnego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 643, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 643 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora 
Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Proszę bardzo.

Senator SPraWozDaWca 
ryszard majer 

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

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 24 lutego 2022 r. 

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.
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ustawie o zmianie ustawy o pracowniczych pro-
gramach emerytalnych oraz ustawy o indywidual-
nych kontach emerytalnych oraz indywidualnych 
kontach zabezpieczenia emerytalnego.

Komisja rozpatrywała ustawę 8 marca 2022 r. 
Ustawa dotyczy gromadzenia środków uczestnika 
przeznaczonych do wypłaty programów emery-
talnych, które stanowią formę oszczędzania na 
przyszłą emeryturę jako dodatkowe zabezpie-
czenie emerytalne. Uregulowania przyjęte przez 
Sejm 24 lutego nie wprowadzają radyklanych i za-
sadniczych zmian do instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych, ale dokonują w niej 
pewnych korekt, uwzględniając warunki spo-
łeczno-gospodarcze, a także prawne.

Taki też był charakter posiedzenia połączo-
nych komisji. W trakcie tegoż posiedzenia ko-
misje wniosły 3 poprawki, które doprecyzowały 
rozstrzygnięcia ustawowe. Zmieniony został 
także moment wejścia w życie ustawy, ponieważ 
okres wejścia w życie 1 czerwca 2022 r. wydawał 
się za krótki. W związku z tym czas wejścia w ży-
cie ustawy przesunięto na dzień 1 lipca 2022 r.

Obie komisje wnoszą, aby Wysoki Senat 
uchwalił załączony projekt uchwały z tymi po-
prawkami. Bardzo dziękuję.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natora sprawozdawcy.

Takich pytań nie widzę.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
rodziny i polityki społecznej.

Czy pan minister Stanisław Szwed pragnie 
zabrać głos?

Zapraszam.

Sekretarz Stanu  
W MiniSterStWie roDziny  
i Polityki SPołecznej 
sTanisław szwed 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Kilka słów o zmianie ustawy, ale też przypo-

mnienie dotyczące pracowniczych programów 

emerytalnych. To jest grupowa forma oszczęd-
ności w tzw. trzecim filarze, które organizują 
pracodawcy. Może kilka danych, jak dzisiaj wy-
gląda sytuacja, jeśli chodzi o pracownicze progra-
my emerytalne. Mamy tutaj stan na 31 grudnia 
2020 r. 2 tysiące 370 pracodawców prowadziło 
PPE, którymi zarządzało 30 instytucji finanso-
wych. Łącznie w tych programach uczestniczy 
ponad 631 tysięcy osób. Łączna wartość akty-
wów zgromadzonych w PPE wynosi ok. 17 mi-
liardów  zł. Oprócz indywidualnych kont 
emerytalnych i indywidualnych kont zabezpie-
czenia emerytalnego mamy jeszcze pracownicze 
programy kapitałowe, nową formę oszczędzania. 
Czyli to są dodatkowe formy oszczędzania, jeśli 
chodzi o przyszłe emerytury.

Może podam kilka informacji, jak wyglądają 
środki, jeśli chodzi o indywidualne konta eme-
rytalne. Tutaj zgromadzonych, otwartych mamy 
765 tysięcy kont na łączną kwotę ponad 13 mi-
liardów zł, a w ramach indywidulanych kont 
zabezpieczenia emerytalnego mamy otwartych 
420 tysięcy rachunków na kwotę ponad 5 miliar-
dów 240 milionów zł. Czyli te rozwiązania, które 
wprowadzamy, mają na celu to, aby w zakresie 
pracowniczych programów emerytalnych, bę-
dących dobrą formą oszczędzania, na którą pra-
codawcy umawiają się ze swoimi pracownikami, 
odciążyć pracodawców od różnych czynności, któ-
re były przewidziane w ustawie. Większość tych 
czynności przejmą instytucje, które zarządzają 
PPE, czyli instytucje finansowe, ale wzmocnimy 
również kontrolę KNF nad tymi programami.

Podnoszono również kwestie dotyczące znie-
sienia zakazu wnoszenia składki dodatkowej 
– było to utrudnienie, jeśli chodzi o realizację 
programu – jak również taką możliwość, aby 
w przypadku, gdy jest zawieszona możliwość od-
prowadzenia składki, to zawieszenie, np. na okres 
12 miesięcy, nie wpływało na możliwość kontynu-
owania programu. Te zmiany, które wprowadza-
my, mamy nadzieję, dają również pracownikom 
większą możliwość zrzeszania się. Pracownicze 
programy emerytalne obok tych programów, 
o których mówiłem, są dobrą formą oszczędza-
nia na przyszłe emerytury. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-
sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Pytań nikt nie zgłasza.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
I informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że państwo 

senatorowie…
(Glos z sali: Aleksander Szwed…)
Nie, Halina Bieda…
(Głos z sali: O! Ale senator Szwed też…)
…Beniamin Godyla, Janusz Pęcherz, Ryszard 

Świlski, Aleksander Szwed…
(Głos z sali: O, właśnie.)
…Agnieszka Gorgoń-Komor oraz Władysław 

Komarnicki złożyli swoje wystąpienia do 
protokołu.*

W związku z tym zamykam dyskusję.
I informuję, że głosowanie w sprawie rozpa-

trywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-

stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach pomostowych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 654, 
a sprawozdanie komisji w druku nr 654 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej, pana senatora 
Ryszarda Majera, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator SPraWozDaWca 
ryszard majer 

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

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 9 marca 2022 r. 
ustawie o zmianie ustawy o emeryturach pomo-
stowych oraz niektórych innych ustaw.

Ustawa niniejsza wprowadza zasadnicze 
zmiany, które ułatwiają życie osobom chcą-
cym się ubiegać o  emeryturę pomostową. 

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.

Przypominam, że jest to tryb emerytury dla 
osób, które głównie pracowały w szczególnych 
warunkach, czyli musiały przynajmniej 15 lat 
przepracować w warunkach szczególnych, szko-
dliwych. Ta nowelizacja eliminuje warunek 
rozwiązania stosunku pracy oraz dokonuje mo-
dyfikacji art. 17, obejmując jego zakresem tak-
że odesłanie do art. 103a ustawy o emeryturach 
i rentach. Wprowadzane w ten sposób regulacje 
powodują, że osoba może mieć naliczoną emery-
turę, nim rozwiąże stosunek pracy. To doskona-
le ułatwia decyzję w istniejących sytuacjach, bo 
czasami mogło być tak, że dana osoba uznawa-
ła, że ma odpowiednie warunki do otrzymania 
emerytury pomostowej i dokonywała rozwiąza-
nia stosunku pracy, a potem się okazywało, że 
jednak te przesłanki nie są spełnione. Stąd jak 
gdyby główną ideą w tej ustawie jest zabezpiecze-
nie interesów osób, które przechodzą na emery-
turę pomostową.

W ramach posiedzenia komisji ustawa nie 
wzbudziła szczególnych kontrowersji. Pan mi-
nister obecny na dzisiejszym posiedzeniu, pan 
minister Szwed przedstawiał również wartości 
liczbowe dotyczące osób, które przechodzą na 
tę emeryturę, i warunki, jakie muszą spełniać. 
W związku z tym Wysoka Komisja jednogłośnie 
rekomenduje Senatowi podjęcie uchwały dotyczą-
cej tej ustawy. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natora sprawozdawcy.

Takich pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister 
rodziny i polityki społecznej.

Czy pan minister Stanisław Szwed pragnie za-
brać głos w sprawie ustawy?

Proszę uprzejmie.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i  Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Panie 
Marszałku, na żywo?)

Proszę bardzo. Tutaj nie ma na żywo…
(Głos z sali: Do protokołu…)
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A, do protokołu pan chciał. Nie, nie, minister 
nie może.

Proszę bardzo.

Sekretarz Stanu  
W MiniSterStWie roDziny  
i Polityki SPołecznej 
sTanisław szwed 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o emeryturach pomostowych, tak 

jak już powiedział pan przewodniczący Ryszard 
Majer, dotyczy bardzo ważnej kwestii, dotyczy 
emerytów, którzy mogą nabyć prawo do emery-
tury ze względu na szczególne warunki pracy. 
Rozwiązanie, które wprowadzamy, ma w zde-
cydowany sposób ułatwić to osobom, które chcą 
z tego prawa skorzystać. Generalna zasada przy 
przejściu na emeryturę jest taka, że trzeba roz-
wiązać umowę o pracę, żeby przejść na emerytu-
rę. W tym przypadku dokonujemy takiej zmiany, 
że ten warunek dalej będzie utrzymany, ale to 
nie będzie bezwzględny nakaz – to, że trzeba 
rozwiązać umowę o pracę, a później ZUS wyda 
decyzję. W tym przypadku pierwsza będzie de-
cyzja ZUS o przyznaniu emerytury i wyliczeniu 
wszystkich okresów pracy w warunkach szko-
dliwych. Te wszystkie okresy będą wyliczone. 
Wtedy do czasu rozwiązania umowy o pracę 
emerytura będzie zawieszana. Nie będzie ta-
kich sytuacji, jakie wielokrotnie się zdarzały, że 
osoba nie spełniała któregoś z warunków, chcia-
ła przejść na emeryturę, rozwiązywała umowę 
o pracę, a potem na tę emeryturę nie przechodzi-
ła. Ostatnie dane, które są z roku 2020, mówią, 
że liczba wydanych decyzji to ponad 23 tysiące 
– tyle osób korzystało z tej formy – a liczba de-
cyzji odmownych to 9 tysięcy 500, w tym z powo-
du rozwiązania stosunku pracy aż 4 tysiące 700. 
Czyli procent osób, które z tego powodu nie mo-
gły przejść na emeryturę, był duży. Dobrze było, 
jeżeli pracodawca zechciał przywrócić taką oso-
bę do pracy, ale były też takie sytuacje, że praco-
dawca niestety nie wykazywał takiej dobrej woli. 
Wtedy te osoby często pozostawały bez możliwo-
ści dorobienia, dopełnienia tego okresu. To jest 
1 rozwiązanie. Tak jak pan przewodniczący po-
wiedział, zostało to jednogłośnie przyjęte.

Drugie rozwiązanie, które wprowadzamy, 
dotyczy Państwowej Inspekcji Pracy, która na 
wniosek będzie mogła przeprowadzić kontrolę 

płatnika, jeśli chodzi o wykaz stanowisk i od-
prowadzanie składek na Fundusz Emerytur 
Pomostowych.

I trzecie rozwiązanie. Wyrównujemy szanse, 
jeśli chodzi o możliwość dopłacania ze środków 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, z funduszu 
wypadkowego na poprawę warunków bezpie-
czeństwa. Do tej pory sytuacja była taka, że był 
podział i małe firmy mogły korzystać z dopłat 
w większej wysokości. Teraz to wyrównujemy. 
Wszystkie firmy, bez względu na wielkość, mogą 
skorzystać z dofinansowania na poziomie 80% 
na poprawę warunków BHP w swoich zakładach 
pracy.

To są 3 zmiany, które wprowadzamy, zmiany 
korzystne dla emerytów. Jak już zostało tutaj po-
wiedziane, komisja jednogłośnie przyjęła te roz-
wiązania. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania związane z oma-
wianym punktem porządku obrad.

Pan senator Czerwiński się zgłosił. Proszę 
uprzejmie.

Pan senator Czerwiński? Nie słychać…
(Senator Jerzy Czerwiński: Teraz?)
Tak, teraz dobrze.

Senator 
jerzy czerwiński 

To już bez wstępu.
Panie Ministrze, podobne przepisy były 

w art. 88 Karty Nauczyciela. Tam emerytura 
była poza wiekiem emerytalnym, tylko na pod-
stawie stażu pracy przy tablicy. Czy nie uważa 
pan, że tu też należałoby wprowadzić taki wa-
runek, że najpierw staramy się o emeryturę i je-
śli zostaje ona przyznana, to przerywamy pracę 
i możemy ją otrzymać, a jeśli nie przerywamy, 
to jest ona zawieszana? W tym art. 88 jest to jesz-
cze bardziej skomplikowane, bo tam tych przy-
padków może być więcej, badanie itd., możemy 
dać… Wynik nie jest od razu oczywisty – może 
w ten sposób powiem – dla tych, którzy wchodzą 
w ten obszar.
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Sekretarz Stanu  
W MiniSterStWie roDziny  
i Polityki SPołecznej 
sTanisław szwed 

Myślę, że jest to dobra propozycja, do rozwa-
żenia, bo uważam, że w każdej sytuacji, jeżeli jest 
możliwość, żeby nie podejmować od razu decyzji 
o rozwiązaniu umowy o pracę, gdy mamy moż-
liwość sprawdzenia w Zakładzie Ubezpieczeń 
Społecznych czy np. w KRUS lat pracy… Decyzja 
powinna być korzystna, na rzecz emeryta, bo 
on przecież nie przejdzie na emeryturę, do-
póki nie rozwiąże umowy o pracę, ale ten czas 
dojścia może być takim okresem zawieszenia. 
Sprawdzimy też przepisy dotyczące emerytury 
nauczycielskiej. Tak że myślę, że też tutaj, jeżeli 
jest taka intencja, moglibyśmy się zastanowić nad 
zmianami w tej ustawie.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Władysława Komarnickiego.

Senator 
władysław komarnicki 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o  emeryturach pomostowych 

z 19 grudnia 2008 r. reguluje warunki nabywa-
nia prawa do świadczenia okresowego w postaci 
emerytury pomostowej. Emerytura pomosto-
wa to świadczenie okresowe, które przysługuje 
do momentu osiągnięcia powszechnego wieku 
emerytalnego. Oczywiście jest ona skierowana 
do osób wykonujących pracę w szczególnych wa-
runkach lub o szczególnym charakterze, u któ-
rych wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się 
możliwość wykonywania pracy, co jest oczywiście 
związane z malejącą wydolnością psychofizyczną 
pracownika.

Dotychczasowe nowelizacje ustawy były nie-
liczne. Miały one charakter dostosowawczy i były 
związane z wejściem w życie nowych przepisów 
z zakresu ubezpieczeń społecznych.

Omawiany projekt ustawy wprowadza zmiany 
– mówił o tym minister – w ustawie o emerytu-
rach pomostowych, w ustawie o systemie ubez-
pieczeń społecznych, w ustawie o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i cho-
rób zawodowych oraz w ustawie o Państwowej 
Inspekcji Pracy. Przygotowane przez rząd rozwią-
zania mają na celu ułatwienie nabywania prawa 
do emerytur pomostowych. Głównym proble-
mem, jaki pojawił się w stosowaniu w praktyce 
dotychczasowych regulacji, było niepozostawanie 
przez ubezpieczonego ubiegającego się o emerytu-
rę pomostową w stosunku pracy. Innym proble-
mem, jaki pojawił się w stosowaniu przepisów, 
był brak pewności pracodawcy płacącego składki 
na Fundusz Emerytur Pomostowych co do tego, 
za których pracowników składka powinna być 
odprowadzona.

Procedowane zmiany dotyczą rozszerzenia 
kompetencji Państwowej Inspekcji Pracy. Nowe 
przepisy pozwolą Państwowej Inspekcji Pracy 
merytorycznie ocenić proces kwalifikowania 
przez pracodawcę wykonywanych u niego prac 
jako prac w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze. Państwowa Inspekcja Pracy 
otrzyma uprawnienie do kontroli prowadzonego 
przez pracodawcę wykazu stanowisk, na których 
wykonywane są prace w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze.

Projekt ustawy zakłada również ujednolicenie 
wysokości dofinansowania projektów mających 
na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Dofinansowanie będzie wynosiło 80% szacowa-
nej kwoty dla wszystkich przedsiębiorców, nie-
zależnie od liczby zatrudnionych osób. Dotyczy 
to projektów finansowanych z funduszu wypad-
kowego. Warto też przyznać rację pomysłowi 
zrównania wysokości dofinansowania projektów 
służących poprawie bezpieczeństwa warunków 
pracy do 80%, gdyż dla większości przedsiębior-
ców zatrudniających ponad 250 osób staną się one 
atrakcyjne ze względu na wielkość pracodawcy, 
bowiem dotychczas kwota dofinansowania była 
uzależniona od liczby pracowników. Im było ich 
więcej, tym kwota była mniejsza i gdzieniegdzie 
wynosiła tylko 20%. Ta korekta to krok w dobrą 
stronę, szczególnie w obliczu doświadczeń płyną-
cych z wpływu pandemii koronawirusa na biznes.
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Od zawsze byłem przedsiębiorcą, ale działałem 
też w samorządach gospodarczych. Czekaliśmy 
na to, co stanie się dzisiaj. Będę głosował oburącz, 
bo jestem winny to tym, którym zawsze obiecy-
wałem, że… I też dlatego, że byłem za tym, co się 
dzisiaj stało. Bardzo dziękuję.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że l ista mówców zosta ła 

wyczerpana.
Dla porządku informuję, że państwo senato-

rowie: Halina Bieda, Beniamin Godyla, Janusz 
Pęcherz, Maciej Łuczak, Mariusz Gromko, 
Ryszard Świlski, Aleksander Szwed…

(Głos z sali: Jeszcze Władysław…)
Nie, Władysław Komarnicki nie – wystąpił.
(Głos z sali: Janusz Pęcherz…)
Pana Janusza Pęcherza już wyczytałem.
…Złożyli swoje wystąpienia w dyskusji do 

protokołu.*

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpa-

trywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punk-

tu siódmego porządku obrad: ustawa o zmia-
nie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy 
o transporcie kolejowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 639, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 639 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
panią senator Jadwigę Rotnicką, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator SPraWozDaWca 
jadwiGa roTnick a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Omawiana przeze mnie ustawa pochodzi 

z przedłożenia rządowego i nowelizuje 2 ustawy 
obowiązujące dotychczas: pierwszą – o dozorze 
technicznym, z grudnia 2002 r., i drugą – o trans-
porcie kolejowym, z marca 2003 r. Jest ona zwią-
zana z planami dotyczącymi budowy w naszym 
kraju pierwszych urządzeń do przewozu osób lub 

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.

rzeczy poruszających się po 1 szynie, tak zwanych 
monorail, lub na poduszkach powietrznych, lub 
magnetycznych, a także innych urządzeń, które 
obecnie nie są używane w transporcie linowo-te-
renowym ani w transporcie kolejowym. Regulacje 
zawarte w ustawie stanowią wyłącznie o rozsze-
rzeniu zakresu kompetencji Transportowego 
Dozoru Technicznego. Właściwie jest to usta-
wa pozwalająca oddać te nowe rozwiązania 
techniczne pod dozór Transportowego Dozoru 
Technicznego.

W dniu 7 marca po przeprowadzeniu krótkiej 
dyskusji ustawa została przyjęta jednogłośnie, 
bez poprawek. Co prawda Biuro Legislacyjne 
zwracało uwagę na drobne, stylistyczne po-
prawki, ale one nie zostały podjęte przez żadne-
go senatora, wobec tego senatorowie – zarówno 
biorący udział w posiedzeniu stacjonarnie, jak 
i zdalnie – jednogłośnie opowiedzieli się za przy-
jęciem tej ustawy bez poprawek. Wnoszę do 
Wysokiej Izby o takie samo głosowanie. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję pani senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
nator sprawozdawcy.

Czy…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie ma. Ustawa 

jest prosta.)
No tak, ale ja mam pytanie.
(Senator Jadwiga Rotnicka: Jeśli potrafię 

odpowiedzieć…)
Nie jest to skomplikowane pytanie. To jest 

ustawa dotycząca, że tak powiem, pojazdów ja-
dących po 1 szynie albo w sposób…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Na poduszkach 
powietrznych.)

…Supernowoczesny. No dobrze, ale są pojazdy, 
które biegną nie po 1 szynie, a po 1 linie.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Kolei linowych…)
Na jakiej podstawie one funkcjonują? Na 

podstawie jakiejś innej ustawy? No, nie wiem. 
Dobrze…

(Głos z sali: Kolejki linowe.)
Rozumiem, że tego nie omawiano na posie-

dzeniu komisji?
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Senator 
jadwiGa roTnick a 

Nie. Ja też w pierwszym momencie, kiedy 
strona rządowa przedkładała tę ustawę, myśla-
łam, że chodzi także o kolejki linowe. Ale to nie 
jest to samo co ta inna kolejka linowa. To już są 
techniczne sprawy. Ja na ten temat nie potrafię, 
powiedzmy, rzeczowo się wypowiedzieć. Proszę 
pytać stronę rządową i ludzi, którzy tym się zaj-
mują. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dobrze. Poczekamy na pana ministra. Mam 
nadzieję, że przyjdzie.

A teraz pan senator Czerwiński.

Senator 
jerzy czerwiński 

Krótkie pytanie: kto właściwie chce budować 
w Polsce czy też…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Proszę?)
Kto chce budować kolej na 1 szynie? Czy…

Senator 
jadwiGa roTnick a 

Nie wiemy. Na posiedzeniu komisji była mowa 
o tym, że gdzieś na Podkarpaciu, w województwie 
rzeszowskim…

(Senator Alicja Zając: Solina.)
…jakaś nowa technologia byłaby zastosowana 

do przewozu osób i rzeczy. I to jest jak gdyby przy-
gotowanie do tego, iżby dozór techniczny mógł ob-
jąć swoim nadzorem, że tak powiem, także ten 
sposób inwestycji i tę możliwość poruszania się.

(Senator Jerzy Czerwiński: A!)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo pani senator sprawozdawcy.
Jest pan minister, to będziemy pytać pana 

ministra.
Dziękuję bardzo, Pani Senator.

(Senator Jadwiga Rotnicka: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Czy pan minister Andrzej Bittel pragnie za-
brać głos w sprawie tej ustawy?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Infra-
struktury Andrzej Bittel: Dziękuję bardzo na tym 
etapie. Jeśli będą pytania, to odpowiem.)

(Senator Alicja Zając: Są.)
No, będą pytania.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Infra-

struktury Andrzej Bittel: To chętnie odpowiem.)
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku, dziękuję za wywołanie.
Mam pytanie, bo to jest troszeczkę przyszło-

ściowa ustawa. Kto w Polsce czy też jaki podmiot, 
gdzie i co chce budować, opierając się na tej usta-
wie? Może nie opierając się na niej, ale w związku 
z tą ustawą.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
W MiniSterStWie infraStruktury 
andrzej biTTel 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
My tutaj odpowiadamy na potrzeby zgłasza-

ne przez podmioty, można powiedzieć, z kręgu 
samorządu terytorialnego. Toczyła się bardzo 
długa dyskusja dotycząca tego typu instala-
cji w mieście Rzeszów i na Śląsku. Uznaliśmy, 
że teraz jest czas, w którym można spokojnie 
przyjąć rozwiązanie, które otworzy drogę do re-
alizacji tego typu komunikacji zbiorowej tym 
podmiotom, że możemy taką możliwość im 
dać i zobaczyć, czy z niej skorzystają. Dziękuję 
bardzo.
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WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Panie Ministrze, ja mam pytanie do pana. To 
jest ustawa o tych kolejach na 1 szynie, ale prze-
cież są pojazdy, które poruszają się na 1 linie. Na 
jakiej zasadzie w związku z tym funkcjonują te 
pojazdy poruszające się na 1 linie, czyli kolejki 
linowe?

Sekretarz Stanu  
W MiniSterStWie infraStruktury 
andrzej biTTel 

Na podstawie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ustawy 

o kolejach, tak?)
…przepisów o kolejach linowych.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A, jest 

odrębny przepis?)
Oczywiście.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań…
A, pan senator Czerwiński. Proszę uprzejmie.

Senator 
jerzy czerwiński 

Mam zbliżone pytanie. Może nie tak dawno, bo 
kilka lat temu, miasto Opole prezentowało pro-
jekt kolei takiej właściwie kabinowej, na sztyw-
nej szynie. Czy pan minister coś o tym wie i czy 
ona by była objęta zakresem tej ustawy? Ja nie 
wiem, czym to się skończyło, chyba niczym, bo 
słuch o tym zaginął, ale był to dość nowoczesny, 
taki nowatorski projekt.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
W MiniSterStWie infraStruktury 
andrzej biTTel 

Niestety, Panie Senatorze, nic nie słyszałem 
na ten temat, nie mogę się odnieść, ale postaram 
się temat zgłębić w którymś momencie, jak będzie 
chwila czasu.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Infra-

struktury Andrzej Bittel: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Infra-

struktury Andrzej Bittel: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że państwo sena-

torowie Janusz Pęcherz, Maciej Łuczak, Wiktor 
Durlak, Aleksander Szwed i Wadim Tyszkiewicz 
złożyli swoje wystąpienia do protokołu.*

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpa-

trywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo wodne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 655, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 655 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i  Ad mi-
nistracji Państwowej oraz Komisji Środowiska, 
pana senatora Janusza Gromka, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator SPraWozDaWca 
janusz Gromek 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiam senatorom zmianę ustawy – 

Prawo wodne. Ustawa zmierza do uproszczenia 
zasad tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzy-
stywanych do kąpieli, w czasie nie dłuższym 
niż 30 dni. Mówi się tu o miejscu wydzielonym 

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.
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i oznakowanym, o fragmencie wód powierzch-
niowych niebędących kąpieliskiem. Rada gminy 
może wyrazić na to zgodę, ale niezbędne jest zgło-
szenie wodnoprawne. Oczywiście ustalone muszą 
być warunki i zakres. Konieczny jest także brak 
sprzeciwu wójta, burmistrza lub prezydenta.

W dniu wczorajszym po dyskusji na posiedze-
niu połączonych komisji jednogłośnie przegłoso-
wano zmianę ustawy wraz z 3 zaproponowanymi 
poprawkami.

Przynoszę do państwa senatorów uchwałę, 
która może być przyjęta bez dyskusji. Wpłynie 
to na bezpieczeństwo osób korzystających z przy-
jemności akwenów wodnych. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natora sprawozdawcy.

Nie ma takich pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster infrastruktury.

Czy pan minister Grzegorz Witkowski pragnie 
zabrać głos w sprawie?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Grzegorz Witkowski: Nie, Panie 
Marszałku.)

Dziękuję bardzo. Może będą pytania.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania 
do przedstawiciela rządu związane z omawia-
nym punktem porządku obrad. Takich pytań nie 
widzę.

Przechodzimy do dyskusji.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że państwo senato-

rowie Janusz Gromek, Janusz Pęcherz, Mariusz 
Gromko, Wiktor Durlak, Aleksander Szwed, 
Agnieszka Gorgoń-Komor i Wadim Tyszkiewicz 
złożyli swoje przemówienia w  dyskusji do 
protokołu.*

Zamykam dyskusję.

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpa-
trywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziewiątego porządku obrad: ustawa o utworze-
niu Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 659, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 659 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, panią se-
nator Alicję Zając, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator SPraWozDaWca 
alicja zając 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 

Goście! Panie Ministrze! Panowie Rektorzy szcze-
cińskiej uczelni, która w przyszłości stanie się 
Politechniką Morską!

Witamy serdecznie po raz drugi, bo panowie 
uczestniczyli również w posiedzeniu naszej komi-
sji, które miało miejsce wczoraj, 22 marca.

Komisja procedowała nad uchwaloną przez 
Sejm w  dniu 9  marca ustawą o  utworzeniu 
Politechniki Morskiej w Szczecinie. W posiedze-
niu naszej komisji uczestniczyli przedstawiciele 
Ministerstwa Infrastruktury.

(Głos z sali: Naszych komisji, Pani Senator.)
Słucham?
(Głos z sali: To nie była 1, tylko 2 komisje.)
Komisje, tak. Występuję w imieniu 2 komi-

sji, tak jak powiedział pan senator. Są to Komisja 
Infrastruktury oraz Komisja Nauki, Edukacji 
i Sportu. Obrady komisji prowadził przewod-
niczący Komisji Edukacji, Nauki i Sportu, pan 
prof. Kazimierz Wiatr. W  posiedzeniu komi-
sji uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa 
Infrastruktury z panem ministrem Grzegorzem 
Witkowskim na czele, jak również przedstawi-
ciele Akademii Morskiej w Szczecinie, pan rek-
tor Wojciech Ślączka, pan prorektor Artur Bejger 
i pan prorektor Janusz Uriasz, także nasz legisla-
tor Jakub Zabielski i oczywiście na posiedzeniu 
komisji, również zdalnie, członkowie obu wymie-
nionych przeze mnie komisji.

Ponieważ projekt tej ustawy jest przedłoże-
niem poselskim, pod nieobecność przedstawi-
ciela wnioskodawców projekt przedstawił pan 
minister Witkowski. Po krótkiej dyskusji, w któ-
rej głos zabierali pan przewodniczący Wiatr, pani 
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senator Rotnicka, pan senator Hamerski oraz le-
gislator, który przedstawił propozycje wniosków 
legislacyjnych, te zaś przejął pan przewodniczą-
cy, oraz po głosowaniu nad poprawkami, w któ-
rym 15 senatorów było za, nikt nie był przeciw, 
a 2 się wstrzymało, przystąpiono do głosowania 
nad ustawą. Ustawa została przyjęta 16 głosami 
za, nikt nie był przeciw, a 1 senator wstrzymał się 
od głosu. Komisja ustaliła, że będę… Połączone 
komisje ustaliły, że będę sprawozdawcą i przed-
stawię uchwałę dotyczącą procedowanej ustawy.

Chcę powiedzieć, że projekt tej ustawy przed-
łożyli przedstawiciele województwa zachod-
nio-pomorskiego. Wszyscy członkowie klubów 
w Sejmie podpisali się pod tym projektem, ci, któ-
rzy pochodzą z województwa, są posłami z tamte-
go regionu. W głosowaniu w Sejmie uczestniczyło 
w 457 posłów, 453 było za, nikt nie był przeciw-
ny, 4 się wstrzymało. Tak wyglądało głosowanie 
w sprawie poprawki, która została zgłoszona. 
Również w głosowaniu nad całą ustawą 453 po-
słów głosowało za, nikt nie był przeciwny, 4 po-
słów się wstrzymało. Sejm uchwalił tę ustawę.

Proszę państwa, może nie będę tutaj przedsta-
wiała opinii na temat projektu, bo ona jest ogól-
nie dostępna państwu senatorom, ale króciutko 
powiem o Akademii Morskiej w Szczecinie, któ-
ra w myśl tej ustawy ma stać się Politechniką 
Morską w Szczecinie. Jest to uczelnia zachodnio-
pomorska, która kształci oficerów floty handlo-
wej oraz kadry dla lądowego zaplecza gospodarki 
morskiej i śródlądowej. Podział na kierunki pły-
wające i lądowe jest odpowiedzią na bieżące po-
trzeby zmieniającego się rynku pracy. Obecnie 
akademia kształci na 16 kierunkach studiów 
pierwszego lub drugiego stopnia, są to m.in. 
automatyka i robotyka, informatyka, geodezja 
i kartografia, oceanotechnika czy zarządzanie 
i inżynieria produkcji. Na 5 wydziałach powstają 
nowe kierunki i specjalności, jak choćby otwar-
ty w tym roku kierunek inżynieria przemysło-
wa i morskie elektrownie wiatrowe. Wszystkie 
kierunki zakwalifikowane są do grupy kierun-
ków technicznych, inżynieryjno-ekonomicznych 
i ekonomicznych.

Akademia Morska w Szczecinie na przestrze-
ni ostatnich lat, obserwując stale zachodzące 
zmiany w  środowisku gospodarczym, zwró-
ciła się w kierunku nauk technicznych, tech-
nologii cyfrowych i świata IT. Absolwenci tych 
kierunków z tytułem inżyniera bądź magistra 
inżyniera z  łatwością odnajdują się na rynku 

pracy i są cenionymi w kraju i za granicą spe-
cjalistami w swoich dziedzinach. Techniczny 
profil działalności dydaktycznej i  naukowej 
Akademii Morskiej oraz zakładany kierunek jej 
dalszego rozwoju to przesłanki do projektowanej 
zmiany nazwy, zmiany na Politechnikę Morską 
w Szczecinie. Podkreślenie technicznego obsza-
ru działalności uczelni oraz zaakcentowanie in-
żynieryjno-ekonomicznych kompetencji pozwoli 
na zwiększenie rozpoznawalności uczelni wśród 
potencjalnych kandydatów na studia, ale także 
w środowisku gospodarczym i przemysłowym, 
z którym uczelnia od wielu lat nieustannie współ-
pracuje. Akademia Morska w Szczecinie posia-
da uprawnienia do nadawania stopnia doktora 
oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk 
inżynieryjno-technicznych w 2 dyscyplinach 
naukowych: inżynieria lądowa i transport oraz 
inżynieria mechaniczna. W 2020 r. w akademii 
uruchomiono szkołę doktorską obejmującą swoim 
zakresem obie dyscypliny naukowe.

Utworzenie Politechniki Morskiej w Szczecinie 
w oparciu o akademię zdecydowanie podkre-
śli techniczny profil prowadzonej przez nią 
obecnie działalności dydaktycznej i naukowej. 
Obchodząca w tym roku 75-lecie istnienia na 
Pomorzu Zachodnim uczelnia to połączenie tra-
dycji i nowoczesności. Utworzenie Politechniki 
Morskiej w Szczecinie podniesie rangę i będzie 
kolejnym etapem rozwoju tej uznanej na arenie 
międzynarodowej uczelni.

W imieniu połączonych komisji – Komisji 
Nauki, Edukacji i  Sportu oraz Komisji 
Infrastruktury – wnoszę o przyjęcie projektu 
uchwały. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję pani senator sprawozdawcy za tak 
dokładne sprawozdanie.

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

Pani senator Matecka. Proszę uprzejmie.

Senator 
ewa maTeck a 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowna Pani Senator, jak rozumiem, w tej 

ustawie dla tej uczelni, dla pracowników tejże 
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uczelni zostaną zagwarantowane wszelkie pra-
wa pracownicze, jak i pozostaną zasoby kadro-
we, że nie powtórzy się sytuacja, kazus Akademii 
Zamojskiej, z którym niestety mieliśmy do czy-
nienia w roku ubiegłym. Rozumiem, że tutaj 
wszystkie te prawa są zabezpieczone i zapewnione 
dla pracowników, jak i dla całej kadry naukowej.

Senator 
alicja zając 

Tak, będzie tak, jak pani mówi. Pierwszego 
rektora politechniki powoła minister właściwy 
do spraw gospodarki morskiej, który nada nowo 
tworzonej uczelni pierwszy statut. Pozostałe 
organy, jak organy samorządu studenckiego 
i samorządu doktorantów, staną się organami sa-
morządu studenckiego oraz organami samorzą-
du doktorantów politechniki. Politechnika jako 
następca prawny przejmie mienie obejmujące 
własność i inne prawa majątkowe, a także prawa 
i obowiązki akademii, w tym wynikające z decyzji 
administracyjnych. Bilans zamknięcia akademii 
będzie bilansem otwarcia Politechniki Morskiej 
w Szczecinie.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Pani Senator, za…)

Może skorzystamy jeszcze z obecności panów 
rektorów, gdyby ktoś chciał zapytać o szczegóły 
i przyszłość istniejącej, powstającej uczelni z per-
spektywami dalszego nowoczesnego trendu, bar-
dzo proszę…

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-

słów. Do prezentowania stanowiska wniosko-
dawców projektu ustawy został upoważniony 
pan poseł Arkadiusz Marchewka, którego witam.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Proszę uprzejmie.

PoSeł 
ark adiusz marchewk a 

Dziękuję uprzejmie.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 

Państwo Senatorowie! Panie Ministrze! Magni-
ficencjo Rektorze!

Chciałbym powiedzieć – uzupełniając to, co 
zostało powiedziane na temat argumentów, które 
świadczą o tym, że to jest inicjatywa, która będzie 
służyć rozwojowi uczelni – iż myślę, że bardzo 
istotne jest to, że ten projekt, który jest projektem 
poselskim, spotkał się z poparciem wszystkich 
parlamentarzystów z województwa zachodnio-
pomorskiego, został jednomyślnie poparty przez 
Zachodniopomorski Zespół Parlamentarny, pod-
pisy pod tym projektem złożyli wszyscy posłowie 
z  województwa zachodniopomorskiego. Chcę 
więc powiedzieć państwu, że ten projekt cieszy 
się szerokim poparciem wszystkich sił politycz-
nych i osób, które zostały wybrane z wojewódz-
twa zachodniopomorskiego.

Jestem przekonany, że ta ustawa będzie zna-
czącym krokiem w kierunku podniesienia ran-
gi uczelni, jednej z najważniejszych uczelni dla 
Szczecina, naszego miasta, dla całego wojewódz-
twa zachodniopomorskiego, a także uczelni, która 
jest jedną z 2 uczelni związanych z gospodarką 
morską w naszym kraju. Będzie to więc niewąt-
pliwie krok w dobrą stronę i będzie to – jestem 
o tym przekonany – takim wiatrem w żagle, jeśli 
chodzi o dalszy rozwój i kolejne sukcesy. Bardzo 
proszę o poparcie tej propozycji. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Moment, Panie Pośle, bo mogą być do pana 
pytania.

(Poseł Arkadiusz Marchewka: Bardzo proszę.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela wnioskodawców związane z oma-
wianym punktem porządku obrad.

I proszę o zadanie pytania…
(Senator Alicja Zając: Dziękuję bardzo.)
…panią senator Alicję Zając.

Senator 
alicja zając 

Ja skorzystam, dlatego że pan poseł nie był 
obecny na wczorajszym posiedzeniu naszej komi-
sji i nie mogliśmy go zapytać… Czy na początku, 
kiedy zrodziła się ta inicjatywa zachodniopomor-
skiego środowiska parlamentarnego, państwo 
zwrócili się do uczelni z pytaniem, jak widzą ten 
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problem? I czy ta idea od początku, od momentu 
powstania, była wspólna? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.

PoSeł 
ark adiusz marchewk a 

Szanowna Pani Senator, chcę powiedzieć, że 
tak, to była wspólna inicjatywa. To była inicja-
tywa, z którą jako pierwszy wyszedł pan rektor 
prof. Wojciech Ślączka. To on rozmawiał z nami 
jako z przedstawicielami środowiska parlamen-
tarzystów. I podjęliśmy decyzję, że wspierając tę 
inicjatywę, wspólnie złożymy taki projekt ustawy. 
Jest to projekt, który jest realizowany w pełnym 
porozumieniu z władzami uczelni.

(Rozmowy na sali)
(Senator Alicja Zając: Panie Marszałku, mogę 

jeszcze jedno…)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Może pani senator.

Senator 
alicja zając 

Ilu parlamentarzystów zachodniopomorskich 
kończyło tę uczelnię?

(Sygnał timera)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Obok Wiatra…
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Seweryński, Zdrojewski…)
(Rozmowy na sali)
Proszę.

PoSeł 
ark adiusz marchewk a 

Przyznam szczerze, że takich informacji nie 
posiadam. Ale wszyscy mocno…

(Rozmowy na sali)
…wspieramy tę uczelnię. I mam nadzieję, że 

oprócz tego, że uczelnia kształci i będzie kształcić 
fachowców i specjalistów w zakresie gospodarki 
morskiej, to może w przyszłości zrodzi się ktoś, 
kto będzie parlamentarzystą. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Seweryński, proszę bardzo. Pan 

Seweryński, proszę uprzejmie.

Senator 
michał seweryński 

Panie Pośle, czy ta szkoła, o której mówimy 
dzisiaj, spełnia ustawowe warunki do noszenia 
nazwy „akademia”?

PoSeł 
ark adiusz marchewk a 

Akademia? Raczej politechnika. Pan senator…
(Senator Michał Seweryński: Politechnika, 

tak.)
W  tej chwili Akademia Morska ma status 

akademii. I w związku z tym, że trwa ewaluacja, 
która najprawdopodobniej zakończy się w dru-
giej części tego roku… Nasza inicjatywa dotyczyła 
tego, aby umożliwić rekrutację już właśnie na po-
litechnice. I został zawarty taki warunkowy zapis 
w tym projekcie ustawy, że do kolejnej ewaluacji, 
która zostanie przeprowadzona po tej, która teraz 
trwa, politechnika, jeśli nie spełni wytycznych, 
automatycznie ten status utraci. Tak więc nie jest 
ta nazwa przekazana tak po prostu na zawsze, 
bez decyzji. Ale w związku z tym, że trwa ewa-
luacja, my chcieliśmy wesprzeć władze uczelni 
w tym, aby rekrutacja na kolejny rok akademicki 
mogła rozpocząć się już właśnie na Politechnikę 
Morską. Dlatego został zawarty taki zapis, który 
mówi o tym, że jeśli politechnika nie osiągnie tych 
wskaźników do zakończenia następnej ewaluacji, 
to nie będzie mogła się tą nazwą posługiwać.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
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Dziękuję, Panie Pośle.
(Poseł Arkadiusz Marchewka: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
(Rozmowy na sali)
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Zwracam się 
do pana ministra Grzegorza Witkowskiego.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infra-
struktury Grzegorz Witkowski: Panie Marszałku, 
wszystko zostało powiedziane.)

Dziękuję.
Czy ktoś z przedstawicieli uczelni pragnie za-

brać głos? Co prawda był sygnał, że nie, ale proszę 
uprzejmie, jeżeli…

(Rozmowy na sali)
…któryś z panów się zdecydował.
Pan rektor, tak?
(Rektor Akademii Morskiej w  Szczecinie 

Wojciech Ślączka: Tak, tak.)
(Rozmowy na sali)
Pan rektor Wojciech Ślączka. Proszę bardzo.

rektor akaDeMii MorSkiej 
W Szczecinie 
wojciech Ślączk a 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jestem zaszczycony, że mogę przed państwem 

wystąpić. Bardzo dziękuję za pochylenie się nad 
naszą inicjatywą. Treści merytoryczne, które zo-
stały przekazane, wyczerpują w pełni informację 
o uczelni.

Ja tylko jeszcze dodam, bo to nie padło, że 
w tym roku obchodzimy siedemdziesiątą pią-
tą rocznicę szkolnictwa morskiego na Ziemiach 
Zachodnich. I  ten status jak gdyby wpisuje 
się w nasz okrągły jubileusz. Bardzo dziękuję. 
(Oklaski)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Może jeszcze ktoś będzie miał pytania do pana 

rektora?
Nie ma pytań, ale ja bym chciał powtórzyć to 

pytanie pana senatora Seweryńskiego o ewalu-
ację. Jak ta sprawa wygląda?

rektor akaDeMii MorSkiej 
W Szczecinie 
wojciech Ślączk a 

Panie Marszałku! Panie Profesorze!
Ewaluacja trwa, liczymy, że w tej ewaluacji 

spełnimy wszystkie kryteria, które będą wyma-
gane od nas, jeśli chodzi o status politechniki. 
Niemniej z racji tego, że ona trwa, do następnej 
ewaluacji musimy spełnić warunki związane 
z tym statusem. Jeśli nie spełnimy, to z mocy tej 
ustawy z powrotem staniemy się akademią, no 
i wówczas będziemy faktycznie największą aka-
demią w Polsce. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Rektorze.
Więcej pytań nie widzę.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że panowie sena-

torowie Janusz Pęcherz, Aleksander Szwed, 
Władysław Komarnicki, Janusz Gromko…

(Senator Janusz Gromek: Gromek.)
…Gromek, przepraszam, złożyli swoje prze-

mówienia w dyskusji do protokołu.*

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpa-

trywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dziesiątego porządku obrad: ustawa o wyrobach 
medycznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 661, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 661 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia, panią 
senator Agnieszkę Gorgoń-Komor, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Senator SPraWozDaWca 
aGnieszk a GorGoń-komor 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 
Państwo Senatorowie! Drodzy Goście!

Mam zaszczyt przedstawić państwu sprawoz-
danie z prac nad ustawą o wyrobach medycznych, 

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.
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druk senacki nr 661. Jeśli chodzi o przebieg pro-
cesu legislacyjnego, to powiem, że w dniu 10 mar-
ca ustawa została przekazana do Senatu i także 
10 marca marszałek Senatu skierował ustawę do 
Komisji Zdrowia. 

Posiedzenie tejże komisji odbyło się 16 marca 
2022 r. Komisja wniosła o przyjęcie ustawy wraz 
z poprawkami, sprawozdanie komisji stanowi 
druk nr 661 A. Komisja przyjęła 7 poprawek do 
ustawy. Głosowanie komisji nad całością ustawy 
było takie, że za całością ustawy głosowało 8 se-
natorów, przeciw nikt, nikt się też nie wstrzymał.

Szanowni Państwo, na posiedzeniu komi-
sji obecni byli także goście: pan minister Maciej 
Miłkowski wraz ze współpracownikami oraz 
pan Arkadiusz Grądkowski z Ogólnopolskiej Izby 
Gospodarczej Wyrobów Medycznych PolMed, 
m.in. oczywiście.

Jest to projekt mający na celu wykonanie pra-
wa Unii Europejskiej. Jest to spóźnione wypeł-
nienie dyrektywy unijnej, gdyż to prawo unijne 
zaczęło obowiązywać w maju 2021 r., a rozporzą-
dzenie było ogłoszone 25 kwietnia 2017 r. Projekt 
ustawy dotyczy zapewnienia sprawnego funkcjo-
nowania rynku wewnętrznego w obszarze wy-
robów medycznych i wyrobów medycznych do 
diagnostyki in vitro, przyjmując jako podstawę 
wysoki poziom ochrony zdrowia, z myślą o pa-
cjentach i o użytkownikach, z uwzględnieniem 
małych i średnich przedsiębiorstw działających 
w tym sektorze. Generalnie w Sejmie większość 
klubów zagłosowała za tą ustawą, ona była ocze-
kiwana. Oczywiście dyskutowaliśmy na wiele 
różnych tematów dotyczących głównie reklamy 
tych wyrobów medycznych, ale były także uwa-
gi wniesione przez panią legislator i przez pa-
nią przewodniczącą, to były uwagi porządkujące 
i dotyczyły kwestii uściślenia pewnych określeń. 
Jednak została podniesiona także ważna kwe-
stia związana z ustawą o obronie Ojczyzny, któ-
rą niedawno procedowaliśmy w Wysokiej Izbie. 
Mianowicie w art. 146 pkt 5 zawarto błędne ode-
słanie do art. 67b ustawy zmienianej w art. 107, 
tj. ustawy o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej, jednak w tej ustawie 
nie ma art. 67b, chodzi o jej art. 69b, który usta-
wa o wyrobach medycznych nowelizuje. Trzeba 
jednak zauważyć, że 11 marca 2022 r. Sejm przyjął 
ustawę o obronie Ojczyzny, druk senacki nr 666, 
która w art. 823 w pkcie 2 uchyla ustawę o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej 
Polskiej. Ustawa o obronie Ojczyzny wchodzi 

w życie wcześniej od ustawy o wyrobach me-
dycznych. Nowelizowanie ustawy o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
przez ustawę o wyrobach medycznych w związ-
ku ze zmianą stanu prawnego jest więc bezprzed-
miotowe. Oczywiście komisja przyjęła stosowną 
poprawkę w tej kwestii.

Podczas posiedzenia komisji poruszaliśmy 
także kwestię reklamy wyrobu medycznego, 
bo ustawa nie do końca precyzuje – o czym też 
była mowa – czym jest taka reklama. Jeśli chodzi 
o właśnie brak definicji samej reklamy w usta-
wie, podjęłam ten wątek, że nie mamy pewności 
co do tego, czy dana działalność stanowi rekla-
mę wyrobu medycznego, czy nie. Jest to istotne 
szczególnie w  przypadku nielegalnych dzia-
łań tzw. inf luencerów. Czy za reklamę będzie, 
czy nie będzie uznawany np. ukryty marketing 
w mediach społecznościowych? Na przykładzie 
leków: w Polsce reklama leku na receptę skiero-
wana do wiadomości publicznej jest zabroniona, 
a promocja leku bez recepty, czyli główna gałąź 
reklam farmaceutyków, jest mocno obwarowana 
prawem. Zabrania się m.in. odwołań do opinii 
autorytetów z danej dziedziny, czyli medycyny 
i farmacji. Marketerzy farmaceutyczni chętnie 
sięgają więc właśnie po wspomnianych influen-
cerów. Ci influencerzy nie są związani z branżą, 
są jednak autorytetami dla swoich czytelników, 
jak pokazały badania, głównie w grupie wieko-
wej między 20 a 35 lat. Tak więc mimo że jest 
to oczekiwana przez nas ustawa, są tutaj pewne 
takie dylematy odnośnie do właśnie samej defi-
nicji reklamy.

Proszę państwa, podjęliśmy także wątek do-
tyczący przepisu art. 56 ust. 1 i 2. Był tam pewien 
taki dylemat prawny i  jest pewna niejasność 
związana z definicją podmiotów gospodarczych 
na gruncie ustawy o raportowaniu schematów 
podatkowych, MDR. Ale potem pan minister 
wyjaśnił, że definicja tych podmiotów gospodar-
czych, o których ja wspomniałam – upoważniony 
przedstawiciel, importer, dystrybutor, podmiot 
sterylizujący oraz podmiot zestawiający wyroby 
medyczne – jest zawarta w art. 2 i umieszczona 
w rozporządzeniu do dyrektywy unijnej. Tak że 
ta wątpliwość została rozwiana w czasie posie-
dzenia komisji.

A druga wątpliwość dotyczyła drugiego punk-
tu, gdzie zapisane są inne podmioty gospodarcze. 
I tutaj ja w czasie posiedzenia złożyłam stosowną 
poprawkę.
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I teraz jeśli chodzi w ogóle o nasze uwagi, do tej 
ustawy… W zasadzie jest duża zgodność, ponieważ 
w Sejmie odbyły się prawie 3 posiedzenia Komisji 
Zdrowia oraz 5 posiedzeń podkomisji. I w czasie 
konsultacji zostało wniesionych wiele przepisów, 
które nie były kontrowersyjne. Oczywiście, środo-
wiska medyczne też podnoszą pewne obawy, które 
dotyczą szczególnie kar finansowych za nieprawi-
dłowe np. używanie kodów UDI, które są kodami 
niepowtarzalnymi identyfikującymi wyroby me-
dyczne. I to, niestety, może spaść na środowisko 
medyczne, lekarzy, zabiegowców, że my po pro-
stu po otrzymaniu tych wyrobów medycznych 
będziemy musieli się tymi kodami posługiwać.

W czasie tej debaty został podjęty także wą-
tek badań klinicznych, gdyż ustawa w rozdziale 7, 
w art. 31–39 traktuje też o zasadach przepro-
wadzania badań medycznych. W zasadzie tam 
nie było kontrowersji, ale członkowie Komisji 
Zdrowia podjęli temat, że już dawno powinna być 
procedowana ustawa o badaniach klinicznych.

W zasadzie, jeśli chodzi o sprawozdanie z po-
siedzenia komisji, to tyle. Jeżeli państwo macie 
pytania, to bardzo proszę.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minuta zapytania do pani 
senator sprawozdawcy.

Czy są takie pytania? Nie ma.
Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster zdrowia.

Czy pan minister Maciej Miłkowski pragnie 
zabrać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy?

To proszę uprzejmie.

PoDSekretarz Stanu  
W MiniSterStWie zDroWia 
maciej miłkowski 

Szanowni Państwo!
Jest mi niezmiernie miło, że państwo procedu-

ją ustawę o wyrobach medycznych. To jest ustawa 

okołorozporządzeniowa, dotyczy 2 rozporządzeń 
unijnych. Wejście w życie tej ustawy planowane 
jest na 26 maja, zgodnie z terminem wejścia w ży-
cie tych rozporządzeń.

Pani senator sprawozdawca przedstawiła, jaka 
była dyskusja, przedstawiła, co jest głównym ce-
lem tej ustawy. Ja powiem, że było kilka uwag legi-
slacyjnych. Wszystkie uwagi poparliśmy. W toku 
prac sejmowych toczyła się duża dyskusja na po-
siedzeniu podkomisji. Bardzo wiele elementów tej 
ustawy poprawiliśmy jeszcze po etapie prac rzą-
dowych. Większość trudnych kwestii doprecyzo-
waliśmy, tak jak pani senator mówiła, jeśli chodzi 
o reklamę, jeśli chodzi o kody UDI. Bardzo mocne 
zmiany nastąpiły w zakresie wysokości kar i za-
sad nakładania kar na przedsiębiorców. Zostało 
jeszcze uzgodnione, że badań czwartej fazy, gdzie 
wyrób jest już wprowadzony do obrotu, nie trzeba 
ubezpieczać. I to są główne elementy.

W trakcie dyskusji… Tak jak pani senator po-
wiedziała, jednocześnie była procedowana ustawa 
o obronie Ojczyzny, a ta ustawa w art. 107 mia-
ła uwagi do ustawy o powszechnym obowiązku 
obrony, ponadto tam następowała zmiana na-
zewnictwa. W związku z tym komisja była za 
wykreśleniem tych przepisów z tego zapisu i pro-
ponowała, żeby w ustawie o obronie Ojczyzny 
wprowadzić właściwe zapisy. Ponieważ ustawa ta 
przeszła bez uwag przez Senat, aktualnie mamy 
taką sytuację, że te zmiany nie są ani w jednej, 
ani w drugiej ustawie zgłoszone. I albo będzie po-
prawka do tej ustawy, albo przy okazji najbliższej 
nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny te zapisy 
by zostały zmienione. Tak że dziękuję bardzo pani 
senator sprawozdawcy.

Dyskusja była bardzo, bardzo ciekawa, właśnie 
m.in. o reklamie wyrobów medycznych. My jako 
sektor, jako rząd nie zgadzaliśmy się na reklamę 
publiczną wyrobów medycznych przeznaczonych 
do stosowania dla profesjonalistów. Jednocześnie 
były pytania dotyczące tego, że każdy profesjona-
lista, każdy lekarz, który zajmuje się leczeniem 
pacjenta, ma obowiązek w swoim postępowaniu 
poinformować pacjenta o wszystkich opcjach te-
rapeutycznych dla pacjenta wraz z uzgodnieniem 
najlepszej terapii dla pacjenta, którą on akceptuje. 
W przypadku wyrobów medycznych często to są 
terapie, które są płacone za pacjenta. Np. były po-
dawane przykłady implantów w przypadku lecze-
nia stomatologicznego, które mogą bardzo różnić 
się cenowo i oczywiście zawsze trzeba uzgodnić, 
ile pacjent jest w stanie zapłacić, ile chce zapłacić 



68

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 23 marca 2022 r.

ustawa o wyrobach medycznych

za takie leczenie. Ale lekarz powinien o tym po-
informować i to oczywiście nie jest żadna rekla-
ma, tylko jest to normalna informacja. Zresztą 
informacją są również wszelkie katalogi, wszelkie 
cenniki. To również nie jest reklama. O tym mó-
wiliśmy. Dziękuję bardzo serdecznie.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
pana związane z omawianym punktem porząd-
ku obrad.

Pani senator Alicja Chybicka się zgłosiła.

Senator 
alicja chybick a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja mam pytanie dotyczące 

art. 110, czyli ustawy o publicznej służbie krwi. 
Otóż w pkcie 2 jest zapisane, że jako produkt me-
dyczny traktowane jest pobranie alogeniczne, 
czyli pobranie krwi lub jej składników od jednej 
osoby z przeznaczeniem do przetoczenia wyłącz-
nie innej osobie, do wykorzystania w wyrobach 
medycznych albo jako materiał wyjściowy do 
wytwarzania produktów krwiopochodnych. 
Panie Ministrze, a co z pobraniem autologicz-
nym, np. w przypadku CAR-T cells? Jeśli my po-
bieramy krew czy materiał krwiopochodny od tej 
samej osoby, przerabiamy to na produkt medycz-
ny… No, to nawet ma swoją nazwę. To jest ten 
produkt, który potem przetaczamy. I nie dotyczy 
to wyłącznie CAR-T cells, ale i wielu produktów, 
jakie możemy wyprodukować autologicznie dla 
tego samego pacjenta. Czy nie uważa pan, że tu 
konieczna jest poprawka, czyli dostawienie za-
pisu, że po tej modyfikacji i wyprodukowaniu 
tegoż produktu podaje się to tej samej osobie? 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

PoDSekretarz Stanu  
W MiniSterStWie zDroWia 
maciej miłkowski 

Pani Senator, nie wiem, jak to dokładnie wy-
gląda właśnie w przypadku pobrania krwi. Jeśli 
chodzi o CAR-T cells, to na pewno na samym 
wstępie, przy rejestracji tego produktu, była duża 
dyskusja, czy to jest procedura medyczna, czy to 
jest świadczenie zdrowotne, które de facto ma być 
bezpłatne, bo nie można opatentować technologii 
leczenia, czy to jest produkt leczniczy. No, ktoś 
na świecie stwierdził, że to jest produkt leczniczy 
określony ustawą o produktach leczniczych. Tutaj 
okres wyłączności jest bardzo długi, więc można 
z tego patentu korzystać. To nie jest wówczas… Ale 
CAR-T cells nie jest wyrobem medycznym, jest to 
produkt leczniczy.

A jeśli chodzi o to pani podstawowe pytanie, to 
ja bym jednak, jeśli można, odpowiedział szcze-
gółowo na piśmie, bo nie jestem pewien.

(Senator Alicja Chybicka: Według mnie tego tu 
brakuje. Ja myślę, że…)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pani Senator, będzie pani mogła zapytać…
(Głos z sali: …urząd rejestracji produktów 

leczniczych.)
…szefa urzędu rejestracji produktów leczni-

czych, jeżeli pani zechce.
Pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor.

Senator 
aGnieszk a GorGoń-komor 

Dziękuję, Panie Marszałku.
To ja będę głośno mówić, bo akurat nie mam 

karty.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, to 

musi być nagrywane. Aha, nie ma….)
(Głos z sali: Nie ma karty.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie ma 

karty. Proszę bardzo.)
Może pożyczę od kolegi.
Szanowny Panie Ministrze, mam pytanie 

w kontekście tej ustawy i w kontekście pandemii. 
Otóż zarówno laicy, jak i profesjonaliści używają 



69

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 23 marca 2022 r.

ustawa o wyrobach medycznych

maseczek. Dlatego pytam: czy w kontekście tej 
ustawy maseczki są wyrobem medycznym dla 
profesjonalistów bądź dla laików i czy mogą być 
reklamowane?

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

PoDSekretarz Stanu  
W MiniSterStWie zDroWia 
maciej miłkowski 

Maseczki są jednocześnie środkiem ochro-
ny indywidualnej oraz wyrobem medycznym 
używanym przez profesjonalistów. Tak jak po-
wiedziałem, wszelkie informacje, które są ka-
talogowe… Możliwe jest przedstawienie całego 
katalogu oraz informacji o cenie. Te informacje 
mogą być przedstawiane. Faktycznie, wiele osób 
używa tego jako środków ochrony indywidualnej, 
nie tylko medycy to robią.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Więcej pytań do pana nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Czy pan prezes… Aha.
(Głos z sali: Nie ma.)
Czy pan prezes Grzegorz Cessak pragnie 

wystąpić?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Maciej Miłkowski: Nie, jest nieobecny.)
Nieobecny jest, aha. Przepraszam, myślałem, 

że jest.
W związku z tym otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu panią senator Alicję 

Chybicką.

Senator 
alicja chybick a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!

To jest bardzo istotna ustawa. W zasadzie 
wstępnie miałam zamiar mówić tylko i wyłącznie 
o badaniach klinicznych, które są tutaj zawarte 
w jednym rozdziale i dotyczą wyłącznie produk-
tów medycznych, czyli wyrobów medycznych, tak 
jak mówi ustawa. Przy czym w definicjach wy-
robów medycznych, które znalazłam w różnych 
miejscach, brzmiących tak, że wyroby medyczne 
to szeroka kategoria produktów, obejmująca wy-
roby o przeznaczeniu medycznym, od plastrów, 
opatrunków przez preparaty wspomagające le-
czenie, implanty, aż po specjalistyczny sprzęt 
diagnostyczny… Nie będę już dalej tego czytać. 
Tego jest bardzo, bardzo wiele, ale preparatów 
pochodzących z krwi nie ma tam w ogóle, nie ma 
zarówno tych z krwi allogenicznej, jak i z krwi au-
tologicznej. Dla mnie bardzo ważną rzeczą jest to, 
co już tutaj mówiła pani senator Gorgoń-Komor, 
ażeby powstała ustawa o badaniach klinicznych 
sponsorowanych i niesponsorowanych, oddziel-
na, dotycząca nie tylko tychże właśnie produktów, 
ale dotycząca wszystkiego; część odbywa się bez 
używania wyrobów medycznych.

I teraz wracam do tego, o co zapytałam pana 
ministra Miłkowskiego. Według mnie to jest ab-
solutny błąd w tej ustawie, dlatego że, Szanowni 
Państwo, allogeniczne pobranie polega na tym, 
że pobieramy krew np. od senator Mateckiej dla 
Chybickiej i przetaczamy preparat krwi, zmody-
fikowany lub niezmodyfikowany, zrobiony, za-
brane same płytki itd. Z kolei autologiczny polega 
na tym, że ja od mojego ciężko chorego dziecka 
pobieram jego własne komórki i albo przetaczam 
z powrotem mu same limfocyty typu T, żeby pod-
nieść odporność, albo je modyfikuję, albo produ-
kuję produkt leczniczy. A czym się różni to „allo-” 
od „auto-” w zapisie prawnym? Ja tego nie widzę 
w ogóle, to chyba jest po prostu pomyłka i brak 
tego zapisu, aż się prosi po prostu o dostawie-
nie poprawki. W następnym punkcie po prepa-
ratach allogenicznych powinny być preparaty 
autologiczne. 

A dlaczego, Panie Ministrze, posłużyłam się 
przykładem CAR-T cells? Dlatego, że ja wiem, 
że pan wie, na czym polega terapia CAR-T cells. 
Jest to autologiczne pobranie komórek od chore-
go dziecka, wywózka komórek do Stanów, gdzie 
wmontowany jest gen i gdzie wyprodukowany jest 
lek, który potem wraca. Czyli wyprodukowany 
jest produkt leczniczy, który wraca. Krótko mó-
wiąc, jest to autologiczne, bo to są krwinki pobra-
ne od dziecka, jego własne.
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I dlatego gorąco proszę, aby nad tym się zasta-
nowić. W mojej ocenie ta poprawka jest po prostu 
niezbędna. Skoro w prawie europejskim jest za-
pisane, że ma podlegać temu preparat pochodzą-
cy z krwi allogenicznej, to musi podlegać też ten 
z autologicznej. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Agnieszkę Gorgoń-Komor.

Senator 
aGnieszk a GorGoń-komor 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 
Państwo!

Wiele już o tej ustawie zostało powiedziane. 
Ona była oczekiwana. Jest troszkę opóźniona, ale 
porządkuje pewne sprawy. Na pewno była ocze-
kiwana przez środowisko medyczne. Oczywiście 
ma pewne mankamenty, o których chcę tutaj te-
raz wspomnieć.

Niepokój budzą wielomilionowe kary. Ustawa 
zawiera 60 norm karnych, w tym sankcje do 5 mi-
lionów zł, które dotkną bezpośrednio – w razie 
zaniedbania, które też określa ustawa – pol-
skich producentów, importerów, dystrybutorów 
medycznych. Projekt w obecnym kształcie ude-
rza także w szpitale, o czym już wspomniałam 
wcześniej. Chodzi o personel medyczny taki jak 
farmaceuci, lekarze, pielęgniarki. Ma to związek 
z niewynikającym z ustawy o MDR obowiązkiem 
spisywania kodów UDI wszystkich wyrobów me-
dycznych, które będą np. dostarczone do szpita-
la, oraz weryfikacji oznaczenia tych wyrobów. 
Nakłada się tu na personel medyczny dodatko-
wy obowiązek. No, w dzisiejszych czasach, kie-
dy brakuje kadr medycznych, kiedy cała ochrona 
zdrowia była dotknięta pandemią, a także wobec 
obecnej liczby uchodźców z Ukrainy, których le-
czenie też na pewno będzie naszym obowiązkiem, 
co będzie powodowało, że nasza, no cóż, kulawa 
ochrona zdrowia jeszcze będzie bardziej chora, 
będziemy musieli się zmierzyć z kolejnym obo-
wiązkiem, a niedopełnienie tych obowiązków 

będzie skutkowało karami pieniężnymi, np. do 
250 tysięcy zł. Ja tutaj chcę podkreślić, że to będzie 
miało znaczenie szczególnie w przypadku bloków 
operacyjnych, w dziedzinach zabiegowych, bo 
wszystkie wyroby medyczne, np. narzędzia, też 
będą podlegały tej kodyfikacji. Być może jest to 
konieczne, ale czas jest trudny, żeby podejmować 
takie zobowiązanie.

Ustawa o wyrobach medycznych jest potrzeb-
na. Zapis interpretowany bardzo literalnie pozba-
wi jednak pacjentów, o czym mówił pan minister 
Miłkowski, możliwości zdobywania wiedzy na te-
mat wszystkich nowych technologii. Chcę tutaj 
wspomnieć, że zgodnie z tą ustawą nie będą mo-
gli się reklamować producenci i dystrybutorzy 
profesjonalnych wyrobów medycznych, takich 
jak stenty czy protezy. My na posiedzeniu komi-
sji podjęliśmy dyskusję, czy jak pacjent przyj-
dzie do lekarza i będzie pytał o rodzaj protezy, 
endoprotezy czy jakiejś licówki, to czy ten lekarz 
w takiej sytuacji będzie reklamował ten produkt. 
Pan minister Miłkowski odpowiedział mi, że to 
jest raczej informacja, nie reklama, ale cały czas 
mam pewien dylemat, że ta ustawa nie definiuje 
tak dosłownie reklamy i pewne dylematy z tego 
wynikają. Ja będę głosowała za tą ustawą razem 
z poprawkami, które przyjmie komisja. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Beatę Małecką-Liberę.

Senator 
beaTa małeck a-libera 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Na początku zgodnie z tym, co powiedział pan 

minister, chciałabym zgłosić stosowną poprawkę, 
która ureguluje kwestie tej ustawy i jej zgodności 
z ustawą o obronie Ojczyzny. Także chciałabym 
w kilku słowach wypowiedzieć się na temat tej 
ustawy.

Tak jak moje przedmówczynie tutaj powie-
działy, sama ustawa nie budzi wątpliwości, jest 
oczekiwana przez środowisko, absolutnie po-
rządkuje, reguluje zasady związane z wyrobami 
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medycznymi. Wprawdzie została ona wywołana 
niejako poprzez konieczność wprowadzenia dy-
rektywy unijnej, ale jest i w związku z tym cały 
ten obszar dość wnikliwie w tej ustawie jest ure-
gulowany. Niemniej jednak są 2 tematy, na które 
chciałabym zwrócić uwagę. Tutaj właściwie zwra-
cam się z takim apelem do Ministerstwa Zdrowia.

Otóż dyrektywa unijna zgodnie ze swoimi za-
sadami nie reguluje obszaru badań klinicznych, 
kar oraz reklamy. Te 3 obszary należą do naszego 
polskiego ustawodawstwa i w zależności od tego, 
jak Polska sobie chce regulować ten zakres, tak 
to czyni. Obecnie w naszym prawie medycznym 
badania kliniczne, jak również reklama są obsza-
rami bardzo rozproszonymi. Właściwie w każ-
dej ustawie, która dotyczy pewnych kwestii, np. 
leków, wyrobów medycznych, pojawiają się sto-
sowne zapisy. Brakuje natomiast spójnej ustawy, 
która w sposób jednoznaczny regulowałaby ten 
obszar. Dlaczego to jest tak ważne? Reklama, jak 
szanowna Wysoka Izba zauważyła, jest wszech-
obecna i wszechpotężna. Na pewno wszyscy do-
kładnie obserwujemy, z jakąż lekkością czasami 
reklamowane są leki, które dostępne są bez re-
cept, czy też suplementy diety, które należą do 
składników żywieniowych. Ten obszar jest tak 
naprawdę, Panie Ministrze, poza kontrolą rekla-
mową. I to, że my regulujemy tutaj w ramach wy-
robów medycznych tę cześć, jest na pewno bardzo 
ważne – aczkolwiek na posiedzeniu komisji rów-
nież wzbudzało to wiele kontrowersji, czy aby na 
pewno szczegółowo żeśmy zapisali pewne kwestie 
– ale widzę potrzebę dużo szerszego uregulowa-
nia w tym zakresie, a w szczególności w zakresie 
suplementacji, która jest w naszym życiu wszech-
obecna i wszechdostępna.

Druga kwestia, już poruszana częściowo 
przez panią senator, dotyczy badań klinicznych. 
Wprawdzie znowuż w tej ustawie regulujemy za-
sadę co do wyrobów medycznych, co do możli-
wości kontroli instytucji publicznych, które będą 
wykorzystywały te wyroby medyczne, co do kon-
troli placówek czy też bezpośrednio już pracow-
ników medycznych, ale jednak ciągle brakuje 
mi takiej strategii dla badań klinicznych i bra-
kuje podstaw prawnych. Mamy przecież Agencję 
Badań Medycznych, która dostaje olbrzymie 
granty, dużą pulę pieniędzy na badania naukowe. 
Ale tak naprawdę strategii i priorytetów w tych 
badaniach my nie znamy. Dlatego wsłuchując się 
w całą debatę poświęconą wyrobom medycznym, 
przy absolutnej zgodzie co do tego, że ten obszar 

został dość szczegółowo tutaj zapisany i ure-
gulowany, jeszcze raz apeluję do Ministerstwa 
Zdrowia, aby bezzwłocznie rozwiązać kwestię 
przynajmniej ustawy badań medycznych, tak 
aby strategia w tych kierunkowych zadaniach 
była jasno opisana. No i może przyszedł również 
czas na szeroką debatę publiczną, co zrobić i jak 
ograniczyć dostępność suplementacji, która czę-
sto jest wręcz szkodliwa, ponieważ pacjenci nie-
świadomie kupują sobie suplementy w różnych 
miejscach łatwo dostępnych i kojarzą je z lekami, 
z którymi bardzo często kojarzyć nie powinni. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 

Ewę Matecką.

Senator 
ewa maTeck a 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem omawianej ustawy jest, poprzez 

implementację rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej w spra-
wie wyrobów medycznych, stworzenie solidnych 
i przejrzystych, przewidywalnych i trwałych ram 
prawnych dotyczących wyrobów medycznych, 
które zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa 
i naszego zdrowia, a jednocześnie wspierają in-
nowację. I to jest bardzo, bardzo ważne. Ponadto 
zapewniają sprawne funkcjonowanie rynku we-
wnętrznego w obszarze wyrobów medycznych. 
I taką w pełni mogłaby być omawiana ustawa, 
gdyby nie kontrowersje i wzajemnie wyklucza-
jące się zapisy w art. 56 w rozdziale dotyczącym 
reklamy. Jaka zatem może być pewność i przej-
rzystość prawa, skoro z  jednej strony stosuje 
się w tym samym artykule w ust. 1 zamknięty 
katalog podmiotów gospodarczych zdefiniowa-
nych wcześniej w tej ustawie, jak i w rozporzą-
dzeniu unijnym, a rozporządzenie unijne mówi, 
że podmiot gospodarczy to producent, upoważ-
niony przedstawiciel, importer bądź dystrybu-
tor… Czyli mamy do czynienia z zamkniętym 
katalogiem podmiotów gospodarczych mogących 
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prowadzić działalność reklamową. Ale z drugiej 
strony w tym samym artykule, w ust. 2 dopusz-
cza się inne bliżej nieokreślone, niezdefiniowane 
podmioty i te podmioty również dopuszcza się do 
możliwości prowadzenia reklamy. Czyli wszyst-
kie pozostałe podmioty gospodarcze w myśl zapi-
su ust. 2 w tym samym artykule, w art. 56, mogą, 
jak rozumiem, prowadzić reklamę. A zatem rodzi 
się pytanie, jaki jest szczególny powód stosowa-
nia ograniczeń i wyłączności, a potem szerokiego 
otwarcia na wszystkie inne podmioty.

W  związku z  tym aby zapewnić… zadbać 
o przejrzystość stosowanego prawa, składam, 
Panie Marszałku, stosowną poprawkę do art. 56 
tejże ustawy.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
(Senator Ewa Matecka: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Informuję, że l ista mówców zosta ła 

wyczerpana.
Dla porządku informuję, że swoje wystąpie-

nia do protokołu* złożyli pan senator Beniamin 
Godyla, pan senator Janusz Pęcherz i pan senator 
Ryszard Świlski.

(Głos z sali: I Aleksander Szwed.)
I Aleksander Szwed.
(Senator Władysław Komarnicki: I ja też.)
I Władysław Komarnicki.
(Rozmowy na sali)
I Wadim Tyszkiewicz.
Bardzo dziękuję panom senatorom.
Wniosek o charakterze legislacyjnym na pi-

śmie złożyła pani senator Ewa Matecka.
(Głos z sali: I Agnieszka Gorgoń-Komor.)
I  A gnieszka Gorgoń-Komor, i  Beata 

Małecka-Libera.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chciałby się ustosun-

kować do przedstawionych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia 

Maciej Miłkowski: Nie.)
Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia 

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.

o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpa-
trywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu je-
denastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki doty-
czącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochro-
ny lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 
2021 r.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr 657, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 657 A i 657 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej, 
pana senatora Janusza Pęcherza, o przedstawie-
nie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator SPraWozDaWca 
janusz Pęcherz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawoz-

danie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o uchwalonej przez 
Sejm w dniu 9 marca 2022 r. ustawie o ratyfikacji 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki doty-
czącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochro-
ny lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 
2021 r.

Marszałek Senatu dnia 10 marca 2022 r. skie-
rował ustawę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy 
na posiedzeniu w dniu 23 marca 2022 r. komisja 
wnosi: Wysoki Senat uchwalić raczy załączony 
projekt uchwały.

Zasadniczym celem umowy jest podniesie-
nie poziomu bezpieczeństwa na pokładach stat-
ków powietrznych wykonujących loty pomiędzy 
terytoriami Rzeczypospolitej Polskiej i Stanów 
Zjednoczonych Ameryki. W art. 2 umowy wska-
zano, że będzie ona miała zastosowanie do lotów 
pasażerskich i kombinowanych, rozkładowych 
i czarterowych, obsługiwanych przez przewoź-
nika lotniczego, który otrzymał certyfikat upo-
ważniający do wykonywania operacji w zakresie 
zarobkowego przewozu lotniczego od jednej ze 
stron.
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Tak naprawdę umowa dotyczy przyjmowa-
nia funkcjonariuszy ochrony lotu jednego pań-
stwa na terytorium drugiego państwa. Reguluje 
kwestie związane głównie z zapewnieniem asy-
sty funkcjonariuszom po wylądowaniu na te-
rytorium drugiego państwa, przyjęciem ich 
broni i amunicji do depozytu, a następnie wyda-
niem tej broni i amunicji oraz wprowadzeniem 
funkcjonariuszy na pokład statku powietrzne-
go w sposób zapewniający niejawność takie-
go działania. Wystawianie wart ochronnych 
oraz zasady ich pełnienia na pokładzie statku 
powietrznego regulują przepisy wewnętrzne. 
W uzasadnieniu do projektu ustawy wskaza-
no, że ratyfikowanie umowy nie spowoduje ko-
nieczności zmiany obowiązujących przepisów, 
jak również nie wywoła skutków finansowych 
dla budżetu państwa.

Nie było dyskusji na posiedzeniu komi-
sji. Wszyscy zgodzili się ze stwierdzeniem, 
żeby przyjąć ustawę bez poprawek. W związ-
ku z tym Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej – w imieniu tej ko-
misji występuję – prosi Wysoki Senat o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i  Unii Europejskiej, senatora 
Aleksandra Szweda, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji. Zdalnie.

Senator SPraWozDaWca 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  imieniu senackiej Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej mam zaszczyt 
przedstawić sprawozdanie z prac nad ustawą, 
która ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie 
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej raty-
fikacji Umowy między rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a  rządem Stanów Zjednoczonych 
Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjona-
riuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie 
dnia 2 grudnia 2021 r. Komisja obradowała nad 

tą ustawą podczas jubileuszowego, setnego posie-
dzenia w dniu dzisiejszym.

Celem umowy, jak już mój przedmówca mó-
wił, jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa 
na pokładach statków powietrznych. Ja dodam 
tylko, że zawarcie umowy dotyczącej współpra-
cy w zakresie wart ochronnych wystawianych 
na pokładach statków powietrznych jest jednym 
z  wymogów uczestnictwa w  amerykańskim 
programie o ruchu bezwizowym, Visa Waiver 
Program, do którego Polska przystąpiła w dniu 
11 listopada 2019 r., a który staje się aktualny 
w szczególności w przypadku wykonywania przez 
amerykańskiego przewoźnika lotów na teryto-
rium państwa uczestniczącego w programie.

Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu 
jest pozytywna. W Sejmie projekt przyjęto jedno-
głośnie, a za jego przyjęciem opowiedziało się 457 
posłów.

Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej w dniu dzisiejszym po przedsta-
wieniu projektu przez wiceministra spraw we-
wnętrznych i administracji Bartosza Grodeckiego 
bez głosów w dyskusji przyjęła jednogłośnie 6 gło-
sami projektowaną ustawę ratyfikacyjną. 

Dlatego w imieniu senackiej Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej wnoszę o przy-
jęcie ustawy o ratyfikacji Umowy między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a  Rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmiesz-
czenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisa-
nej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natorów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pani senator Alicja Zając.

Senator 
alicja zając 

Dziękuję bardzo.
Ja mam pytanie: czy do tej pory, przed podpi-

saniem tej umowy w grudniu 2021 r. nie było ta-
kich funkcjonariuszy ochrony lotu na pokładach?



74

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 23 marca 2022 r.

ustawa o ratyf ikacji umowy między rządem rzeczypospolitej Polskiej
a rządem Stanów zjednoczonych ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, 

podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Który z  panów senatorów odpowie? Pan 

senator?
Bardzo proszę.

Senator 
janusz Pęcherz 

Panie Marszałku! Pani Senator!
W zasadzie nie było takiego pytania na po-

siedzeniu komisji, ale jak wnoszę, sytuacja była 
taka, że tzw. pracownicy ochrony byli, tylko że 
broń musieli zabezpieczać na statku powietrz-
nym Polski czy Stanów Zjednoczonych. Teraz ta 
regulacja pozwala na to, że broń i amunicja będzie 
zabezpieczona poza statkiem powietrznym na te-
renie danego kraju, w którym wylądował samo-
lot. Myślę, że tak to wyglądało, ale mam nadzieję, 
że pan minister albo to potwierdzi, albo wyjaśni 
w inny sposób, bo na posiedzeniu komisji mowy 
o tym nie było.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator 
alicja zając 

Nasuwa mi się jeszcze pytanie, czy to dotyczy 
wyłącznie Stanów Zjednoczonych, czy też są przy-
gotowywane także inne umowy dotyczące pra-
cowników ochrony lotu na statkach powietrznych 
innych państw.

Senator 
janusz Pęcherz 

Nie odpowiem, Pani Senator, na to pytanie. 
Dokładnie ta ustawa dotyczy tylko porozumie-
nia pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.

Bardzo dziękuję panom senatorom sprawoz - 
dawcom.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych zostali upoważnieni minister 
spraw wewnętrznych i administracji oraz mini-
ster spraw zagranicznych.

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

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów chce zadać ta-
kie pytanie?

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator 
alicja zając 

Panie Marszałku, ja poproszę to drugie pyta-
nie przekierować do pana ministra. 

Czy to dotyczy również innych państw?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.
Pan minister jest tak łaskawy, że będzie odpo-

wiadał z trybuny. Prosimy.
Bardzo proszę.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Mogę?)
Tak, tak. Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
W MiniSterStWie  
SPraW zagranicznych 
PioTr wawrzyk 

Rozumiem, że chodzi o te pytania, które zosta-
ły skierowane do pana senatora sprawozdawcy.

Panie Marszałku! Pani Senator! Wysoki 
Senacie!

Odpowiadając na pytanie pierwsze, powiem, 
że trudno, żeby byli funkcjonariusze ochrony, 
skoro nie było tej umowy. Nie mogło ich być, będą 
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dopiero wtedy, gdy będzie ta umowa. Nie można 
wykonywać tego rodzaju czynności bez podstawy 
formalnoprawnej.

Jeśli chodzi o inne umowy, to mamy podobną 
umowę z Republiką Federalną Niemiec. Jesteśmy 
na bardzo, bardzo wstępnym etapie rozmów na 
ten temat z Kanadą i  Izraelem, ale ze wzglę-
du na pandemię te rozmowy zostały na razie 
wstrzymane.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Rozumiem, że nie ma więcej pytań do pana 

ministra.
Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Do protokołu przemówienia złożyli państwo 

senatorowie: Mariusz Gromko, Jolanta Hibner 
i Aleksander Szwed.*

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpa-

trywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

dwunastego porządku obrad: ustawa o ratyfi-
kacji Protokołu Wykonawczego między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Armenii do Umowy między Unią Europejską 
a Republiką Armenii o readmisji osób przeby-
wających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli 
dnia 19  kwietnia 2013  roku, sporządzonego 
w Warszawie dnia 29 października 2021 roku.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr 656, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 656 A i 656 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, senator Halinę Biedę, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.

Senator SPraWozDaWca 
halina bieda 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.

Chciałabym przedstawić sprawozdanie połą-
czonych Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, które na swoim po-
siedzeniu 22 marca jednogłośnie pozytywnie za-
opiniowały ustawę i proszą Wysoki Senat, aby 
raczył przyjąć załączony projekt uchwały.

Dodam tylko, że celem ustawy jest wyra-
żenie zgody na dokonanie przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji protokołu 
wykonawczego. Sejm na swoim pięćdziesiątym 
posiedzeniu 9 marca przyjął – 1 poseł wstrzymał 
się od głosu – taką ustawę. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i  Unii Europejskiej, senatora 
Aleksandra Szweda, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji – zdalnie.

Senator SPraWozDaWca 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  imieniu senackiej Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej mam zaszczyt 
przedstawić sprawozdanie z prac nad ustawą, 
która ma na celu wyrażenie zgody na dokonanie 
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej raty-
fikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Armenii do Umowy między Unią Europejską 
a Republiką Armenii o readmisji osób przebywa-
jących nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 
19 kwietnia 2013 r., sporządzonego w Warszawie 
dnia 29 października 2021 r., a nad którą komi-
sja obradowała podczas dzisiejszego, setnego 
posiedzenia.

Podstawę prawną do sporządzenia protoko-
łu wykonawczego stanowi art. 20 ust. 1 umowy 
między Unią Europejską a Republiką Armenii 
o readmisji osób przebywających nielegalnie, 
sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 r. 
Zgodnie z przywołanym artykułem na wnio-
sek państwa członkowskiego Unii Europejskiej 
lub Armenii zainteresowane państwa mogą 



76

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 23 marca 2022 r.

ustawa o ratyf ikacji Protokołu Wykonawczego między rządem rzeczypospolitej Polskiej a rządem 
republiki armenii... ustawa o ratyf ikacji umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami 

cariforuM, z jednej strony, a Wspólnotą europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony...

sporządzić protokół wykonawczy między sobą 
dotyczący m.in.: wyznaczania właściwych orga-
nów, przejść granicznych i wymiany punktów 
kontaktowych w celu realizacji postanowień umo-
wy, warunków powrotu osób pod eskortą, w tym 
tranzytu eskortowanych obywateli państw trze-
cich i bezpaństwowców, środków i dokumentów 
koniecznych dla skutecznego przeprowadzenia 
procedury readmisji innych niż te, które zostały 
wymienione w załącznikach 1–4 do umowy, za-
sad readmisji w przypadku procedury przyspie-
szonej, procedury przeprowadzenia rozmów. 
Umowa nie kształtuje obowiązku zawarcia pro-
tokołów wykonawczych przez państwa człon-
kowskie Unii Europejskiej z Republiką Armenii, 
niemniej z punktu widzenia praktycznej jej re-
alizacji uregulowanie między państwami spraw, 
o których mowa w art. 20 ust. 1, jest konieczne, 
gdyż upraszcza i przyspiesza uruchomienie pro-
cedur ujętych w tej umowie, tym samym przyczy-
nia się do większej skuteczności prawa unijnego 
w tym obszarze.

Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu 
jest pozytywna.

W Sejmie projekt poparło 455 posłów, 1 wstrzy-
mał się od głosu.

Dzisiaj Komisja Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej po przedstawieniu projektu przez 
wiceministra spraw zagranicznych Piotra 
Wawrzyka bez głosów w dyskusji przyjęła jedno-
głośnie, 6 głosami za, projektowaną ustawę raty-
fikacyjną. Dlatego w imieniu senackiej Komisji 
Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej wno-
szę o przyjęcie ustawy o ratyfikacji Protokołu 
Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy 
między Unią Europejską a Republiką Armenii 
o readmisji osób przebywających nielegalnie, 
sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 r., 
sporządzonego w Warszawie dnia 29 październi-
ka 2021 r. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natorów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie widzę chętnych.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych zostali upoważnieni mi-
nister spraw wewnętrznych i administracji oraz 
minister spraw zagranicznych.

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

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Nie.)

Nie. Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Informuję również, że do protokołu złoży-

li swoje przemówienia państwo senatorowie 
Mariusz Gromko, Jolanta Hibner i Aleksander 
Szwed.*

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpa-

trywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

trzynastego porządku obrad: ustawa o raty-
fikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym 
między państwami CARIFORUM, z jednej stro-
ny, a  Wspólnotą Europejską i  jej państwami 
członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej 
w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 paździer-
nika 2008 r.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr 658, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 658 A i 658 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacy jności, senatora 
Władysława Komarnickiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze. 

Senator SPraWozDaWca 
władysław komarnicki 

Dziękuję bardzo.

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.
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ustawa o ratyf ikacji umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami cariforuM,  
z jednej strony, a Wspólnotą europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej  

w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo.
Ustawa o ratyfikacji Umowy o partnerstwie 

gospodarczym między państwami CARIFORUM, 
z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej pań-
stwami członkowskimi, z drugiej strony, spo-
rządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 
października 2008 r. to projekt rządowy, który 
został przyjęty przez Sejm 9 marca br.

Na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności w dniu 23 marca 
2022 r. komisja rozpatrzyła ustawę i jednogłośnie 
zdecydowała o przyjęciu jej bez poprawek. Celem 
umowy jest umożliwienie państwom wcho-
dzącym w skład Karaibskiego Forum Państw 
uzyskania większego wpływu na swój rozwój 
gospodarczy poprzez politykę handlową ukie-
runkowaną na zdynamizowanie obrotów handlo-
wych państw CARIFORUM z Unią Europejską, 
m.in. przez zmniejszenie lub eliminację ceł na 
rynku unijnym na towary przywożone z tych 
państw, jak również eliminację kontyngentów 
taryfowych.

Wysoki Senacie, w imieniu komisji wnoszę 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych i  Unii Europejskiej, senatora 
Aleksandra Szweda, o przedstawienie – w trybie 
zdalnym – sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator SPraWozDaWca 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W  imieniu senackiej Komisji Spraw 

Zagranicznych i Unii Europejskiej mam zaszczyt 
przedstawić sprawozdanie z prac nad ustawą, 
która ma na celu wyrażenie zgody na dokona-
nie przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
ratyfikacji Umowy o partnerstwie gospodar-
czym między państwami CARIFORUM, z jednej 
strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami 
członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej 
w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 

2008 r., nad którą komisja obradowała podczas 
setnego posiedzenia w dniu dzisiejszym.

Umowa jest umową handlową ukierunkowaną 
na rozwój. Zapewnia asymetryczny dostęp do ryn-
ków państwom partnerskim CARIFORUM. Celem 
umowy jest umożliwienie państwom CARIFORUM 
rozwoju gospodarczego, w szczególności przez: re-
dukcję i likwidację ubóstwa wskutek ustanowienia 
partnerstwa spójnego z celami zrównoważonego 
rozwoju oraz określonymi w umowie z Kotonu; 
promocję integracji regionalnej, współpracy gospo-
darczej i dobrego rządzenia; wspieranie integra-
cji państw CARIFORUM z gospodarką światową; 
wzmacnianie potencjału handlowego państw 
CARIFORUM; poprawę warunków do zwiększania 
inwestycji i rozwoju sektora prywatnego; wzmoc-
nienie istniejących relacji między Unią Europejską 
a państwami CARIFORUM wskutek rozszerzenia 
stosunków handlowych i gospodarczych; zapew-
nienie bezcłowego i nieograniczonego ilościowo do-
stępu do rynku Unii Europejskiej dla wszystkich 
produktów pochodzących z państw CARIFORUM. 
W odniesieniu do produktów eksportowanych 
przez Unię Europejską umowa wprowadza 25-let-
ni okres przejściowy na redukcję ceł importowych 
przez kraje partnerskie regionu. Umowa o part-
nerstwie gospodarczym z CARIFORUM przewi-
duje utworzenie Partnerstwa Handlowego na rzecz 
Zrównoważonego Rozwoju, którego podstawą jest 
umowa z Kotonu.

Opinia Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu 
jest pozytywna.

W Sejmie projekt poparło 450 posłów, 5 posłów 
wstrzymało się od głosu.

Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej podczas setnego posiedzenia w dniu 
dzisiejszym, po przedstawieniu projektu przez 
wiceministra rozwoju i technologii Grzegorza 
Piechowiaka, przyjęła jednogłośnie – 4 głosami 
za – projektowaną ustawę ratyfikacyjną.

W trakcie dyskusji padły 2 pytania: przewod-
niczący komisji, senator Bogdan Klich zapytał 
o ruch turystyczny pomiędzy Polską a Karaibami, 
a pani senator Danuta Jazłowiecka pytała o wy-
mianę handlową między Polską a państwami 
karaibskimi. W obu przypadkach minister zo-
bowiązał się dostarczyć komisji szczegółowe od-
powiedzi na piśmie.

W  imieniu senackiej Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej wnoszę o przy-
jęcie ustawy o ratyfikacji Umowy o partnerstwie 
gospodarczym między państwami CARIFORUM, 



78

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 23 marca 2022 r.

ustawa o ratyf ikacji umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami cariforuM,  
z jednej strony, a Wspólnotą europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej  

w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r.

z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej pań-
stwami członkowskimi, z drugiej strony, spo-
rządzonej w  Bridgetown na Barbadosie dnia 
15 października 2008 r. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natorów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie widzę zgłoszeń.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd.
Do prezentowania stanowiska rządu w toku 

prac parlamentarnych zostali upoważnieni mi-
nister rozwoju i technologii oraz minister spraw 
zagranicznych.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedstawić 
stanowisko rządu? Nie widzę zgłoszeń.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-
sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Ja może…)
Panie Senatorze, tak?
Pan senator Kwiatkowski. Bardzo proszę, 

Panie Senatorze.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Chciałbym zadać pytanie przedstawicielom 
rządu – z uwagi na to, że celem ustawy jest wy-
rażenie zgody na dokonanie przez prezydenta ra-
tyfikacji umowy o partnerstwie gospodarczym 
z grupą państw – jakie na dzisiaj są obroty go-
spodarcze z tą grupą państw. Chodzi o to, żeby-
śmy mogli zobaczyć, jaki jest kontekst, wielkość 
tych obrotów.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, może pan zarówno odpowie-

dzieć, jak i udzielić odpowiedzi na piśmie.

Sekretarz Stanu  
W MiniSterStWie  
SPraW zagranicznych 
PioTr wawrzyk 

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoki 
Senacie!

To akurat pytanie było na posiedzeniu ko-
misji, a odpowiedź jest dokładnie taka sama: ok. 
700 milionów.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, Panie 
Ministrze.

Nie widzę więcej…
A, pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, czy wśród tych państw – bo 

w tym CARIFORUM jest piętnastka – są jakieś 
państwa, które mają status rajów podatkowych? 
I czy my prowadzimy w jakiś sposób rozliczenia 
z nimi?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Proszę o odpowiedź, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
W MiniSterStWie  
SPraW zagranicznych 
PioTr wawrzyk 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych chyba 
nie jest kompetentne, żeby na to odpowiedzieć, 
w związku z tym proponuję odpowiedź na piśmie.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Nie widzę więcej zgłoszeń do pytań.
Bardzo dziękuję panu ministrowi.



Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom ukrainy  
w związku z konf liktem zbrojnym na terytorium tego państwa

79

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 23 marca 2022 r.

Otwieram dyskusję.
Nie ma chętnych do zabrania głosu w dyskusji.
Informuję dla porządku, że do protokołu 

złożyli swoje wystąpienia pani senator Jolanta 
Hibner i pan senator Aleksander Szwed.*

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpa-

trywanej ustawy zostanie przeprowadzone jutro.
Ogłaszam przerwę…
(Głos z sali: Ale możemy…)
Możemy procedować, tak?
(Głos z sali: Ostatnie zdanie.)
W takim razie przystępujemy do rozpatrzenia 

punktu czternastego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomo-
cy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Ustawodawczą i zawarty jest 
w druku nr 668, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 668 S…

(Głos z sali: Nie ma senatora sprawozdawcy, 
pana przewodniczącego Gawłowskiego.)

(Głos z  sali: Nie ma, tak? To ogłaszamy 
przerwę.)

(Rozmowy na sali)
Przepraszam najmocniej, z powodu nieobec-

ności jednego z senatorów ogłaszam przerwę do 
godziny 18.00. Bardzo proszę, 20 minut przerwy.

 
(Przerwa w obradach od godziny 17 minut 40 

 do godziny 18 minut 01)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

czternastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego państwa.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Ustawodawczą i zawarty jest 
w druku nr 668, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 668 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej, pana senatora 

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.

Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawienie 
wspólnego sprawozdania komisji o  projekcie 
ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator SPraWozDaWca 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

Chciałbym poinformować, że pełnię obowiąz-
ki sprawozdawcy, zgodnie ze stosownym pismem, 
które przygotowaliśmy wraz z przewodniczącym 
Frankiewiczem, w zastępstwie pana senatora 
Gawłowskiego.

Szanowni Państwo, połączone komisje, 
Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
rozpatrzyły projekt ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 
zawarty w druku nr 668, na posiedzeniu w dniu 
22 marca. Rozpatrzyliśmy wtedy projekt w pierw-
szym czytaniu, przedstawiony przez wniosko-
dawców ustawy.

Połączone komisje wprowadziły do niego po-
prawki, wnosząc o przyjęcie jednolitego projektu. 
Zasadnicza zmiana, która została wprowadzona 
przez połączone komisje, to zmiana polegają-
ca na wprowadzeniu zapisu, zgodnie z którym 
obowiązek dotyczący udostępniania ośrodków 
wypoczynkowych, ośrodków szkoleniowo-kon-
ferencyjnych oraz obiektów świadczących usługi 
hotelarskie będących własnością lub w użytko-
waniu wieczystym spółki z udziałem Skarbu 
Państwa dotyczy podmiotów, w których Skarb 
Państwa ma ponad połowę udziałów albo tyle ak-
cji należy do spółki Skarbu Państwa.

Co zaś jest istotą całego projektu? Szanowni 
Państwo, w  wyniku dzia łań wojennych 
w  Ukrainie na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej przybyło ponad 2 miliony uchodźców po-
szukujących w Polsce schronienia. Przepraszam 
za naruszenie formuły jednozdaniowego spra-
wozdania, ale w tym miejscu dziękuję absolutnie 
wszystkim zaangażowanym w pomoc tym, któ-
rzy szukają schronienia w naszym kraju. Dziękuję 
tym milionom naszych obywateli, którzy przyj-
mują ich pod swój dach, przekazują dary, w tym 
żywność czy artykuły medyczne, biorą udział 
w zbiórkach finansowych, organizują konwoje 
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humanitarne, dziesiątkom tysięcy tych Polek 
i Polaków, którzy jako wolontariusze angażu-
ją się w pracę punktów recepcyjnych czy punk-
tów pomocy czy w niezorganizowanych formach 
pomocy. Dziękuję w tym miejscu urzędnikom, 
pracownikom administracji rządowej i samorzą-
dowej zaangażowanym w tę pomoc i wszystkim 
organizacjom społecznym, Kościołom, związkom 
wyznaniowym. Ta pomoc rzeczywiście trafia ze 
wszystkich stron. Ale pomoc, która jest udziela-
na rodzinom uciekającym przed wojną, a w któ-
rą tłumnie zaangażowali się Polacy – jak mówię, 
prowadząc także niezliczone zbiórki żywności, 
leków, ubrań dla osób potrzebujących – napoty-
ka na 1 problem. Tym problemem, z którym trze-
ba się zmierzyć, jest zapewnienie uciekinierom 
wojennym dachu nad głową. Wiele polskich ro-
dzin zdecydowało się podzielić z tymi rodzina-
mi – oczywiście są to głównie kobiety z dziećmi 
i osoby starsze – własną przestrzenią, przyjmu-
jąc do swojego domu osoby, które uciekły z tery-
torium Ukrainy. Jednakże należy podkreślić, że 
liczba osób szukających w Polsce bezpiecznego 
schronienia wciąż rośnie. Ciężar zapewnienia 
miejsc zakwaterowania uchodźcom spoczywa 
w dużej mierze także na barkach samorządów, 
które przeznaczają na ten cel obiekty samorzą-
dowe. Wszyscy znamy przykłady, że te osoby ko-
rzystają z hal targowych, z hal sportowych czy 
z innych obiektów komunalnych, także z obiek-
tów, które podlegają instytucjom publicznym czy 
rządowym. Ta pomoc oczywiście jest kierowana 
jak najszerzej, ale musimy zauważyć, że dzisiaj 
napotykamy już barierę, która powoduje, że to, co 
było pięknym symbolem tej pomocy w pierwszym 
okresie, czyli że nie musieliśmy zakwaterowy-
wać osób uciekających z terenu Ukrainy w takich 
miejscach właśnie jak hale targowe czy hale spor-
towe… Dzisiaj, niestety, taka formuła, że te oso-
by trafiały do prywatnych mieszkań, powoli się 
wyczerpuje. Z uwagi na skalę, na liczbę osób, któ-
re trafiły do naszego kraju, zaczyna pojawiać się 
problem z tym, żeby zakwaterować w tej formule 
osoby, które nadal uciekają z Ukrainy do Polski.

W  związku z  tym, że przecież są obiekty 
Skarbu Państwa czy, szerzej na to patrząc, jed-
nostek sektora publicznego, którymi zarządzają 
organy administracji rządowej, albo obiekty na-
leżące do spółek z udziałem Skarbu Państwa i że 
można by te obiekty wykorzystać właśnie do roz-
wiązywania tego problemu, projekt ustawy, któ-
ry państwu prezentuję, przewiduje, że wskazane 

organy administracji rządowej, jednostki podległe 
lub nadzorowane przez te organy, jednostki sek-
tora finansów publicznych oraz państwowe oso-
by prawne, a także określone spółki z udziałem 
Skarbu Państwa, użyczą na rzecz jednostek samo-
rządu terytorialnego zapewniającym pomoc oby-
watelom Ukrainy w całości lub w części ośrodki 
wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowo-konferen-
cyjne oraz obiekty świadczące usługi hotelar-
skie jako tymczasowe miejsca zakwaterowania. 
Projekt określa także sposób i tryb użyczenia. 
Istotną rolę we wskazanym procesie pełni wo-
jewoda jako organ koordynujący m.in. działania 
organów władzy publicznej w zakresie udzielania 
pomocy obywatelom Ukrainy. Mając na uwadze 
ogrom ponoszonych dotychczas przez samorządy 
kosztów w niesieniu pomocy uchodźcom, propo-
nuje się w projekcie, aby działania w ramach uży-
czenia, podjęte w wyniku realizacji porozumienia 
lub wykonania polecenia wojewody, finansowane 
były ze środków budżetu państwa.

Proponuje się także, aby ustawa weszła w ży-
cie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 
Przewidywany termin wejścia w życie ustawy 
nie narusza zasad demokratycznego państwa 
prawa, bo jest uzasadniona ważnym interesem 
społecznym.

Szanowni Państwo, w imieniu połączonych 
komisji wnoszę o przyjęcie projektu.

Tak jak już powiedziałem, połączone komisje 
uwzględniły część poprawek, które były zgłoszone 
w czasie posiedzenia. W trakcie posiedzenia głos 
zabrała cała grupa senatorów, mogliśmy także 
zapoznać się z głosami przedstawicieli środowi-
ska samorządowego, a konkretnie Związku Miast 
Polskich.

Szanowni Państwo, projekt ostatecznie został 
przyjęty 24 głosami za, przy czym nikt nie był 
przeciw, a 7 senatorów się wstrzymało.

Wnoszę o przyjęcie projektu ustawy o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa, zawartego w druku nr 668. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za przygo-
towanie w ekstraordynaryjnym trybie tak kom-
petentnego sprawozdania.
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji, a zarazem upoważnionego przedstawi-
ciela wnioskodawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Głos z sali: Pan marszałek Seweryński.)
Bardzo proszę, pan senator Seweryński.

Senator 
michał seweryński 

Mam 1 wątpliwość. Pan senator powiedział, 
że chodziłoby o  to, żeby w ośrodkach hotelo-
wych, wypoczynkowych można było lokować 
Ukraińców, którzy do nas przyszli. Ale wiemy 
przecież, że ta sieć, ta infrastruktura hotelowo-
-wypoczynkowa jest zwykle gdzieś na uboczu, 
poza większymi miastami. Tak się dzieje, jeżeli 
dobrze się orientuję, że na ogół ci uciekinierzy kie-
rują się do większych miast, licząc na to, że tam 
będzie jakaś większa szansa na znalezienie za-
trudnienia czy otrzymanie jakiejś pomocy. Duże 
miasta u nas są bogate, jak się mówi – nie my tak 
mówimy, ale takie krążą opinie. Jak oni będą tam 
zamknięci nawet w bardzo luksusowych warun-
kach w porównaniu do tych, w których żyją… Kto 
był chociaż raz na Ukrainie, ten wie, o czym mó-
wię. Zatem powstaje pytanie: co z tą infrastruk-
turą, która jest potrzebna, np. ze szkołami? W 1 
dobrym domu wypoczynkowym…

(Sygnał timera)
…może być nawet kilkaset osób. Będzie tam 

na pewno kilkadziesięcioro dzieci. Myślę, że pan 
senator rozumie, o czym ja mówię. Oni będą na 
takiej luksusowej, ale wyspie, a z tym, żeby żyli 
pełnią życia, znaleźli jakąś pracę, np. w Kudowie-
Zdroju, żeby dzieci znalazły szkoły dostosowane 
do ich liczby i potrzeb programowych, może być 
pewien problem. Czy z tym pan senator również 
liczył się i czy może pomóc to jakoś zrozumieć, że 
będzie dobrze…

(Głos z sali: Miała być minuta.)
Poproszę o…

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Chciałem bardzo gorąco podziękować panu 

marszałkowi, panu prof. Seweryńskiemu, za to 

pytanie. My dyskutowaliśmy na ten temat szcze-
gólnie w kontekście pracy. Szanowni Państwo, ja 
też w tej dyskusji zabierałem głos, bo wydaje się, 
że tego typu infrastruktura i ta de facto miękka 
realokacja do tych mniejszych miejscowości jest 
z korzyścią dla tych, których będzie to dotykać. 
Dlaczego? Dzisiaj rzeczywiście największa liczba 
osób, które są uchodźcami z Ukrainy, które się 
u nas schronili przed konfliktem zbrojnym, jest 
w dużych miastach. I prawda jest taka, że w du-
żych miastach te możliwości przyjmowania np. 
do prywatnych mieszkań niestety w wielu miej-
scach się wyczerpują. Mamy takie sytuacje – i tu 
ogromny szacunek dla tych, którzy zaangażowa-
li się w utworzenie tych centrów – że wykorzy-
stujemy np. takie centra jak w Nadarzynie pod 
Warszawą. I tam nie są dobre warunki w takim 
sensie, że one są, w mojej ocenie, znacząco gor-
sze w stosunku do tych lepszych, które można 
uzyskać w mieszkaniach prywatnych lub w tych 
obiektach. Dlaczego? Obiekty, o których mówi-
my, czyli hotele, ośrodki wypoczynkowe, mają 
autonomiczne pokoje, dzisiaj już w standardzie 
oczywiście z własną toaletą. To jest w ogóle nie-
porównywalna propozycja w stosunku do tego, 
że dana rodzina przebywa np. na zbiorowej prze-
strzeni, na hali gimnastycznej czy hali targowej, 
nawet jeżeli tam są jakieś wydzielone boksy. To 
jest jedna rzecz. Nie mam żadnej wątpliwości co 
do tego, że z takiego czysto ludzkiego punktu wi-
dzenia możliwość przebywania w ośrodku wy-
poczynkowym czy hotelowym – szczególnie, że 
większość tych osób to są matki z dziećmi – jest 
nieporównywalnie lepsza.

Druga wątpliwość pana senatora – bardzo 
dziękuję za to pytanie – dotyczyła możliwości 
znalezienia pracy. Oczywiście nam zależy na 
tym, żeby te osoby tam, gdzie można, maksy-
malnie włączać do lokalnej społeczności. Mamy 
tu problemy z pracą i ze szkołą. To są na dzisiaj te 2 
główne problemy. Jeśli chodzi o pracę, ja także roz-
mawiałem z senatorami, którzy np. reprezentują 
miejscowości wypoczynkowe. Głos zabierał pan 
senator Gromek, który słusznie wskazywał, że 
duża część tych miejscowości wypoczynkowych, 
gdzie znajdują się obiekty, których właścicielami 
jest czy administracja rządowa, czy poszczególne 
instytucje – takie ośrodki mają różne instytucje, 
np. Najwyższa Izba Kontroli też ma swój ośrodek 
wypoczynkowy – to są miejscowości, w których 
bardzo często są obiekty także całoroczne, np. sa-
natoria, a w tych obiektach stałym problemem 
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jest brak rąk do pracy, i to często w takich miej-
scach, które nie wymagają w pracy znajomości 
języka. Są to np. jakieś sprawy związane z utrzy-
maniem czystości, z pracą na zapleczu kuchen-
nym. Te obiekty są często, tak jak powiedziałem, 
obiektami całorocznymi, sanatoryjnymi. Wiemy, 
że u nas korzystają z tego różne grupy. Specyfika 
całorocznego wykorzystania tych obiektów jest 
taka, że w sezonie to są głównie rodziny z dzieć-
mi w wieku szkolnym, a po sezonie to są często np. 
emeryci, renciści, osoby, które już nie opiekują się 
dziećmi w sposób stały. I w tych rozmowach, które 
były przeprowadzone w momencie, kiedy praco-
waliśmy nad tym projektem, wskazano nam, że 
wiele z tych osób będzie mogło otrzymać propo-
zycje pracy – i to takie, z których będzie można 
skorzystać nawet bez znajomości języka. Dzisiaj 
słyszałem komunikat, że ministerstwo edukacji 
narodowej umożliwia tworzenie oddziałów szkol-
nych nawet w budynkach niebędących szkołami; 
oczywiście to wymaga zaangażowania samorzą-
du terytorialnego. Jestem w stanie sobie wyobra-
zić taką sytuację, że samorząd po prostu podejmie 
decyzję o utworzeniu tam na miejscu, w takim bu-
dynku, np. w obiekcie hotelowym czy sanatoryj-
nym, gdzie będzie większa liczba dzieci, oddziału 
szkolnego. A więc zgadzam się całkowicie, że nie 
ma dzisiaj rozwiązań idealnych. Najlepszym roz-
wiązaniem było to, w którym ci ludzie znajdowali 
schronienie np. w mieszkaniach osób prywatnych. 
Wsparcie, asymilacja, tak bym powiedział, poko-
nanie bariery językowej w porozumieniu z gospo-
darzem to jest oczywiście model najkorzystniejszy 
– często to był także taki model, że te osoby tra-
fiały wręcz do tych obywateli Ukrainy, którzy już 
na terenie Polski przebywali, a wtedy komfort był 
jeszcze większy – ale ten model nam się, że tak po-
wiem, powoli wyczerpał. 

Wydaje się, że to rozwiązanie – z możliwo-
ścią skorzystania z tej infrastruktury, która jest 
w gestii czy to spółek Skarbu Państwa, czy jedno-
stek publicznych – jest chyba najlepszym z tych 
rozwiązań, z których w ogóle możemy korzystać 
w tym wyjątkowym czasie i trybie.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Widzę, że nie ma więcej pytań… A, przepra-

szam bardzo, przepraszam najmocniej.
Pan senator Czerwiński.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

2  pytania. Jedno… No, chcemy dobrze dla 
uchodźców w tym znaczeniu, że chcemy ich umie-
ścić tam, gdzie są wolne miejsca, ale w tej chwi-
li w ustawie matce, świeżo uchwalonej, jest już 
procedura, która na to zezwala. To jest ust. 10 
w art. 12. Po co ta nowa procedura? Po to, żeby 
rozmyć odpowiedzialność? Czy po to, żeby odpo-
wiedzialność była taka, jak do tej pory? Bo w tej 
chwili za wszystko odpowiada wojewoda. Reszta 
to jest szeroko rozumiany wolontariat, także sa-
morządu, ale wojewoda ma to w swoich obowiąz-
kach, odpowiedzialność za to wszystko bierze 
wojewoda. A więc po co to zmieniamy, wprowa-
dzając jeszcze jeden element, który ani niczego nie 
inicjuje, ani nie ma miejsc noclegowych, ani nie 
płaci, bo to robi wojewoda, a tylko jest w środ-
ku i decyduje? Najlepiej się robi cudzymi ręka-
mi, to wiemy, ale to jest inna kwestia. Po co ta 
od nowa procedura? I po co ten nowy element? 
Odpowiedzialność jest teraz jasna.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Senatorze, nie zgadzam się z pana wy-
powiedzią, bo wojewoda za nic nie ponosi dzisiaj 
odpowiedzialności. Punkty recepcyjne obsługu-
ją wolontariusze. Do szkół dzieci trafiają dzięki 
pomocy samorządów, które muszą pokonywać 
barierę językową. Do punktów recepcyjnych, za 
które odpowiada wojewoda, dary, żywność dono-
szą osoby prywatne. Powiem szczerze… A jestem 
zaangażowany od początku konf liktu; jeździ-
łem z konwojem humanitarnym na Ukrainę, 
współpracuję z różnymi punktami na terenie 
kraju. I powiem bardzo delikatnie: uważam, że 
poziom zaangażowania administracji rządowej 
jest nieadekwatny do skali wyzwań. I powiedział-
bym… Dziękowałem pracownikom administracji 
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rządowej, bo oni też są zaangażowani, ale sam 
system jest oparty o wolontariat, o samorzą-
dy, o NGO, o wolontariuszy, którzy są zwykły-
mi obywatelami. Państwo zapewniło jedną rzecz. 
Państwo zapewniło – i za to dziękuję, bo to była 
inicjatywa rządu – ustawę, która mówi o sposobie 
finansowania. I tu oddaję sprawiedliwość rządo-
wi, bo bez tej inicjatywy rządu bylibyśmy w da-
leko trudniejszej sytuacji. Tylko proszę zobaczyć, 
jak to w praktyce wygląda. Żeby móc skorzystać 
z tej pomocy, trzeba otrzymać PESEL, a admi-
nistracja rządowa do tej pory nie jest w stanie 
zapewnić sprzętu komputerowego w wystarcza-
jącej ilości, żeby uruchamiać dodatkowe punkty 
i żeby ludzie nie stali w kolejkach. A czy prawda 
jest taka? Ja w swojej wypowiedzi tego nie poru-
szyłem, ale naprawdę nie miałbym odwagi mó-
wić, że wojewoda wykonuje jakąś wspaniałą pracę 
i nie ma potrzeby wprowadzenia w to samorzą-
du. Absolutnie jest. Doświadczenia są takie, że – 
chylę czoła, oddaję sprawiedliwość – inicjatywa 
rządowa, która wprowadziła ramy funkcjonowa-
nia, finansowania tego systemu, jest ważna i po-
trzebna, ale bieżąca obsługa systemu to ogromna 
odpowiedzialność obywateli, wolontariuszy, sa-
morządów, organizacji społecznych, Kościoła ka-
tolickiego, ochotniczych straży pożarnych czy kół 
gospodyń wiejskich i tysiąca innych organizacji. 
Bo jak wygląda, bym powiedział, wsparcie przez 
wojewodów punktów recepcyjnych… No, propo-
nuję panom udać się do takiego punktu, ja w kil-
ku byłem.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań…
(Senator Krzysztof Mróz: Przepraszam bardzo, 

jeszcze ja.)
Bardzo proszę.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący!
Ja mam takie pytanie, które stawiałem na po-

siedzeniu Komisji Ustawodawczej, niestety, ono zo-
stało tak jakby bardzo oszczędnie potraktowane 
przez Biuro Legislacyjne. A odwołuję się do pana 

przewodniczącego jako nie tylko sprawozdawcy 
komisji, ale także prawnika, bo… Może 1 zdanie 
wstępne: nikt nie chce utrudniać życia Ukraińcom, 
raczej wszyscy chcemy pomagać. Jest jednak pyta-
nie dotyczące spółek prawa handlowego, w których 
Skarb Państwa ma udziały. W tych proponowa-
nych rozwiązaniach państwo wskazują, że spółki 
będą zobowiązane na podstawie umowy użycze-
nia, a więc bezpłatnie…

(Sygnał timera)
…udostępnić miejsca noclegowe, które mają…

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Czas, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Mróz: Już, tylko dokończę 

pytanie…)
Panie Senatorze, na zadanie pytania jest 

minuta.
(Senator Krzysztof Mróz: No dobrze, ale nie ma 

nikogo innego, to mógłbym kontynuować.)
Ale, Panie Senatorze, ma pan na zadanie py-

tania minutę. Ja, niestety, muszę trzymać się 
regulaminu.

Bardzo panu dziękuję.
Jeżeli pan senator może odpowiedzieć, to bar-

dzo proszę o odpowiedź na pytanie.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Ja się zgadzam, że Biuro Legislacyjne odpowie-
działo na wątpliwości pana senatora.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
(Senator Krzysztof Mróz: Ale ja jeszcze 

nie zadałem pytania publicznie. Mogę, Panie 
Marszałku?)

Rozumiem, że chce pan zadać kolejne pytanie?
(Senator Krzysztof Mróz: Tak.)
Bardzo proszę. Przypominam panu, że czas 

na zadawanie pytań przez senatorów to 1 minuta.
Bardzo proszę o zadanie pytania. Ma pan na 

to minutę.
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Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku, właśnie chciałem zadać 
pytanie.

Pytanie, czy my możemy „przymuszać” spółki 
Skarbu Państwa, w których Skarb Państwa nie 
ma 100% udziałów, a więc są mniejszościowi ich 
udziałowcy, w różnym procencie, do tego, aby te 
spółki przekazywały swoje ośrodki, załóżmy, wy-
poczynkowe czy jakieś hotele. To są różne spółki, 
bo to są spółki giełdowe, to są często spółki, w któ-
rych jest nieraz inny, że tak powiem, właściciel, 
który ma 20, 30, 40%, tak? 

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Trzeba 
udostępniać.)

Oczywiście, że trzeba, ja się zgadzam, ale 
za odpłatnością. A w tej ustawie robimy to na 
podstawie bezpłatnej umowy użyczenia. Czy to 
zdaniem pana przewodniczącego nie jest bardzo 
poważne ograniczenie prawa własności i jak to 
się ma do…

(Sygnał timera)
…konstytucyjnej zasady ochrony własności? 

Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Konstytucyjna zasada ochrony prawa własno-
ści oczywiście może być w określonych sytuacjach 
ograniczona ustawą, tak jak w tym wypadku. 
A jeśli chodzi o wątpliwości pana senatora, to zga-
dzam się z odpowiedzią, którą pan senator uzy-
skał od Biura Legislacyjnego.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan senator ma kolejne, trze-

cie pytanie.
Przypominam, że na nie też ma pan minutę.

(Senator Krzysztof Mróz: Ale, Panie Marszałku, 
nie musi mi pan cały czas przypominać tego, co 
wiem.)

Muszę, dlatego że za każdym razem pan prze-
kracza czas. Jeżeli zdarzy się jakieś pytanie, pod-
czas zadawania którego pan po raz pierwszy nie 
przekroczy czasu, to nie będę o tym panu przy-
pominał. Po prostu.

(Senator Krzysztof Mróz: Ale, Panie Marszałku, 
bardzo bym prosił, żeby pan na mnie nie krzy-
czał. To po pierwsze.)

Ja na pana nie krzyczę. Ja tylko przypominam, 
że dwukrotnie przekroczył pan czas.

(Senator Krzysztof Mróz: Nie przekroczyłem za 
drugim razem, bo właśnie zacząłem…)

Dwukrotnie pan przekroczył czas regula-
minowy, który jest przeznaczony na zadawanie 
pytań.

(Senator Krzysztof Mróz: Dobra, Panie 
Marszałku…)

Panie Senatorze, to nie jest moja wina, że nie 
jest pan w stanie zadać pytania w minutę. To jest 
pana problem, nie mój. Regulamin Senatu mówi 
wyraźnie: ma pan minutę na zadanie pytania.

I tę minutę dostaje pan właśnie teraz. Bardzo 
proszę, kolejna minuta na zadanie pytania.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Przewodniczący, ja mam do pana ta-
kie pytanie odnośnie do… Rozumiem, że chodzi 
o ograniczenie prawa własności. Czytając tę usta-
wę, myślałem o umowie użyczenia. Czy te pod-
mioty będą musiały bezpłatnie przekazać taką 
nieruchomość? Tym bardziej że słyszę wypo-
wiedzi jednej pani z Senatu, która mówi o 40 zł. 
Z tego, co jest zapisane w tej ustawie, wynika, że 
umowa użyczenia jako taka jest z zasady bezpłat-
na, a te 40 zł to byłaby kwota na wyżywienie czy 
ewentualnie pokrycie kosztów typu energia elek-
tryczna. Jest jednak pytanie, czy możemy zmusić 
prywatnego właściciela do przekazywania czegoś 
bez odszkodowania. No, ja się zgadzam, że w sytu-
acjach wojennych, nadzwyczajnych, w przypadku 
różnych stanów, jesteśmy w stanie kogoś zmusić, 
ale wtedy zawsze wypłacamy jakieś odszkodowa-
nie. A na podstawie tej ustawy tego odszkodowa-
nia nie ma. Dziękuję bardzo, to jest to pytanie.

(Sygnał timera)
Czy możemy to zrobić?
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WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję.
Po raz trzeci przekroczył pan czas.
Bardzo proszę, Panie Senatorze, o odpowiedź 

na pytanie.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Ustawa – odpowiadam na pytanie pana se-
natora – w art. 1 ust. 5 stanowi, że użyczenie 
następuje w drodze porozumienia zawartego 
między właściwym wojewodą a  podmiotem, 
o którym mowa w ust. 1 i 2, na wniosek organu 
wykonawczego jednostki samorządu terytorial-
nego, związku jednostek samorządu terytorial-
nego lub związku metropolitalnego właściwego ze 
względu na miejsce położenia ośrodka lub obiektu. 
W ust. 8 tego samego artykułu czytamy, że środki 
na finansowanie działań w ramach użyczenia 
podjętych w wyniku realizacji porozumienia 
albo wykonania polecenia zapewnia wojewoda, 
w szczególności ze środków funduszu pomocy, 
o którym mowa w art. 14 ust. 1.

Co do regulacji dotyczącej samego użyczenia, 
to można ją znaleźć w art. 710 kodeksu cywilnego.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Jerzego Czerwińskiego.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niestety nie uzyskałem konkretnej odpowie-

dzi, a chciałbym rzeczywiście usłyszeć konkretną 
odpowiedź w kwestii problemu, który jest ważny. 
Jest to problem z zakwaterowaniem. Nie mówię 
o wszystkich innych problemach i ocenie pracy 
wojewody, której na pewno będziemy dokony-
wać – nie tylko wojewody – ale o zakwaterowa-
niu. Po co nowa procedura? Nie uzyskałem tej 
odpowiedzi.

Wobec tego mam drugie pytanie. Jeśli do-
brze rozumiem, chcemy jak największej liczbie 
uchodźców dać możliwość godnego zakwaterowa-
nia w ośrodkach wypoczynkowych. To dlaczego 
jest tutaj mowa tylko o Skarbie Państwa i jed-
nostkach mu podległych, spółkach itd., a nie ma 
mowy o samorządzie terytorialnym i spółkach 
mu podległych? Czyli z jednej strony jest własność 
państwowa, a z drugiej strony jest własność ko-
munalna. Tę pierwszą wykorzystujemy – i słusz-
nie – a tutaj nie wiem, na co czekamy. Czy nie 
należałoby tego uzupełnić?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

odpowiedzi.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Dziękuję za to pytanie. Rzeczywiście war-
to rozwiać pewne wątpliwości. Jako prezes 
Najwyższej Izby Kontroli kontrolowałem rząd 
i samorząd. Samorząd w sposób szczególny reali-
zuje zadania wynikające z ustawy o samorządzie 
terytorialnym, czyli cele zapisane w tejże ustawie. 
Chodzi o zaspokajanie zbiorowych potrzeb spo-
łeczności lokalnej. W kraju jest bardzo mało – ja 
naprawdę znam tylko jednostkowe przypadki – 
spółek komunalnych, które prowadzą jakąś roz-
budowaną infrastrukturę hotelową czy ośrodki 
wypoczynkowe. Do pewnego momentu w Polsce 
budziłoby to nawet wątpliwości natury ustawo-
wej. Ja nie wiem, czy to w ogóle było dopuszczalne. 
Później orzecznictwo się zmieniło, podobnie jak 
stanowisko organów kontroli. Teraz znam takie 
przypadki, ale są to rzeczywiście przypadki nie-
liczne. Ja nie mam dzisiaj żadnych wątpliwości, 
że… Moim zdaniem te ośrodki już dzisiaj, w po-
rozumieniu z właściwymi samorządowcami, są 
wykorzystywane do tego, żeby, powiedziałbym, 
zapewnić taką opiekę. Dlaczego? Jeżeli dzisiaj sa-
morządowcy w wielu miejscach muszą korzystać 
np. z hal sportowych, to ja nie mam żadnej wąt-
pliwości, że taka decyzja jest podejmowana dopie-
ro w momencie, kiedy dany wójt, burmistrz czy 
prezydent wykorzysta inne możliwości związane 
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z infrastrukturą, która jest dostępna. No, nie wy-
łącza sobie np. możliwości korzystania, także 
przez dzieci, z obiektów infrastruktury sportowej. 
To jest – przepraszam, że powiem językiem kla-
syka – ostateczna ostateczność. Powiedziałbym, 
że z tych sygnałów, które mamy… Ta infrastruk-
tura przecież nie w całości… Mamy także piękne 
przykłady, gdzie administracja rządowa czy na-
wet spółki Skarbu Państwa dają możliwość wyko-
rzystania takich obiektów. Ale dzisiaj jeszcze nie 
obejmuje to całej możliwej infrastruktury, która 
nie jest wykorzystywana.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja bym chciał dopytać. Ja będę składał po-

prawkę, żeby to nie obejmowało tylko mienia 
Skarbu Państwa, ale także mienie komunalne. 
Rozumiem, że chodzi nam o wszystkie możliwo-
ści. Czy państwo zagłosujecie za? Bo albo macie 
intencje, by pomóc uchodźcom, albo jakieś inne. 
Jeśli chcemy pomóc uchodźcom, to wykorzystaj-
my wszystkie możliwości dostępne w praktyce 
i w prawie.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
A jakie jest pytanie?
(Senator Jerzy Czerwiński: Na początku było. 

Przepraszam, Panie Marszałku. Czy zagłosuje-
cie za?)

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Kto 
zagłosuje?)

No, pan senator nie wie, czy…

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

To wyczerpuje misję sprawozdawcy. Ja nie 
jestem w  stanie odpowiedzieć, jak zagłosują 

państwo senatorowie, bo nie było mowy o takiej 
poprawce na posiedzeniu połączonych komisji.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przechodzimy do dalszego procedowania.
Przedstawiciela rządu nie ma.
(Senator Marek Mar tynowski :  Mają 

głosowania…)
Nie było go także na…
(Senator Jerzy Czerwiński: Ja przepraszam, 

Panie Marszałku. Niestety ja mam pytania do 
przedstawiciela rządu. Chciałbym zweryfikować 
niektóre stwierdzenia, które przed chwilą padły 
z tej mównicy.)

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: No ale nie 
ma…)

(Senator Jerzy Czerwiński: Czy można ogłosić 
przerwę? Są głosowania w Sejmie.)

Słucham?
(Senator Marek Martynowski: Przedstawiciel 

rządu jest na głosowaniach w Sejmie.)
Przedstawiciel rządu jest na głosowaniach 

w Sejmie.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: No, 

trudno.)
(Głos z sali: Nie jest jeden.)
Mam taką informację. To nie jest pierwszy 

raz. Jak pan, Panie Senatorze, zgłosi poprawkę… 
Na pewno na posiedzeniu komisji będzie przed-
stawiciel rządu.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku, tu należy rozwiać bardzo 
podstawową wątpliwość – czy i ile jest obiektów, 
które są mieniem komunalnym i które mogłyby 
służyć celowi tej ustawy. Rozwianie tej wątpli-
wości – chodzi po prostu o powiedzenie, ile jest 
miejsc tu, a ile jest miejsc tam – będzie decydowa-
ło o tym, czy jest zasadność składania poprawki.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Ja też chciałem zadać pytanie, o to, ile jest 
miejsc hotelowych czy noclegowych w spółkach 
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Skarbu Państwa i pokrewnych. Nie ma odpowie-
dzi i nie ma przedstawiciela rządu. W związku 
z tym przechodzimy do dalszego procedowania.

Otwieram dyskusję…
(Senator Marek Martynowski :  Panie 

Marszałku, czy mogę złożyć wniosek formalny?)
Może pan złożyć wniosek formalny.
(Głos z sali: Przerwa…)

Senator 
marek marTynowski 

Chciałbym złożyć wniosek o to, żeby była prze-
rwa. Nie wiem… Może do jutra? Tu rzeczywiście 
ważne byłyby odpowiedzi pana ministra. W tej 
chwili będziemy robić wszystko po omacku. Nie 
wiem, jaki jest sens zabierać głos w debacie…

(Senator Jolanta Hibner: Głosowanie przeciw.)
…bo przecież nie znamy wielu odpowiedzi. 

One powinny tutaj paść ze strony ministra, cho-
ciażby odpowiedź na pytanie, ile jest wolnych 
miejsc.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze. Wiadomo. Zgłosił 
pan wniosek formalny.

Pan senator Kwiatkowski.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie Przewodniczący!
Ja się zgadzam, że to jest ważne zagadnie-

nie. To jest bardzo dobre pytanie, na które znaj-
dziemy odpowiedź na posiedzeniu Komisji 
Ustawodawczej, jak zostanie zgłoszona popraw-
ka, którą będziemy musieli zgłosić. Ja też nie do 
końca wiem… Szanuję, że wiceminister ma jakieś 
głosowania, no ale zakładam, że w danym resor-
cie nie wszyscy są posłami.

(Senator Jolanta Hibner: Dokładnie.)
I to, że nie ma literalnie żadnego przedstawi-

ciela rządu, to jest dla mnie sygnał, że chce się 
wstrzymać prace nad tym projektem. Dlatego je-
stem przeciwny wnioskowi pana senatora. Mogę 
zadeklarować jedną rzecz: że posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej zwołam na godzinę 20.00. Jak 

rozumiem, wtedy już przedstawiciel rządu, zgod-
nie z tymi deklaracjami, będzie mógł uczestniczyć 
w pracach. Jeżeli zostanie zgłoszona poprawka, to 
udzieli odpowiedzi na posiedzeniu komisji, przed 
głosowaniem nad tą poprawką. Zatem będziemy 
mieli wiedzę, głosując nad tą poprawką, jakie są 
odpowiedzi na pytania i wątpliwości, które zosta-
ły przedstawione.

Senator 
marek marTynowski 

Panie Marszałku, w takim razie ja wycofuję 
ten wniosek, bo to nie ma sensu, żebyśmy teraz 
się zbierali i głosowali. Bo padł mój wniosek, jest 
strona przeciwna. Chodzi o to, żeby nie zwoływać 
teraz wszystkich senatorów.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Ja państwu proponuję, ponieważ będzie po-
prawka, zapowiedziana poprawka, bo jest zapo-
wiedziana poprawka…

(Senator Jolanta Hibner: Jeżeli będzie popraw-
ka, to tak.)

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: A  jest 
poprawka?)

Pan senator Czerwiński zapowiedział popraw-
kę. W takim razie skieruję tę ustawę do komisji. 
Jeżeli nie zgłosi, to jej nie skieruję.

(Senator Halina Bieda: To proszę ją zgłosić.)
Taka jest sytuacja.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.
Proszę bardzo.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

Kiedy zapisywałem się do głosu, nie wiedzia-
łem, że będę miał okazję zabierać głos już także 
jako sprawozdawca, ale w formule wystąpienia 
senackiego odnośnie do tego projektu.

Szanowni Państwo, ja naprawdę chciałbym – 
nie wykluczając potrzeby modyfikacji tej ustawy, 
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jest formuła zgłaszania poprawek na posiedze-
niu – absolutnie chciałbym wszystkich przekonać 
do tego, żebyśmy przyjęli ten projekt. Zwróćcie 
państwo uwagę na to, jakie on wprowadza me-
chanizmy. No nie jest tajemnicą, że do Polski ucie-
kły ponad 2 miliony osób, głównie kobiet, dzieci, 
osób starszych, i nie jest miejscem dla nich najlep-
szym do przebywania, mimo ogromnego zaanga-
żowania wolontariuszy… Bardzo gorąco dziękuję 
wszystkim, którzy są w to zaangażowani, w ta-
kich centrach jak centrum w Nadarzynie, gdzie 
są setki, jak nie tysiące osób, które przebywają 
w ogromnej hali targowej, na dużej przestrzeni. 
To są kobiety z dziećmi, to są często małe dzieci. 
Mamy infrastrukturę, z której możemy skorzy-
stać, infrastrukturę, która podlega spółkom, np. 
spółkom Skarbu Państwa. 

Szanowni Państwo, wiemy też o tym, że dzisiaj 
niestety nie wszystkie z tych obiektów są wyko-
rzystane. Powiem więcej, ja nawet absolutnie nie 
zakładam złej woli z czyjejkolwiek strony. Może 
być tak, że zarząd danej spółki się zastanawia, 
czy on, działając zgodnie z ustawowym obowiąz-
kiem działania na korzyść spółki, ma możliwość 
udostępnienia takiego obiektu, żeby ktoś nie 
powiedział, że to jest działalność niekorzystna 
z punktu widzenia interesów spółki. Tutaj miałby 
ustawowy obowiązek, rozstrzygamy ten dylemat. 
I proszę zwrócić uwagę, że jest to optymalne roz-
wiązanie z punktu widzenia tych barier, które już 
dzisiaj się ujawniły. Gdzie my mamy największy 
problem? Największy problem mamy w dużych 
miastach, mamy problem z tym, żeby te osoby 
zakwaterować w takich warunkach, jakie będą 
warunkami optymalnymi dla tego, kto do Polski 
uciekł. Przypominam, są to kobiety, dzieci, oso-
by starsze. My mamy możliwość przesunięcia ich 
do odpowiedniej infrastruktury. W Polsce ta in-
frastruktura hotelarska, ośrodków wypoczyn-
kowych, sanatoryjnych, jakichkolwiek innych, 
tych, które nie są wykorzystywane całorocznie, 
jest naprawdę w bardzo dobrym standardzie. Te 
ostatnie 30 lat w Polsce to okres, w którym ta in-
frastruktura zmieniła się radykalnie.

Jednocześnie proszę pomyśleć o takiej spra-
wie. Dzisiaj są miasta, słyszeliśmy to… Bydgoszcz 
przy wykorzystaniu tego sprzętu komputerowego, 
który ma, zapisuje na terminy pod koniec kwiet-
nia, a w zasadzie już nie zapisuje, przestała za-
pisywać, bo nie jest to, bym powiedział, dobra 
informacja dla osoby, która oczekuje na numer 
PESEL i chce go mieć jak najszybciej, że zostanie 

zapisana na koniec kwietnia. I władze Bydgoszczy 
mówią wprost: w każdej chwili radykalnie skró-
cimy tę kolejkę, skrócimy, gdy tylko otrzyma-
my infrastrukturę informatyczną od państwa. 
No, przepraszam, zatkało się to w sensie tech-
nicznym. Ja o tym mówiłem, ja o tym mówiłem 
w trakcie dyskusji, którą prowadziliśmy nad po-
przednimi ustawami, tutaj, w Senacie, że będzie 
taki problem. Administracja rządowa zapew-
niała nas, że zdaje sobie z tego sprawę, że jest to 
wyzwanie i temu podoła. No, ja trzymam mocno 
zaciśnięte kciuki, żeby podołała i zapewniła ten 
sprzęt. Mamy gminy w mniejszych miejscowo-
ściach, gdzie ta kolejka jest zdecydowanie krót-
sza, a nawet – takie mam sygnały – jej nie ma. No 
i wprowadzamy bardzo miękką metodę realoka-
cji, bo prezentujemy taką, a nie inną możliwość. 
Jeśli ktoś będzie miał alternatywę zakwaterowa-
nia w hali sportowo-widowiskowej i zakwatero-
wania w osobnym pokoju z łazienką, to nie mam 
wątpliwości, że duża część osób wybierze właśnie 
to drugie rozwiązanie.

Gdzie oni trafiają? Oni trafiają do miejsc, 
w których gmina jest stanie ich szybko obsłużyć, 
nadać im PESEL, gdzie mogą być wprowadzeni 
do systemu i korzystać z tego wsparcia, które za-
proponował w swoim projekcie rząd. No, przecież 
to jest kapitalne rozwiązanie. Skorzystajmy z tej 
możliwości. Dodatkowo mamy już takie sygnały 
– choćby nawet z ust senatorów, którzy reprezen-
tują miejscowości wypoczynkowe czy tego typu 
województwa – że w tego typu miejscowościach 
często te osoby, które będą chciały podjąć pracę, 
otrzymają ją, bo tam są całoroczne obiekty, np. 
sanatoryjne. No, to jest kapitalne rozwiązanie. 
Specyfika obsługi takich obiektów jest taka, że 
będą mogły znaleźć tam pracę osoby, które nie po-
sługują się językiem polskim czy językiem angiel-
skim, a np. wyłącznie językiem ukraińskim czy 
w przypadku części osób – językiem rosyjskim.

Zwróćmy także uwagę na to, że dzisiaj przy 
tym podejściu ministerstwa edukacji narodowej, 
które mówi: tak, jesteśmy otwarci na uruchomie-
nie oddziałów szkolnych w innych budynkach niż 
budynki szkół… O ile to się potwierdzi. A dzisiaj 
w radiu słyszałem taki komunikat jako informa-
cję ministerstwa edukacji narodowej i mam na-
dzieję, że on znajduje odzwierciedlenie w postaci 
konkretnych decyzji podejmowanych przez re-
sort. No więc skoro korzystamy z dużego obiektu, 
a w takim obiekcie może być np. kilkaset miejsc, 
to przecież to jest idealne rozwiązanie, żeby 
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w tym obiekcie uruchomić także oddział szkol-
ny. Tak więc rozwiązujemy, bym powiedział, ko-
lejny problem.

Ja przypominam jeszcze jedną rzecz, o czym 
mówiliśmy z dumą, i to mówili przedstawiciele 
wszystkich środowisk politycznych, że w Polsce 
z uwagi na to ogromne serce, z którym wszyscy 
podeszliśmy do pomocy osobom uciekającym 
z Ukrainy przed okrucieństwem wojny, nie ma 
klasycznych obozów dla uchodźców. No i bardzo 
dobrze. Tylko że, Szanowni Państwo, za chwilę 
ktoś może powiedzieć, że oczywiście o ile klasycz-
nym obozem dla uchodźców w Syrii czy w Turcji 
są rozstawione namioty, o tyle w Polsce takim 
klasycznym obozem dla uchodźców – ktoś powie 
– jest hala sportowo-widowiskowa. No więc sko-
ro już powiedzieliśmy, że jesteśmy dumni z tego, 
że nie musimy korzystać z takich rozwiązań, to 
zróbmy wszystko, żebyśmy rzeczywiście z takich 
rozwiązań nie musieli korzystać.

Dlatego ja proszę, apeluję z absolutnie pełnym 
przekonaniem… To jest bardzo dobra inicjatywa. 
Powiedziałbym, więcej… Przecież gdybyśmy mieli 
gwarancję i dzisiaj na tej sali przedstawiciel rządu 
powiedziałby „to jest dobry projekt, ale z uwagi na 
to, że dotyka jednostek sektora finansów publicz-
nych, a w sposób szczególny administracji rządo-
wej, spółek Skarbu Państwa, pozwólcie, Drodzy 
Państwo, Panie i Panowie Senatorowie, że rząd 
wyjdzie z taką inicjatywą”, to ja byłbym pierwszy, 
który powiedziałby: wstrzymajmy pracę Senatu, 
niech to będzie inicjatywa rządowa. No, ale my 
tego nie usłyszeliśmy, bo generalnie żaden przed-
stawiciel rządu nie stawił się ani na posiedzenie 
komisji, ani na posiedzenie plenarne. Powiem 
szczerze, że ja tej sytuacji nie rozumiem. Gdybym 
ja usłyszał deklarację: dobry pomysł, pozwólcie, 
że z uwagi na jego specyfikę, jako że dotyka wła-
śnie podmiotów nadzorowanych przez Skarb 
Państwa albo administracji rządowej, wyjdziemy 
z projektem inicjatywy rządowej w tej sprawie… 
Byłbym pierwszy, który by namawiał koleżanki 
i kolegów do tego, żeby wstrzymać prace nad tym 
projektem, oczywiście na krótko. Ale my takiej 
deklaracji nie otrzymaliśmy, bo w ogóle żadnej 
informacji nie mamy, bo w ogóle nie ma przedsta-
wiciela rządu. No więc to jest sytuacja… No, mnie 
osobiście ona trochę niepokoi, ale odkładam to, bo 
to nie ma znaczenia – znaczenie ma pomoc tym, 
którzy uciekli przed wojną.

Proszę panie i  panów senatorów, przyj-
mijmy ten projekt ustawy ponad podziałami 

politycznymi. Nie mam żadnych wątpliwości, że 
on ma szansę natychmiast trafić do Sejmu, dzię-
ki czemu będzie można uruchomić kolejną infra-
strukturę, która jest dostępna, jest możliwa do 
wykorzystania. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Magdalenę Kochan – zdalnie.

Senator 
maGdalena kochan 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Przysłuchuję się tej debacie, przysłuchiwałam 

się pytaniom kierowanym do pana senatora spra-
wozdawcy i trochę się martwię. Bo odnoszę takie 
wrażenie, że jak w przypadku ustawy, którą kil-
ka punktów porządku obrad wcześniej omawia-
liśmy, takie poczucie, że to, co rządowe, należy do 
rządu, przeważa i obawa moich kolegów senato-
rów, że nadszarpniemy te dobra rządu, jest dość 
duża. A mnie się zdaje, co więcej, jestem przeko-
nana, wcale mi się nie zdaje, że to, co państwowe, 
także nasze udziały w spółkach Skarbu Państwa, 
należy do obywateli, a nie do rządu. Wszystko jed-
no, czy to jest rząd PiS, czy jakiejkolwiek innego 
ugrupowania, jest to nasze.

Obywatele Polski otworzyli serca, rozumy, 
kieszenie, skierowali działalność na rzecz po-
trzebujących obywateli Ukrainy. Nikt nie ma 
wątpliwości, że głównie na pracy wolontariuszy, 
organizacji pozarządowych, samorządów opierało 
się przyjmowanie pierwszej fali uchodźców i do 
dzisiaj tak naprawdę ci obywatele, organizacje 
i samorządy wypełniają swoje zadanie w sposób 
niewiarygodnie dobry.

Przyjęliśmy do Polski 2 miliony obywateli 
Ukrainy w ciągu niespełna miesiąca. Możemy 
sobie wyobrazić sytuację, kiedy kobieta w trosce 
o dobro swoich dzieci zabiera 2 dzieci i, uciekając 
przed bombami, zabiera 1 walizeczkę. Przechodzi 
przez mękę przejścia granicznego, trafia do Polski 
i trafia na pierwsze 3, 4 doby, 5 dób do wielkiego 
pomieszczenia, w którym są setki, tysiące łóżek, 
w którym na dobrą sprawę żaden z sanitariatów 
do takiej liczby przebywających tam na co dzień 
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ludzi nie jest przystosowany, w którym trud-
no o posiłek, a o jakiejkolwiek intymności życia 
w ogóle trudno wspominać. Uciekając przed nie-
szczęściem i właściwie uciekając do życia, można 
wytrzymać te 3 dni, 4, 5 dni, ale nie można tego 
wytrzymywać do końca roku. Jak sobie państwo 
wyobrażacie pójcie do pracy takiej mamy? Jak so-
bie wyobrażacie powrót dziecka ze szkoły do ta-
kiego miejsca, jakim jest hala sportowa czy hala 
targowa, odrabianie lekcji, bawienie się, życie, 
normalne życie? Czy to sobie wyobrażacie pań-
stwo? To jest niemożliwe do zrobienia.

Chcemy, żeby żadna Ukrainka, żadne dziecko 
ukraińskie, żaden obywatel Ukrainy nie czuł się 
u nas intruzem, natrętem i kimś niepotrzebnym. 
Bo co to jest wojna, my Polacy naprawdę rozumie-
my. W związku z tym spróbujmy razem, wresz-
cie razem zrobić coś, co nadszarpuje, to prawda, 
dochody spółek Skarbu Państwa, ale… Są miej-
sca, które do tej pory były bardzo wygodne, np. 
jest ileś – 2,5 tysiąca, niektórzy mówią, że 3,5 
tysiąca – miejsc noclegowych w samych Lasach 
Państwowych dostosowanych do potrzeb w miarę 
normalnego życia. Oczywiście nie ma tam kuch-
ni w każdym pokoju, ale jest węzeł sanitarny do-
stosowany do tej liczby osób, która może w takim 
pomieszczeniu przebywać. Jest jakaś stołówka, 
gdzie można spróbować zjeść w przyzwoitych wa-
runkach. Nastąpi naturalna relokacja z wielkich 
miast do nieco mniejszych miejscowości, którą 
gwarantuje państwo. Samorządy nie będą wy-
stępować do spółek Skarbu Państwa ani do rzą-
du o udostępnienie czy użyczenie jakiegokolwiek 
miejsca noclegowego, jeśli są w stanie same te 
miejsca zapewnić. Samorządy nie są natrętem dla 
rządu. One wtedy, kiedy umieją załatwić swoje 
problemy same, dają sobie z tym radę. I to wiemy 
nie od wczoraj, bo przecież o zaradności samorzą-
dowców i małych, lokalnych społeczności wiemy 
nie od wczoraj, nie od dzisiaj.

Zatem naprawdę z trudnością przychodzi 
mi rozumienie, a tak naprawdę do końca nie 
rozumiem intencji tych, którzy starają się za-
hamować ten proces. Czy państwo uważacie, 
że którykolwiek samorządowiec zamknąłby na 
cztery spusty miejsca noclegowe jakiejś podle-
głej spółki, a jednocześnie zostawił halę sporto-
wą czy salę gimnastyczną w szkole, gdzie muszą 
się uczyć dzieci? Nie. Właśnie najpierw udostęp-
niłby te mieszkania, które są mieszkaniami, bo 
hala sportowa, sala gimnastyczna czemu inne-
mu mają służyć.

Tak więc ja w pełni utożsamiam się z ideą tej 
ustawy, która nie chce nikomu robić na złość, 
która nie mówi: ty brzydki rządzie; ty ładny sa-
morządzie. Ona mówi wprost: przyszedł dla nas 
trudny czas, wszystkie ręce na pokład, wszystkie 
zasoby na pokład. Będę głosować za tą ustawą. 
I szczerze państwa do tego namawiam. Bardzo 
dziękuję.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo, Pani Senator. Dziękuję 
bardzo.

I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Krzysztofa Mroza.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena- 
torowie!

No, my mamy – czy ja mam – generalnie taki 
pewien problem z tą ustawą. Bo oczywiście idea 
jest jak najbardziej słuszna. Wszyscy staramy się 
– jako Polacy, jako państwo polskie, samorządy, 
administracja państwowa, wojewodowie – poma-
gać. Jak ja słyszałem na posiedzeniu komisji: a, 
wojewodowie to nie za wiele pomagają… Nasz były 
kolega, wojewoda dolnośląski Jarosław Obremski, 
mówił mi, ile godzin on pracuje i jak się poświęca, 
ile rozwiązuje problemów, które wynikają z róż-
nych kwestii, aby pomóc Ukraińcom. I tak samo 
ciężko pracują samorządowcy. Nikogo tu nie chce-
my antagonizować, mówić, że ktoś robi więcej, 
ktoś robi mniej. Ale padały takie słowa, niestety, 
i na posiedzeniu komisji, że to tylko samorządy 
się tym zajmują. Wszyscy się tym zajmują. To jest 
pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Wszyscy chcemy pomagać 
Ukraińcom, bo to są autentyczni uchodźcy wo-
jenni w takiej najbardziej, jak można tylko zde-
finiować, sytuacji… Niemniej jednak, Szanowni 
Państwo, 3 kwestie, które trzeba byłoby tu roz-
ważyć. Pierwsza kwestia… Szkoda, że tutaj nie 
ma pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
który odsyłał mnie do art. 710 kodeksu cywilne-
go w związku ze sprawą, którą podniosłem pod 
wpływem sygnałów, które docierały, i  złoży-
łem poprawkę. Ale niestety, koleżanki i koledzy 
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z Platformy Obywatelskiej jak walec, nie zwraca-
jąc uwagi nawet na najbardziej oczywiste kwestie 
prawne… Mówią: bo my chcemy tę ustawę natych-
miast uchwalić, nieważne, jakie są kwestie… Są 
takie spółki Skarbu Państwa, w których Skarb 
Państwa ma mniejszościowe udziały. Są inni 
udziałowcy. I ta ustawa wprowadza przymus dla 
podmiotów wymienionych w tej ustawie, w tym 
także podmiotów, w których Skarb Państwa miał 
mniejszościowe udziały, użyczenia na podstawie 
umowy, przekazywania wspomnianych obiek-
tów hotelowo-wypoczynkowych. I wspomniany 
przez pana senatora Kwiatkowskiego art. 710 ko-
deksu cywilnego stanowi, że użyczenie z natury 
rzeczy ma charakter bezpłatny. A więc, Szanowni 
Państwo, wprowadzamy dla prywatnych właści-
cieli obowiązek przekazywania bezpłatnie lokali. 
No, tego nie możemy zrobić. Jeżeli ktoś się zgo-
dzi, to jak najbardziej, i trzeba go jeszcze za to po-
chwalić. Ale nie możemy prywatnych właścicieli, 
w świetle konstytucji i w świetle zapisów o ochro-
nie prawa własności… Nie możemy takiego prze-
pisu zrobić jako obligo. Bo tu mówimy o obligo. 

I dlatego jest taka moja poprawka – myślę, 
że bardzo sensowna – żeby ograniczyć to tylko 
do 100-procentowych spółek Skarbu Państwa. 
Bo setki… Tutaj się zgadzam z panem senatorem 
Kwiatkowskim, że nawet ta ustawa jakby obli-
guje… No, bo spółka z natury rzeczy musi dążyć 
do zysku, tak? Ale mając tę podstawę… Na pod-
stawie proponowanej ustawy faktycznie można 
byłoby przymusić 100-procentowe spółki Skarbu 
Państwa do tego bezpłatnego użyczenia. Ale na 
pewno nie spółki z mniejszościowym udziałem, 
tzn. nie 100-procentowym. Bo to znaczy, że są ja-
cyś inni udziałowcy, mówimy o udziałowcach czy 
akcjonariuszach prywatnych. Państwo tak mówi-
cie o tej konstytucji, „Konstytucja! Konstytucja!”, 
a dobrze byłoby nie tylko krzyczeć „Konstytucja!”, 
ale też ją czytać i zastanawiać się nad tymi zapi-
sami. Ale to jest kwestia formalna. Ja nie będę 
zgłaszał tej poprawki drugi raz. Ja ją zgłosiłem, 
bo uważałem, że to jest taka poprawka, która po-
zwoli nam ulepszyć tę ustawę czy rozwiać pewne 
wątpliwości, które są. Ale na posiedzeniu komisji 
zobaczyłem, że jest taka kwestia, iż ustawa ma 
być przyjęta, a poprawki mogą być tylko Koalicji 
Obywatelskiej. Wszystkie poprawki, które zgła-
sza opozycja, moim zdaniem sensowne, zgodne 
z przepisami prawa, uzupełniające, to… Nie ma 
sensu dyskutować i po raz kolejny zgłaszać po-
prawkę, której państwo nie chcecie przyjąć.

Pan senator Kwiatkowski… Zadać mu py-
tania… Nie ma możliwości odpowiedzenia na 
pytanie merytoryczne, on będzie odpowiadał 
o art. 710, bo wie, że nie ma racji, on wie, że ta 
poprawka, którą zgłosiłem, miała po prostu me-
rytoryczną podstawę. Nie możemy przymuszać, 
niestety, stety… Jeżeli tak, to zmieńcie konstytu-
cję i… Zresztą Prawo i Sprawiedliwość w innym 
obszarze zaproponowało zmianę i zaprosiło opo-
zycję sejmową, większość senacką do zmiany 
konstytucji, też w kontekście tego elementu wła-
snościowego. Też mówimy tutaj o wywłaszcza-
niu itd., itd. Ale to jest taka formalność, na którą 
zwróciłem uwagę.

Są jednak 2 istotne i ważniejsze kwestie, bo do-
tyczące pewnych generaliów. Szanowni Państwo, 
jak czytałem i jak przysłuchiwałem się tej dysku-
sji na posiedzeniu komisji, a później tutaj, to mia-
łem takie wrażenie, jakby część z państwa – być 
może to jest tylko moje wrażenie, ale odniosłem 
je – chce tak jakby ustawowo wszystkich przymu-
sić. To tak jakby ktoś nie chciał pomóc, nie chciał 
dać, więc my musimy ustawą przymusić: macie 
dawać. Dzisiaj była w Zamościu konferencja pana 
wicepremiera Jacka Sasina i ministra nauki i edu-
kacji Przemysława Czarnka poświęcona właśnie 
tym zagadnieniom. Pan premier Jacek Sasin mó-
wił, jak spółki Skarbu Państwa pomagają uchodź-
com, pomagają Ukraińcom. One przekazują 
miejsca w ośrodkach, jeżeli mają takie możliwo-
ści, jeżeli widzą, że te miejsca są wolne, że nie 
mają tam zobowiązań, miejsca nie są sprzedane, 
to po prostu… Fundacje Skarbu Państwa, spółek 
Skarbu Państwa przekazują pieniądze.

(Głos z sali: Kiedy…)
Proszę się zapoznać, była konferencja, jest 

opisywana w mediach, wygoogluje pan sobie. 
W miarę możliwości, w miarę możliwości, Panie 
Senatorze. Spółki Skarbu Państwa już robią do-
browolnie, po ustaleniach, po zbadaniu możliwo-
ści danej spółki Skarbu Państwa, to, do czego wy 
chcecie kogoś przymuszać. To tak jak z Donaldem 
Tuskiem, który mówi, że jedzie gdzieś tam zała-
twiać pieniądze z KPO, a pan minister Nowak 
mówi, że oczywiście jest zgoda polityczna. Bardzo 
bym prosił, abyśmy się nie ścigali w taki sposób, 
nie robili ustaw dla samych ustaw, bo wszyscy 
chcemy pomagać i nie zgodzimy się z taką tezą, 
która tutaj jest forsowana, że ktoś nie chce pomóc 
i trzeba ustawowo go zmuszać. W szczególności 
dotyczy to spółek, gdzie Skarb Państwa nie ma 
100% udziałów, Szanowni Państwo. Są różnego 
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rodzaju sytuacje. Proszę mi wierzyć, ja sobie 
nie wyobrażam, żeby obecnie na przykład Lasy 
Państwowe czy jakieś inne podmioty, jeżeli tyl-
ko mają techniczne możliwości… Tak samo robią 
teraz samorządy: jeżeli mają gdzieś możliwość 
udostępnienia świetlic wiejskich, hal sportowych, 
jakichś pomieszczeń, gdzie są węzły sanitarne, to 
po prostu to oddają. Nie trzeba nikogo ustawowo 
do tego przymuszać, żadną procedurą, wątpli-
wą procedurą administracyjną, taką quasi-pro-
cedurą administracyjną. Jeszcze wpisanie w to 
samorządu, który wnioskuje… Wojewoda miał-
by być takim długopisem, bo jak jakiś prezydent 
coś sobie zażyczy, a spółka czy jakiś podmiot pań-
stwowy się na to nie zgodzi, to wojewoda miałby 
niejako przymuszać do tego. To nie o to chodzi. 
Dzisiaj wszyscy przekazujemy swoje zasoby i jako 
Polska jesteśmy wszędzie na świecie podziwiani 
za to, że to robimy. I robimy to tak, że dzisiaj cały 
świat na nas patrzy.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ale nie na rząd. 
Na Polaków.)

Na Polaków i na rząd, Panie Senatorze. Na rząd 
także patrzy. 100 tysięcy przyjechało do Berlina 
i od razu z Berlina jest informacja: nie przysy-
łajcie, bo my nie jesteśmy w stanie… A myśmy 
przyjęli już ponad 2 miliony, Panie Senatorze. 2 
miliony. I to funkcjonuje…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: „My” – kto to 
taki?)

My jako Polska. Tak? My jako Polska, bo wo-
jewodowie, marszałkowie, samorządowcy, wójto-
wie to realizują. Państwo to robi. Spółki Skarbu 
Państwa to finansują. Tak? Bo na razie to wszyst-
ko idzie, że tak powiem, z pieniędzy rządowych. 
Bo na razie te mityczne pieniądze jeszcze…

(Głos z sali: Jakich?)
Z rządowych pieniędzy. To rząd przygotowuje 

to. I dziękujemy, żeście tę ustawę poparli. 7,9 mi-
liarda zł zostało uruchomionych. I dzisiaj są to 
wydatki, a Unia Europejska dopiero zastanawia 
się, jak nam kiedyś gdzieś jakieś pieniądze dać, 
choć dzisiaj te pieniądze są potrzebne.

Czy my dzisiaj zabezpieczymy wszystkim to, 
o czym mówiła pani senator Kochan? Będzie bar-
dzo ciężko. Bo to nie jest tak, że my mamy milion 
gotowych mieszkań – tak? – czy milion pomiesz-
czeń. Zobaczcie też, Szanowni Państwo, co się 
dzieje w Niemczech. Oni też starają się pomagać, 
a często są to warunki…

(Sygnał timera)
…dużo gorsze niż to, co my dzisiaj oferujemy.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, dziękuję…)

Reasumując, reasumując… Bardzo bym się za-
stanowił… Bo my nie jesteśmy przeciwko…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Jedno 
zdanie, Panie Senatorze.)

…takiej ustawie, ale ta forma presji, niechcenia 
nawet dyskusji, głosowania nad jakimiś popraw-
kami… Źle to wróży – a szkoda, bo to jest sprawa, 
która powinna nas łączyć, a nie dzielić.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: W trybie 

sprostowania, Panie Marszałku.)
Pan senator Jerzy Czerwiński…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Bo 3 razy pa-

dło moje nazwisko.)
Ale w jakim kontekście? Negatywnym?
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: W trybie 

sprostowania. Już prostuję…)
Nazwisko pan chce sprostować?
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Tak.)
Pan senator się pomylił w nazwisku?
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Nie. Ale 

3 razy wymienił moje nazwisko. I  sprostuję 
wypowiedź…)

No dobrze. To jest zły, że tak powiem, 
przykład…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: To będzie 
krótkie sprostowanie, Panie Marszałku.)

Dobrze. Dopuszczam sprostowanie. Proszę 
bardzo, 3 minuty.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pan senator Mróz powiedział, że pan senator 
Kwiatkowski wie, że nie ma racji. Prostuję: wiem, 
że mam rację.

A dodatkowo, wychodząc naprzeciw temu, że 
dziś minister nie może być, posiedzenie Komisji 
Ustawodawczej zwołamy na jutro, na godziny 
poranne, żeby szukać kompromisu także w kon-
tekście ewentualnych poprawek, jeżeli będą 
zgłoszone.

(Senator Krzysztof Mróz: Ale to nie jest żadne 
sprostowanie. Ja nie mówiłem o żadnej komisji. 
No, Panie Marszałku…)
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WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Panie Senatorze!
(Senator Krzysztof Mróz: Dobrze, ja już nie 

będę…)
Zły przykład akurat nie z tej strony padał, je-

żeli chodzi o sprostowanie…
Pan senator Jerzy Czerwiński.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie będziemy prostować.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To jesz-

cze nie jest sprostowanie?)
Jeszcze nie sprostowanie.
I już poważnie. Ja mam prośbę do przedstawi-

cieli rządzącej koalicji w Senacie, żeby nie próbo-
wała zaczynać wypowiedzi od mantry: rząd źle 
działa, rząd nie pomaga itd., bo to negatywnie na-
stawia wszystkich, którzy tego słuchają, do wypo-
wiadanego przez was zdania. Po prostu albo się 
chce pomóc uchodźcom i nie atakuje się rządu, za 
to szuka się wszędzie sprzymierzeńców – także 
w rządzie, także u każdego wojewody – albo się 
piecze jakąś pieczeń polityczną. Po co?

Rzeczywiście w  szczególności kobietom 
z dziećmi potrzebne jest inne, powiedziałbym, za-
kwaterowanie, na pewno nie w halach. Jeśli tylko 
możemy, to niech to nie będzie w halach, ale w po-
kojach, gdzie jest zapewniona choćby elementarna 
intymność, gdzie jest higiena itd. Dobrze by było, 
żeby te miejsca były powiązane z możliwością 
pracy. Idealnie by wtedy było. Bo to pomogłoby 
tym kobietom po prostu odpocząć – tak, odpocząć, 
bo nawet przy pracy można odpoczywać. I tych 
miejsc powinno być jak najwięcej.

Dlatego, przyznam się, na początku ten projekt 
wywołał u mnie mieszane uczucia. Powiem dla-
czego. W tej chwili art. 12, ten w ustawie matce 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, 
jednolicie sytuuje odpowiedzialność. Wszyscy 
mogą, a wojewoda może… Ale to nie jest tak, że 
on może, a może nie może. Nieprawda. Wojewoda 
ma wszystkie narzędzia do pomocy. Co zapew-
nia? Zakwaterowanie. Nie musi to być oczywi-
ście w hotelu, może być np. w dużej hali, w dużym 
ośrodku. Zapewnia też całodzienne wyżywienie 

zbiorowe, transport do miejsca zakwaterowa-
nia, finansowanie przejazdów środkami trans-
portu publicznego. Większość samorządów, co 
należy pochwalić… No, np. tu, w Warszawie są 
tabliczki, że Ukraińcy jeżdżą za darmo, mówiąc 
krótko. I to należy pochwalić. To jest to w war-
stwie przedmiotowej, co musi wojewoda. I wo-
jewoda ma do tego narzędzia. Przytoczę ust. 10 
tegoż art. 12: wojewoda może wydawać polecenia 
obowiązujące – i teraz proszę słuchać – wszyst-
kie organy administracji rządowej działające na 
obszarze województwa, państwowe osoby praw-
ne… I to konsumuje to, co chcecie wprowadzić do 
ustawy. Dalej: organy samorządu terytorialnego, 
samorządowe osoby prawne – bardzo szeroki za-
kres – oraz samorządowe jednostki organizacyjne 
nieposiadające osobowości prawnej. To również 
szeroki zakres. Wojewoda ma narzędzia, wie, co 
ma zrobić i będzie z tego rozliczany.

(Głos z sali: Tak jest.)
Wydaje polecenia – to tylko gwoli ścisłości – 

w formie decyzji. Tym organom, oczywiście.
I teraz stawiam takie pytanie: po co tworzyć 

nową procedurę? Czy ona pomoże, czy przeszko-
dzi w realizowaniu 1tylko z zadań, a mianowicie 
w zakresie zakwaterowania? Mało tego, do tej 
procedury jest wprowadzany element, który tak 
naprawdę tylko rządzi, w cudzysłowie – nie robi 
wykazu możliwych miejsc zakwaterowania, nie 
płaci za to, jest tylko od tego, żeby wskazywać. 
Dostaje gotowy wykaz od wojewody i mówi: ty 
tu, ty tam, ty tu. Kto zapłaci? Wojewoda zapłaci.

Być może to jest dobra procedura. Ja nie uwa-
żam, żeby tak było, ale być może jest tak, że taką 
procedurę należy wykorzystać jako jeszcze jed-
no narzędzie. Jeśli tak, to tych miejsc do zakwa-
terowania powinno być jak najwięcej. Państwo 
to są 2 duże nogi: rząd – administracja rządo-
wa i wszystko, co jest pod tym, administracja ze-
spolona itd. – i samorząd. To dlaczego państwo 
uwzględniliście w tej ustawie tylko to, co jest, 
tak bym to nazwał, pod rządem? Spółki Skarbu 
Państwa – jest tutaj kwestią dyskusyjną, czy tyl-
ko te z udziałem 100-procentowym, czy powyżej 
50%, jak jest w ustawie, bo usunęliśmy już ten za-
pis o 20% – organy, jednostki organizacyjne itd., 
ale Skarbu Państwa. A co z samorządem? Oni nie 
posiadają hoteli, bazy hotelowej, wypoczynkowej? 
Mało tego, często jest tak, że posiadają nie w za-
kresie swojego władztwa… To znaczy może nie 
władztwa, ale w zakresie terytorialnym, tam, 
gdzie władają. To są spółki, które… To znaczy są 
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organy, które mają swoje ośrodki wypoczynkowe 
nad morzem, w górach, na Mazurach, no, po pro-
stu tam, gdzie się głównie wypoczywa w Polsce.

I dlatego, Panie Marszałku, zgłaszam tutaj 
poprawkę. Nie chodzi o to, kto ile będzie mó-
wił na ten temat, sprawdzamy w głosowaniu, 
w działaniu, czyli w głosowaniu. Przede wszyst-
kim za to nam płacą – za głosowanie. Zgłaszam 
więc poprawkę, która wmontowuje w ten pro-
jekt, który państwo sformułowaliście, tę drugą 
nogę, czyli majątek komunalny, ten, który jest 
zarządzany przez samorządy, oczywiście tylko 
w zakresie domów wypoczynkowych, ośrodków 
wypoczynkowych, hoteli itd., ten, który jest we 
władaniu jednostek samorządu terytorialnego, 
ewentualnie związków metropolitalnych. Taką 
poprawkę składam, Panie Marszałku. I będziemy 
patrzeć na głosowania. Nie na przejawy emfazy 
tutaj, nie na emocjonalne porywy, tylko na kon-
krety, czyli głosowania.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę o  zabranie głosu pana senatora 

Janusza Pęcherza.

Senator 
janusz Pęcherz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wszystko, co miało być powiedziane, chyba zo-

stało powiedziane. Ja chcę tylko po szybkiej nara-
dzie z członkami większości senackiej w Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej potwierdzić, że poprzemy popraw-
kę zgłoszoną przez pana senatora Czerwińskiego. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę mnie przesunąć na koniec listy.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego.
(Głos z sali: Zdalnie.)
Zdalnie.

Senator 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, bardzo przepraszam, ale 

wcześniej miałem kłopoty z zasięgiem. Jeszcze 
raz za to przepraszam i dziękuję panu senatoro-
wi Kwiatkowskiemu, że wykonał obowiązki se-
natora sprawozdawcy.

Ja chcę tylko wyraźnie podkreślić, że tak na-
prawdę rząd dzisiaj sam nie ma świadomości tak 
do końca, jaką bazą noclegową dysponuje. Bo in-
formacja, która znajduje się w ocenie skutków 
regulacji, to jest informacja pochodząca z ofi-
cjalnych stron. A przecież rząd dysponuje szere-
giem ośrodków, które dzisiaj stoją puste. Sam je 
mogę wymienić. Są to choćby takie ośrodki jak 
wojskowe domy wczasowe, które znajdują się 
w Mielnie, w Unieściu – tam jest kilkaset miejsc 
noclegowych i w każdej chwili ośrodek jest goto-
wy do przyjęcia uchodźców – czy w Darłówku, 
albo inne ośrodki wczasowe zarządzane przez 
ministra spraw wewnętrznych i administracji. 
Również – żeby nie szukać za daleko od miejsca 
mojego zamieszkania – ośrodek policyjny, który 
znajduje się w Mielnie, w Unieściu. Ani jednego 
uchodźcy tam nie ma, a cały ośrodek jest gotowy 
do tego, żeby ich przyjąć. Jest kadra, są ludzie, są 
ogrzewane pokoje, są łóżka, jest pościel, jest sto-
łówka. Jest wszystko, wystarczy tam wprowadzić 
ludzi.

Wspominałem na posiedzeniu komisji 
o Lasach Państwowych. Tak naprawdę w każdym 
nadleśnictwie jest kilka czy kilkadziesiąt miejsc 
gotowych do zakwaterowania. Są takie instytucje 
jak Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 
który posiada własną bazę noclegową rozrzuconą 
po Polsce. Mówiłem o Karpaczu, gdzie jest kilka-
dziesiąt miejsc, ale takie miejsca są w Zakopanem 
i w wielu, wielu innych miejscowościach. Tego 
typu instytucji są setki, a miejsc noclegowych – 
dziesiątki tysięcy, jak nie 100 tysięcy.

Dlaczego jest potrzebna inwentaryzacja? Bo 
rząd nie wie, ile tych miejsc w poszczególnych 
miejscowościach jest. Tak naprawdę samorządy 
to wiedzą. To wojewodowie po otrzymaniu infor-
macji od samorządów są w stanie bardzo szybko 
tego typu bazę przygotować. Dlatego bardzo waż-
ne jest współdziałanie, współpraca pomiędzy sa-
morządem a wojewodami w tej sprawie.

I nie ma co szukać drugiego dna, bo dzisiaj 
wszyscy jesteśmy dumni z tego – a świat na nas 
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patrzy i ocenia – że Polacy, bo to głównie Polacy 
i samorząd, żeby już oddać prawdę, zaangażowali 
się w przyjmowanie ukraińskich uchodźców do 
Polski, oddają własne mieszkania, przyjmują ich 
właśnie w hotelach. A baza rządowa, szeroko ro-
zumiana, stoi pusta.

Jest taka spółka, która się nazywa Polski 
Holding Hotelowy, w  100% Skarbu Państwa. 
Zastanawiam się, ile tam zostało przyjętych 
uchodźców. I to nie jest tak, że rząd o tej spół-
ce nie wie, bo żona ministra Szefernakera, który 
dzisiaj zajmuje się głównie sprawami dotyczący-
mi… Minister Szefernaker głównie zajmuje się 
sprawami dotyczącymi właśnie przyjmowania 
uchodźców, a jego żona pracuje w tej spółce, jest 
tam jednym z dyrektorów.

Mógłbym wymieniać jeszcze różne inne po-
wiązania. Nie chcę tego robić, bo chcę wyraźnie 
powiedzieć, że to jest poza sporem. I smutno mi 
jest, jak słucham wypowiedzi senatorów, którzy 
doszukują się tutaj drugiego dna. Bo gdyby rząd 
przez ostatnie tygodnie rzeczywiście chciał wyko-
rzystać te obiekty, to w tych obiektach już dzisiaj 
byliby uchodźcy. W żadnym z tych obiektów żad-
nego uchodźcy nie ma, więc do tego jest potrzebna 
ta ustawa – do wspólnego, szybkiego działania.

A do czego jeszcze jest potrzebny samorząd? 
Bo ci ludzie gdzieś trafią. To są kobiety z dziećmi 
i te kobiety z dziećmi natychmiast będą szukać 
opieki nad dziećmi, szkół, przedszkoli. Tak więc 
samorząd doskonale również i w tej części będzie 
wypełniał rolę pomocy i wsparcia.

I wreszcie to nie jest tak, że te osoby tam nie 
znajdą pracy, bo te obiekty właśnie znajdują się 
bardzo często w miejscowościach wypoczynko-
wych. Tam brakuje ludzi do pracy. I naprawdę 
dość łatwo tym osobom będzie tam znaleźć pra-
cę. Czy to w zawodach medycznych, informatycz-
nych… To dzisiaj naprawdę jest obszar, w którym 
bez większego problemu w tych miejscowościach 
te osoby znajdą pracę.

Potrzebne jest wspólne działanie, potrzebne 
jest porozumienie ponad podziałami polityczny-
mi i zgadzam się w całości… Bo do tej pory mia-
łem takie przekonanie, że samorząd oddał już 
wszystkie swoje wolne miejsca w bursach, inter-
natach, halach. Ale jeżeli są jakieś ośrodki wcza-
sowe – nie znam takiego samorządu, ale może 
są takie samorządy, które posiadają hotele czy 
ośrodki wczasowe – to proszę dopisać je do tej 
ustawy. Sercem i rękoma będę wspierał te rozwią-
zania, bo rzeczywiście w tej sprawie nie należy 

szukać podziałów – w tej sprawie trzeba szukać 
porozumienia, zgody i pełnego wsparcia. Jestem 
przekonany, że w tych miejscach jesteśmy w sta-
nie zapewnić minimum intymności, minimum 
dobrego schronienia i pełnego wsparcia dla ro-
dzin, które do Polski przyjadą.

Dlatego proszę wszystkich senatorów bez wy-
jątku dzisiaj w Senacie o wsparcie dla tego projek-
tu ustawy i proszę senatorów z PiS, którzy mają 
kolegów w Sejmie, żeby namawiali posłów, któ-
rzy mają większość sejmową, do tego, żeby ustawę 
poparli, bo to naprawdę pomoże nam wspólnie, 
razem w jakiejś części rozwiązać ten palący pro-
blem, jakim jest zakwaterowanie uchodźców 
w Polsce. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

ka Bogdana Borusewicza.

Senator 
boGdan borusewicz 

Szanowni Państwo!
Chciałbym podziękować mieszkańcom Polski 

za pomoc, którą ofiarowują uchodźcom ucieka-
jącym z Ukrainy, gdzie trwa agresja Rosji i gdzie 
dzieją się rzeczy, o których sądziliśmy, że do 
końca naszego życia nie będziemy ich oglądać. 
Byliśmy pewni, że w tej części Europy nie będzie 
wojny. Żyliśmy przez wiele lat w pokoju i spoko-
ju, a w tej chwili ta sytuacja, którą obserwujemy, 
jest sytuacją nie do zaakceptowania. Ale jeszcze 
raz chcę podziękować wszystkim mieszkańcom 
Polski za to, co robią, za tę olbrzymią pomoc. Im 
przede wszystkim dziękuję. Bo rząd ma obowią-
zek, tak, obowiązek. I to nie jest akurat miejsce, 
by dziękować za to, co się robi z obowiązku. To też 
dobrze, że rząd się przykłada i sytuacja w tej kwe-
stii jest coraz lepsza. Ale mieszkańcy Polski nie 
mają takiego obowiązku, oni robią to z dobrej nie-
przymuszonej woli i nie za to, że otrzymują jakieś 
tam 40 zł. To pomaga, ale to przecież nie rekom-
pensuje tego wysiłku, który poszczególni ludzie 
czy nasze społeczeństwo wkładają w tę pomoc.
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Ale rząd ma pewne obowiązki, które, no, róż-
nie wykonuje. Zapytam: gdzie jest relokacja? 
Z przyczyn ideologicznych rząd nie występuje 
o relokację i przekazanie kwot czy podział tych 
grup uchodźców i przesunięcie ich do innych 
krajów. A przecież to jest konieczne. Dobrze, że 
Niemcy, Szwedzi przyjmują tych uchodźców, któ-
rzy przechodzą przez nasze terytorium, dobrze, 
że nie mówią: nie pomagaliście nam w 2015 r., to 
sobie radźcie. My o tym mówiliśmy, ja też o tym 
mówiłem. Mówiliście w 2015 r., że to nas nie ob-
chodzi. A jak coś się stanie na Ukrainie? No i stało 
się, na Ukrainie jest wojna. Dla mnie to jest nie-
zrozumiałe, że rząd nie występuje z wnioskami 
o relokację uchodźców do innych krajów. I jest 
dla mnie oczywiste, że robi to z przyczyn ideolo-
gicznych. Na 900 tysięcy uchodźców umieszczo-
nych w prywatnych mieszkaniach, goszczonych 
w prywatnych mieszkaniach… 450 tysięcy jest 
poza prywatnymi mieszkaniami. Taką statysty-
kę podał wiceminister spraw wewnętrznych na 
poprzednim posiedzeniu, na którym zajmowali-
śmy się tą dużą ustawą. To jest stosunek 2:1. Tak 
wygląda stosunek pomocy społeczeństwa Polski 
do różnych innych form pomocy.

Mówicie państwo: „zobaczymy, jak będziecie 
głosować”. Tak, my zobaczymy, jak wy będzie-
cie głosować. Zobaczymy, czy hasła dotyczące 
wspólnego działania, zakopania rowów i próby 
porozumienia się w tej sytuacji, niezwykle nie-
bezpiecznej i trudnej dla naszego państwa, dla 
naszego społeczeństwa… Czy jesteśmy w stanie 
się porozumieć? Zobaczymy, jak będziecie gło-
sować nad tą ustawą. Głosowaliście przeciw-
ko poprawce, aby nie różnicować uchodźców 
z Ukrainy niezależnie od tego, skąd przycho-
dzą. I mamy sytuację, która została… Mamy 
przepis, który mówi, że pomagamy tylko tym 
uchodźcom z Ukrainy, którzy przychodzą bez-
pośrednio z Ukrainy. Reszta otrzymuje tylko 
pobyt tolerowany. I co się dzieje dalej? Trzeba 
to zmienić. Dobrze, że rząd się na to zdecydo-
wał i przysłał zmianę ustawy. Na pewno ją po-
przemy. Ale czy trzeba było czekać kilka tygodni 
i tworzyć sytuację niepewności i różnicowania 
warunków? Do mnie przychodzili ludzie i mó-
wili: „Przepraszam, przyjechałam z Mołdawii. 
Jaka to jest różnica? Tu nic nie dostanę? Żadnej 
pomocy?”. Trudno było wytłumaczyć dlaczego. 
Przecież nie mogę mówić, że była taka poprawka, 
ale większość rządowa ją odrzuciła, bo to nie tego 
typu rozmowa. Ale tak przecież było.

Jeżeli odrzucicie ten projekt ustawy, a oba-
wiam się, że tak będzie, bo nie bez przyczyny 
mamy sytuację, w której minister, przedstawiciel 
MSW czy rządu nie przychodzi na posiedzenie 
komisji, nie przychodzi także na obrady plenar-
ne… Proszę państwa, nie ma zapowiadanego mi-
nistra. Jest pustka. Przy informacji, kto z rządu… 
Nie ma nawet kogo zapytać, nie było kogo zapy-
tać, jak wygląda sytuacja w podmiotach należą-
cych do Skarbu Państwa albo bezpośrednio do 
rządu, bo przecież rząd też ma własne ośrodki 
wypoczynkowe. Jak wygląda sytuacja w Polskim 
Holdingu Hotelowym, który ma 54 obiekty? Nie 
sądzę, że to są obiekty w lasach. To są obiekty 
hotelowe. Jeżeli policzymy, że tam może się po-
mieścić po 100 osób, to jest to ponad 5 tysięcy. 
Ponad 14 tysięcy to jest bardzo przybliżona i za-
niżona liczba, która jest wskazana w uzasad-
nieniu tej ustawy. Ale nie wiemy dokładnie, czy 
tam są ci uchodźcy. Słyszymy deklaracje, że na 
pewno są. To dlaczego przedstawiciel rządu nie 
przyszedł, żeby powiedzieć: te obiekty są zapeł-
nione, nie ma sensu, już to zrobiliśmy. Obawiam 
się, że nie jest tak, nie tylko ze względów poli-
tycznych, że to opozycja tutaj mająca większość 
proponuje, nie dlatego, że państwo macie różne 
obiekcje, ale dlatego, że w tych kwestiach zapew-
ne nic się nie zadziało, że w tych obiektach nie 
ma tych uchodźców, a powinni być. A dlaczego 
powinni być? W dużej mierze, jeżeli ci uchodź-
cy są w regionach nadmorskich i podgórskich, to 
mniej więcej za miesiąc, ci, którzy goszczą, będą 
chcieli, albo część z nich będzie chciała te obiekty 
wynajmować, tak jak robili co roku i na tym za-
rabiali, nieraz z tego żyli. I jeżeli tego nie zrobi-
my w tej chwili, nie zabezpieczymy się, to mniej 
więcej za miesiąc, na przełomie kwietnia i maja, 
może dojść do takich sytuacji, do których nie po-
winno dochodzić i które nas będą kompromito-
wać. To będzie prowadzić do tego, że będziemy 
musieli się tłumaczyć…

(Sygnał timera)
…bo niestety takie sytuacje mogą być.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 

Marszałku.)
I na koniec… Zatem trzeba to zrobić, bo za mie-

siąc będziemy mieli problem, że nie będziemy mo-
gli tych ludzi znowu przemieścić gdziekolwiek.

(Sygnał timera)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 

Marszałku.)
I ostatnia kwestia…
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(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Marszałku, było 10  minut, każdy tyle miał. 
Przepraszam.)

Dobrze.
Trzeba się spodziewać, że jeżeli będą walki 

w miastach, bardzo krwawe…

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Panie Marszałku, każdy miał 10  minut. 
Przepraszam. Umawialiśmy się na posiedze-
niu Prezydium Senatu, w którym pan również 
uczestniczył, że będziemy bardzo restrykcyjnie 
tego przestrzegać, więc przestrzegam i odbieram 
panu głos.

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo, 

że pan mi odebrał głos…)
Nie odbier a m , t yl ko kończę pa n a 

przemówienie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję. No, 

wszyscy równo musimy być traktowani.)
Tak jest.
(Senator Bogdan Borusewicz: A ja panu odbie-

ram prowadzenie.)
Tak jest.
(Wesołość na sali) (Oklaski)
Ustępuję przed siłą.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Bogdan Borusewicz)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Proszę o  zabranie głosu pana Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.

Przepraszam, to był żart. Pan marszałek i tak 
musiał mnie zmienić po to, żebym mógł wystąpić 
i powiedzieć to, co miałem do powiedzenia.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

Wbrew pozorom uważam, że ta dyskusja była 
niezwykle potrzebna i wypracowaliśmy kom-
promis. Tak, publicznie deklaruję, że popieram 
poprawkę senatora Czerwińskiego. Dopiszmy do 
tego infrastrukturę komunalną. Wtedy nie bę-
dzie żadnej wątpliwości, że każdy, kto głosuje 
przeciwko temu projektowi, jest przeciwny ko-
lejnemu narzędziu, które ma efektywnie pomóc 
samorządom. Ale jestem przekonany, że wszyscy 
poprzemy tę inicjatywę, bo, jak widać, chcemy po-
przeć taki zapis, żeby nie było żadnych wątpliwo-
ści, że jedyną intencją tej ustawy nie jest jakieś 
przepychanie się między rządem a samorządem, 
tylko jedyną intencją tej ustawy jest skuteczna po-
moc. Ja więcej wam powiem: my znowu ratuje-
my ten rząd, bobyście sobie biedy napytali, tak 
jak z tą bezpośredniością. Dlaczego ratujemy? Jak 
nie będzie tej ustawy, to w przyszłości będziecie 
się zastanawiać, czy np. ktoś nie zarzuci przed-
stawicielowi dowolnej spółki Skarbu Państwa, że 
działał na szkodę spółki. A ta ustawa wyłącza taką 
odpowiedzialność, bo daje ustawową podstawę. 
To już kolejny raz, kiedy staramy się was ustrzec 
przed wpakowaniem się w kłopoty. Mówiliśmy: 
usuńcie zasadę bezpośredniości. Sam byłem w tej 
grupie, która zgłaszała tę poprawkę. Tłumaczyłem 
wiceministrowi: będziecie mieli sytuację, że ktoś 
będzie przychodził po pomoc i się dowie, że ta po-
moc mu się nie należy, bo miał to nieszczęście, że 
z Odessy uciekał przez Mołdawię, a nie bezpośred-
nio przez granicę polsko-ukraińską. Ta ustawa 
jest dokładnie takim samym zapisem. Za chwilę 
ci przedstawiciele spółek Skarbu Państwa – za-
kładam, że może już tacy są – którzy udostępnili 
tę infrastrukturę, będą się zastanawiać, czy zro-
bili to zgodnie z przepisami. Zwróćcie uwagę, co 
mówimy. Wyciągamy rękę, żeby ten projekt był 
przyjęty ponad jakimikolwiek podziałami i róż-
nicami. Popieramy poprawkę, którą zapowiedział 
pan senator Czerwiński. Ja nawet deklaruję, że jak 
chce, to mogę na nią zerknąć i pomogę sprawdzić, 
czy ona legislacyjnie jest dobrze przygotowana, 
żeby Biuro Legislacyjne nie odrzuciło tej popraw-
ki, mówiąc, że jest źle przygotowana. Absolutnie 
jestem gotów do pomocy właśnie po to, żebyśmy 
jutro mogli przyjąć wszyscy tę ustawę, a później 
żeby jak najszybciej mógł ją przyjąć Sejm.

Szanowni Państwo, w ramach tego porozu-
mienia, szukania zgody, tak jak już powiedzia-
łem, uzgodniłem też z panem przewodniczącym 
Frankiewiczem, że posiedzenie połączonych ko-
misji zwołujemy na jutro. Nie może dzisiaj przyjść 
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żaden przedstawiciel rządu, nie wnikam w przy-
czyny – zwołujemy komisje na jutro na 8.00 rano 
po to, żeby w  posiedzeniu mógł uczestniczyć 
przedstawiciel rządu i się wypowiedzieć.

I już na koniec wniosek formalny, żebym nie 
zabierał głosu ponownie: wnoszę o wyznaczenie 
komisjom terminu przygotowania dodatkowego 
sprawozdania w celu przeprowadzenia trzeciego 
czytania projektu ustawy jeszcze na tym posie-
dzeniu. Ten projekt jest oczekiwany, potrzebny. 
Przyjmijmy go jak najszybciej ponad podziałami 
politycznymi. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
A może na godzinę 9.00 to posiedzenie komisji?
(Senator Halina Bieda: Nie, na 8.00.)
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Nie ma sali. 

8.00 jest jedyną godziną…)
Dobrze. Okej.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Mroza. 5 minut.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena- 
torowie!

Ja już nie chciałem zabierać głosu, ale jeżeli 
pan senator Gawłowski – nie wiem, czy nas sły-
szy, czy nie słyszy – podał przykład Polskiego 
Holdingu Hotelowego i  chyba jeszcze któryś 
z senatorów też tę spółkę wymienił… Szanowni 
Państwo, Polski Holding Hotelowy zgłosił do 
urzędów wojewódzkich 3 tysiące miejsc – to także 
dla pana marszałka informacja – 3 tysiące miejsc 
w swoich hotelach i obiektach. Obecnie na tere-
nie całej Polski w obiektach PHH znajduje się ok. 
1,5 tysiąca osób z Ukrainy. Ta liczba cały czas się 
zmienia w zależności od przybywania kolejnych 
grup, a hotele pełnią przede wszystkim funkcje 
hubów w swoich regionach. W sumie od początku 
wojny w Ukrainie Polski Holding Hotelowy udo-
stępnił blisko 30 tysięcy noclegów dla Ukraińców.

I to co ja, Szanowni Państwo, mówiłem: dzi-
siaj konferencja pana wicepremiera Jacka Sasina, 
który podawał dane… 20 milionów zł wszystkie 
spółki Skarbu Państwa, które są w  nadzorze 

pana premiera, przekazały na pomoc Ukraińcom, 
uchodźcom ukraińskim, którzy dzisiaj się tutaj, 
w Polsce znajdują. To się dzieje niezależnie od 
ustaw, które są przyjmowane… Proszę więc nie 
insynuować, że tej pomocy nie ma i że dopiero jak 
będzie przyjęta jakaś ustawa, to dopiero wtedy ta 
pomoc będzie i wtedy rząd… Bo jak tej ustawy nie 
będzie, to w ogóle te miejsca nie… Tam, gdzie jest 
taka możliwość, to się dzieje. Bo przecież to jest 
też specyfika poszczególnych podmiotów i tego, 
gdzie uchodźcy chcą przebywać. Już mamy takie 
sygnały, że po prostu nie zawsze uchodźcy chcą 
być relokowani do tych mniejszych miejscowości, 
niestety, a duże miasta, jak wiemy, są już w dużej 
mierze – w cudzysłowie – zapchane. Nikt tutaj nie 
ukrywa żadnych miejsc. Wszyscy staramy się po-
magać Ukraińcom. I samorząd pomaga – i tutaj 
chylę czoła – i Polacy pomagają, ale pomaga także 
państwo, pomagają także różnego rodzaju insty-
tucje państwowe, państwowe osoby prawne. Nie 
rozumiem, dlaczego próbuje się tutaj jakby zdeza-
wuować działalność państwa, działalność rządu 
w różnych obszarach. Naprawdę to nie jest kwe-
stia, która nas powinna dzielić. A takie, że tak po-
wiem, insynuacje tylko jątrzą. Bo z jednej strony 
oczywiście występujący na mównicy czy to pan 
senator Kwiatkowski, czy ktokolwiek inny, mówią 
„tak, wspólnie róbmy”, ale z drugiej strony gdy 
tylko jest możliwość powiedzenia, że coś gdzieś 
niedomaga, to mówi się też, że winny jest rząd. 

Szanowni Państwo, jak na 2 miliony uchodź-
ców, ponad 2  miliony uchodźców przyjętych 
w 3 tygodnie, to wszystko to działa rewelacyj-
nie. Rewelacyjnie! Szanowni Państwo, Niemcy 
w 2015 r. – już nie pamiętam, kto o tym mówił, 
chyba pan marszałek Borusewicz – przyjęły 1 mi-
lion w hangarach, w namiotach, gdziekolwiek. 
To jest państwo 2 razy większe i, lekko licząc, 4 
razy bogatsze. A myśmy wspólnym wysiłkiem 
– państwa, samorządów, Polaków – przyjęli 
ponad 2 miliony. I nikt tu nie nocuje w namio-
tach, Szanowni Państwo. Pewnie są trudne wa-
runki, pewnie jeszcze będą też trudne sytuacje. 
Zobaczymy, ile jeszcze osób przyjedzie, zoba-
czymy, jak ta nieszczęsna wojna czy te działania 
zbrojne będą się realizowały. A więc proszę tutaj 
nie robić takich konstrukcji myślowych: dobry sa-
morząd, zły rząd, ktoś coś ukrywa, ktoś czegoś 
nie chce, ktoś czegoś nie wie… Panie Ministrze 
Gawłowski, zapewniam pana, że rząd wie, jakie 
ma… I, że tak powiem, nie czekając na żadną usta-
wę, tam, gdzie jest taka możliwość, spółki Skarbu 
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Państwa – i nie tylko one, bo przecież była kwe-
stia tego, że i różnego rodzaju służby to zrobiły, je-
żeli tylko była taka możliwość – przekazały swoje 
specjalne ośrodki szkoleniowe, wypoczynkowe. 
I to się dzieje, Szanowni Państwo, już od kilku-
nastu dni. A to, że będą ciężkie sytuacje… Pewnie 
tak, bo nikt nie jest przygotowany na przyjęcie 
bezproblemowo…

(Sygnał timera)
…2 milionów dodatkowych mieszkańców. A to 

jest przecież, Szanowni Państwo, prawie 5% lud-
ności Polski. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja muszę się odnieść do tego, co zostało wcze-

śniej powiedziane. I chciałbym zacząć od tego, że 
rzeczywiście macie państwo rację, że to Polska 
stanęła na wysokości zadania, Polacy stanę-
li na wysokości zadania. Ale przede wszystkim 
jest to Polska Kowalskich, Nowaków, zwykłych 
obywateli przede wszystkim. Oczywiście macie 
państwo rację, że rząd też zrobił kawał dobrej 
roboty. Myślę, że już za samo otwarcie granicy 
dla przybyszów z terenów ogarniętych wojną na-
leżą się słowa uznania dla rządu. I tego nikt nie 
kwestionuje. Ale najgorsze, co może być, to prze-
rzucanie się tym, organizowanie konferencji pra-
sowych i mówienie o tym, że to my, my, my, my… 
Tak? My – rząd, my – państwo, my. A państwo 
to przede wszystkim obywatele. I chciałbym, do-
ceniając rolę rządu, wyraźnie podkreślić – z peł-
ną odpowiedzialnością to mówię – że 95% tego 
sukcesu, o którym mówił senator Mróz… 90% 
sukcesów jest zależne od zachowania się samo-
rządów i zwykłych obywateli. To przede wszyst-
kim zwykli obywatele przyjęli pod swoje dachy 
uchodźców z Ukrainy i to im należą się słowa naj-
większego podziękowania. Tak, wojewoda ma na-
rzędzia, wojewoda podejmuje decyzje – i chwała 
mu za to, nikt tego nie kwestionuje. Ale decyzjami, 

narzędziami nikt się nie naje, nikt nie znajdzie 
dzięki nim dachu nad głową. Wojewoda wydaje 
decyzje, ale całą pracę wykonuje samorząd i tak 
naprawdę obywatele. Nie chciałbym w tej chwili 
mówić o procentach, o tym, jaki procent tego suk-
cesu Polski zawdzięczamy Polakom, ale chciał-
bym powiedzieć przede wszystkim to, że wielu, 
wielu Polaków – a ja mam z tym do czynienia na 
co dzień – nie patrzy na statystyki, jakimi zaj-
muje się wojewoda. Przykro mi to powiedzieć, 
ale wojewoda zajmuje się relokacją uchodźców 
przede wszystkim na takiej zasadzie: trafili do 
mnie, mają trafić na listę, a ja ich skieruję do od-
powiedniej hali sportowej. Przede wszystkim do 
tego to się sprowadza. Realizują tę pomoc przede 
wszystkim samorząd i Polacy, nie wojewoda. 
Wojewoda ma mechanizmy, poprzez które wy-
syła uchodźców pod określone adresy, ale pod 
tymi określonymi adresami są konkretni ludzie 
i przede wszystkim samorządy. Hale, w których 
dzisiaj są lokowani uchodźcy, Szanowni Panowie 
Senatorowie, są na 1 dzień, na 2, maksymalnie 
3  dni, bo większość uchodźców to są kobiety 
z dziećmi, a kobiety z dziećmi w halach sporto-
wych, niestety, za długo nie mogą przebywać. Tak 
że tę główną pracę wykonują wolontariusze, sa-
morządowcy i Polacy.

Ja chciałbym się posłużyć takim przykładem, 
może to przekona senatorów opcji obecnie rzą-
dzącej w kraju do tego, że to jednak samorządy 
wzięły na siebie główny ciężar i główną odpo-
wiedzialność, poza statystykami, którymi zaj-
muje się wojewoda, i chwała mu za to, żeby była 
jasność. Ja państwu przytoczę – i zmieszczę się 
w moich 10 minutach – krótką wymianę zdań 
między samorządowcami, bo jestem w grupie, 
w której prezydenci, burmistrzowie i wójto-
wie z całej Polski wymieniają się informacjami. 
Może to przekona panów senatorów, którzy są 
na sali.

Godzina  16.11, Warszawa: „Kochani, me-
gaprośba o pomoc. Jak wiecie, jest u nas trud-
no. Mamy 2 autobusy pełne, z  dziećmi. Są 
gotowi do wyjazdu o godzinie 17.00. Czy ktoś 
mógłby przyjąć choćby 1 autobus? Piszcie lub 
dzwońcie”. Godzina 16.14, pytanie: „To są dzie-
ci z opiekunami czy same?” Odpowiedź: „Dzieci 
z mamami”. Godzina 16.15, Gdynia: „Zapraszam 
1 autobus”. Godzina 16.16: „Z kim się skontakto-
wać?” Odpowiedź: „Niech Tomek kontaktuje się 
z Bartkiem”. Nieważne. Godzina 16.24, Płock, pre-
zydent: „Także gotowy do przyjęcia dzieciaków”. 
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Odpowiedź: „Warszawa dziękuje”. Godzina 16.24: 
„To realizujemy oba kierunki”.

W 13 minut, tak, w 13 minut, bez wojewody, 
bez statystyk, bez tej całej otoczki, 2 autobusy 
dzieci w 13 minut zostały zagospodarowane przez 
samorządowców. Ich nie ma w statystykach, któ-
re analizuje wojewoda. To jest zwykłe działanie 
każdego dnia od rana do późnej nocy.

Ja tego nie kwestionuję, wymienił pan nazwi-
sko wojewody, który też się angażuje, ja nie twier-
dzę, że tak nie jest, ale tę główną pracę wykonują 
samorządowcy i Polacy. Dodam też to, co mówił 
pan marszałek Borusewicz: rząd ma taki obowią-
zek, Polacy nie. Polacy robią to z dobrego serca, 
z poczucia obowiązku to realizują. Nie wiem, kto 
iloma uchodźcami się zaopiekował. Ja na swoim 
terenie widzę, też nie będę wymieniał liczb, my 
pracujemy od rana do nocy, robią to wolontariu-
sze, robią to ludzie. To są dziesiątki, dziesiątki 
mieszkań udostępnianych przez ludzi, do których 
trafiają matki z dziećmi. I to wszystko jest poza 
statystyką wojewody, żeby było jasne. Bo nam – 
przepraszam, że tak powiem – wolontariuszom 
i ludziom działającym w terenie nie jest potrzeb-
ne zgłaszanie do wojewody, że matka z dziec-
kiem poszukuje dla siebie miejsca. My po prostu 
takie miejsce dla matki z dzieckiem załatwiamy, 
umieszczamy je tam, załatwiamy wszystkie for-
malności i pomagamy tym ludziom. Statystyki 
mało nas interesują.

Niemcy. Często padało hasło: Niemcy. Pytano, 
czy Niemcy dobrze realizują zadanie pomocy dla 
Ukrainy. Dlatego chciałbym państwa wszyst-
kich poinformować, że my współpracujemy 
z Niemcami, poza statystykami. Przyjeżdżają 
do nas towary. Niemcy organizują się tak, jak 
Polacy, lokalnie. Ładowane są busy z pomocą hu-
manitarną, z materiałami, które służą do higie-
ny osobistej, z żywnością, z lekarstwami. Część 
towaru jedzie na Ukrainę, część towaru zosta-
je u nas po to, żeby wspomóc tych ludzi, którzy 
zostali u nas. Niemcy angażują się w pomoc, ci 
zwykli Niemcy. Służę przykładami. Tak więc to 
nie jest tak… Ale rzeczywiście jest tak, że więk-
szość Ukraińców, którzy trafiają do nas, zdecy-
dowana większość z nich woli zostać w Polsce. 
Oni się boją dalekich wyjazdów. Ja mam kontakt 
np. z Saarbrücken, to jest pod francuską granicą, 
ale wiem, że ok. 80–90% uchodźców z Ukrainy 
woli zostać u nas, w mojej kochanej Nowej Soli, 
a tylko część, 20%, no, do 30% decyduje się na 
wyjazd do Niemiec, gdzie czekają mieszkania, 

czeka socjal, czeka opieka zorganizowana przez 
samorządowców.

I teraz, proszę państwa, taki dosyć istotny wą-
tek. Padło hasło, że przyjęliśmy tylu Ukraińców. 
I dobrze, oczywiście jesteśmy z tego dumni, ale 
trzeba pamiętać o tym, że to nieszczęście, które 
się wydarzyło na Ukrainie… Daj Boże, żeby ta woj-
na jak najszybciej się skończyła. Trzeba pamiętać 
o tym, że ten napływ uchodźców, jeżeli wojna się 
skończy, odbije się bardzo pozytywnie na polskiej 
gospodarce. Polska gospodarka borykała się z bra-
kiem rąk do pracy. Ja oczywiście jestem za tym, 
żeby Ukraińcy wracali do siebie, bo Ukraina też 
potrzebuje swoich ludzi, którzy wyjechali z kraju, 
ale część tych ludzi zostanie w Polsce i wzmoc-
ni polską gospodarkę, która będzie się rozwijała.

Teraz relacja samorząd – rząd. Kto wię-
cej robi? A  więc chciałbym tutaj powiedzieć, 
jak działa samorząd na przykładzie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. 
Sala plenarna jest w tej chwili zawalona towa-
rami. Tam się udziela porad prawnych, tam 
się dzieją rzeczy niesamowite. Zapraszam, je-
żeliby państwo chcieli zobaczyć, jak pomoc dla 
Ukraińców realizuje samorząd województwa 
lubuskiego. I żeby było też jasne: w pierwszych 
dniach, kiedy rozpoczął się ten exodus naszych 
przyjaciół z  Ukrainy, Urząd Marszałkowski 
Województwa Lubuskiego natychmiast udostęp-
nił ośrodek, który należy do urzędu marszałkow-
skiego. Może jest on państwu znany, to ośrodek 
w Drzonkowie, ośrodek pięcioboju nowoczesnego. 
Nikt się nie zastanawiał nawet 5 minut. Ten cały 
ośrodek jest zapełniony uchodźcami, samorząd 
realizuje tam swoją misję pomagania uchodźcom.

Jaki procent ośrodków rządowych jest dzisiaj 
zapełniony? Ja tego nie usłyszałem. Mówił pan, 
żebym spróbował wygooglować. No, mnie się nie 
udało. Ja wiem tylko, że w moim województwie 
ośrodki, które należą do Lasów Państwowych, 
stoją puste, nie są zasiedlone przez uchodźców. 
I nie chodzi o przymusy. Mam nadzieję, że ta 
ustawa zmobilizuje wszystkich tych, którzy mogą 
pomóc uchodźcom z Ukrainy, żeby taką pomoc 
nieśli. Oni nie muszą tego robić za darmo, nie mu-
szą – jest na to 40 zł. Przecież hotele czy ośrodki 
wypoczynkowe przyjmują uchodźców. Czasami 
to jest negocjowane. Jak państwo wiecie, było na 
to 140 zł. Niektórzy wynegocjowali 100 zł, niektó-
rzy trochę mniej, niektórzy trochę więcej. Ja nie 
wiem, czy możemy złożyć taką poprawkę. Jeżeli to 
jest potrzebne, to oczywiście ośrodki rządowe też 
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mogą dostać dofinansowanie. Niech utrzymają za 
40 zł uchodźcę z Ukrainy, niech go położą spać, 
niech go nakarmią, tak jak to robią obywatele.

(Sygnał timera)
I  już tak całkowicie na koniec… Szanowni 

Państwo, obywatele, którzy przyjęli pod swój dach 
Ukraińców, nie oczekiwali z tego tytułu żadnych 
pieniędzy. Znowuż nie chciałbym o tym mówić, 
ale ja pomogłem kilkuset uchodźcom z Ukrainy. 
I żaden Polak, który udostępnił swoje mieszka-
nie, nie powiedział nawet słowa na temat rekom-
pensaty za to mieszkanie. Te mechanizmy, które 
zostały wprowadzone, sprawią, że Polacy jeszcze 
bardziej się otworzą i jeszcze więcej uchodźców 
z Ukrainy znajdzie dach nad głową…

(Sygnał timera)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 

Panie Senatorze.)
…w mieszkaniach prywatnych.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dzię - 

kuję.)
Ale to Polacy i przede wszystkim samorząd 

decydują o tym, jak dzisiaj wygląda pomoc dla 
uchodźców.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego – zdalnie. Ma pan 
5 minut.

Senator 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. Te 5 minut 
w zupełności wystarczy.

Ja żałuję, że nie ma przedstawiciela rządu. Te 
informacje, które przed chwilą odczytał pan se-
nator Mróz, pewnie podchodzą właśnie od przed-
stawiciela rządu. Można było bezpośrednio na 
posiedzeniu Senatu powiedzieć, jaka to jest baza 
noclegowa, iloma miejscami dysponuje Polski 
Holding Hotelowy i w jakiej części jest on zajęty 
przez uchodźców, a nie odczytywać SMS-a z ko-
mórki. To tylko pokazuje, w jaki sposób rząd trak-
tuje Senat. Ze smutkiem to stwierdzam.

A  wracając do tej informacji dotyczącej 
15 tysięcy… To jest informacja z Prokuratorii 

Generalnej. Prokuratoria Generalna przedsta-
wia taką informację na podstawie tego, co uzy-
skała z poszczególnych ministerstw. A gdybyśmy 
tylko odnieśli się do Lasów Państwowych – 3,5 
do 5 tysięcy miejsc noclegowych; do Polskiego 
Holdingu Hotelowego – pewnie też ok. 5 tysięcy 
miejsc noclegowych; do Interferii – następne kil-
ka tysięcy miejsc noclegowych; do hoteli, który-
mi dysponuje Ministerstwo Obrony Narodowej 
– następnych ileś tysięcy miejsc noclegowych, czy 
takich miejsc, o których czasami nie wiemy. Ja 
wymieniłem Instytut Meteorologii i Gospodarki 
Wodnej, ale mogę wymienić np. Wody Polskie, 
które w budżecie na ten rok zaplanowały pienią-
dze na remont pokoi gościnnych w różnych miej-
scach. Nikomu by do głowy nie przyszło, że Wody 
Polskie mają pokoje gościnne. Otóż mają. Takich 
instytucji, które podlegają rządowi, a które mają 
bazę noclegową, naprawdę są setki, jeśli nie ty-
siące. Ta baza dzisiaj w całości musi być prze-
znaczona na pomoc uchodźcom. I nie ma co się 
zasłaniać debatą, gdyby rząd chciał poważnej de-
baty, uczestniczyłby dzisiaj w tej dyskusji. I tak 
jak powiedział senator Kwiatkowski, my rządo-
wi pomagamy, to jest wyjście naprzeciw, to jest 
wyciągnięcie ręki. Szkoda, że w odniesieniu do 
podejścia do tej sprawy bezpośrednio minister 
Wąsik tak bardzo się zacinał i nie chciał tego 
przyjąć jako poprawki Senatu, a teraz rząd pró-
buje to szybko naprawić.

I na koniec. Wiecie, jak wygląda zaangażo-
wanie wojewody w zachodniopomorskim? Otóż 
ląduje samolot z uchodźcami – akurat w tym 
przypadku nie bezpośrednimi, ale pośredni-
mi uchodźcami – na lotnisku w Goleniowie pod 
Szczecinem, wsiadają oni do autobusu i wojewo-
da mówi np. tak: pani burmistrz w Białogardzie, 
ma pani się zaopiekować tą pięćdziesiątką. I ona 
ich przyjmuje w hali, tam, gdzie może. I to ko-
niec pomocy wojewody. Podobnie jadą oni np. do 
Darłowa i burmistrz Darłowa dokładnie w taki 
sam sposób nimi się zajmuje. Koniec zaangażo-
wania wojewody. Ale w tym Darłowie jest wojsko-
wy dom wczasowy i wojewoda mógłby wskazać to 
miejsce, tam ich zakwaterować. Dlaczego tego nie 
robi? Dlaczego nie wykona tego ruchu? Dlaczego 
nie wysyła ich do Kołobrzegu do ośrodków rzą-
dowych? Dlaczego nie wysyła ich do innych rzą-
dowych ośrodków wczasowych, w których tylko 
w zachodniopomorskim jest powyżej 10 tysię-
cy miejsc noclegowych? Dlaczego wysyła ich do 
samorządów?
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komunikaty

Te pytania zostawiam, żebyście wszyscy mieli 
jasną odpowiedź: bez wspólnego działania rządu 
i samorządu, bez pełnej ewidencji tych miejsc, bez 
zaangażowania i przyjęcia tej ustawy nie uda się 
tego problemu rozwiązać. Naprawdę szczerze pro-
szę wszystkich bez wyjątku o to, żeby zagłosowali 
za tą ustawą. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Krzysztof Mróz. Ale pan już dru-

gi raz.
(Senator Krzysztof Mróz: Ja chciałbym spro - 

stować.)
No oczywiście. Proszę bardzo, ma pan 3 mi - 

nuty.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku, ja bym bardzo prosił, żeby 
pan senator Gawłowski nie insynuował, co ja 
mam w SMS-ie, co ja odczytywałem, od kogo, 
jakie informacje rządowe. Ale jeśli już tak bar-
dzo pan chce tę informację o Polskim Holdingu 
Hotelowym, to jest to informacja jawna, infor-
macja PAP-owska, podana na stronie „Business 
Insider”.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Mam nadzieję, że pan senator Gawłowski 

nie będzie prostował wypowiedzi pana senato-
ra Mroza.

(Senator Krzysztof Mróz: Ja fakty podałem, to 
nie wiem, co można w faktach prostować.)

Dziękuję bardzo.
Zamykam dyskusję…
A gdzie „dla porządku”? A, inaczej: informuję, 

że lista mówców została wyczerpana.
(Sygnał timera)
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czas się skoń-

czył, Panie Marszałku.)
Wiem, że mój czas się kończy.

Dla porządku informuję, że państwo senato-
rowie Aleksander Szwed…

(Głos z sali: Adam Szejnfeld.)
…pan senator Aleksander Szwed i pan sena-

tor Adam Szejnfeld złożyli swoje wystąpienia 
do protokołu*, zaś pan senator Jerzy Czerwiński 
złożył poprawki, czyli: wniosek o charakterze le-
gislacyjnym na piśmie złożył pan senator Jerzy 
Czerwiński.

Zamykam dyskusję.
W związku z tym, że został złożony wniosek 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej.

Senator Kwiatkowski zgłosił wniosek o wy-
znaczenie komisjom terminu przygotowania do-
datkowego sprawozdania w celu przeprowadzenia 
trzeciego czytania projektu ustawy jeszcze na tym 
posiedzeniu Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Głosów sprzeciwu nie słyszę.
Komunikaty.

Senator Sekretarz 
jerzy wcisła 

Wysoki Senacie!
Posiedzenie Komisji Zdrowia w sprawie roz-

patrzenia wniosków zgłoszonych w trakcie de-
baty do ustawy o zmianie ustawy o wyrobach 
medycznych – druk senacki nr 661 – odbędzie 
się 5 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach 
w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Budżetu i  Finansów 
Publicznych w sprawie rozpatrzenia wniosków 
zgłoszonych na trzydziestym dziewiątym posie-
dzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy o li-
stach zastawnych i bankach hipotecznych oraz 
niektórych innych ustaw – druk senacki nr 660 
– odbędzie się w dniu jutrzejszym, 24 marca o go-
dzinie 8.15 w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
oraz Komisji Ustawodawczej w sprawie rozpa-
trzenia wniosków zgłoszonych na trzydziestym 
dziewiątym posiedzeniu Senatu w  sprawie 
drugiego czytania projektu ustawy o zmianie 

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.
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komunikaty

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konf liktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa – druki senackie nr 668 i 668 S – od-
będzie się jutro o godzinie 8.00 w sali nr 217. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo za komunikaty.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 57)
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Zycha, marszałka Sejmu II kadencji… (Oklaski) 
...pana Adama Struzika, marszałka Senatu 
III kadencji… (Oklaski) …oraz pana Władysława 
Kosiniaka-Kamysza, przewodniczącego Klubu 
Parlamentarnego Koalicja Polska. (Oklaski) 
Witam również pana ministra Marka Sawickiego. 
(Oklaski)

Dziękuję bardzo.
Przypominam, że projekt został wniesio-

ny przez grupę senatorów i zawarty jest w dru-
ku nr 667, a sprawozdanie komisji – w druku 
nr 667 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Jana Filipa Libickiego, o przedsta-
wienie sprawozdania komisji w sprawie projektu 
uchwały.

Senator SPraWozDaWca 
jan filiP libicki 

Dziękuję bardzo.
Wielce Szanowny Panie Marszałku! Panie 

i Panowie Senatorowie! Panowie Marszałkowie, 
którzy prowadziliście Zgromadzenie Narodowe, 
które przyjęło 25 lat temu konstytucję! Panowie 
Posłowie, z  panem prezesem Władysławem 
Kosiniakiem-Kamyszem na czele! Szanowni 
Państwo!

Komisja Ustawodawcza obradowała w dniu 
22 marca tego roku. Przyjęła projekt uchwały 
w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej 
uchwalenia. Sprawozdanie jest zawarte w druku 
nr 667 S, druk pierwotny miał numer 667. Było 
16 głosów za, 10 senatorów się wstrzymało, był 1 
głos przeciwny.

Kilka słów o przebiegu posiedzenia komi-
sji. Przede wszystkim uznaliśmy na tym posie-
dzeniu, że jest to rocznica warta podkreślenia 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz 
Grodzki oraz wicemarszałkowie Michał Kamiński 
i Bogdan Borusewicz)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Proszę szanownych państwa senatorów, przy-

pominam, że obrady toczą się jednocześnie w spo-
sób tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków 
porozumienia się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gma-
chu Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy 
państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego 
udziału w posiedzeniu.

Państwa senatorów biorących udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny informuję, że za 15 mi-
nut zablokujemy możliwość przyłączania się do 
posiedzenia. W razie problemów prosimy o kon-
takt telefoniczny pod numer uprzednio państwu 
przekazany.

Szanowni Państwo, przystąpimy teraz do gło-
sowania, które ma na celu wyłącznie ustalenie 
listy senatorów biorących udział w posiedzeniu. 
Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu po-
twierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 81 senatorów – i tylu aktualnie bie-

rze udział w posiedzeniu. Ale liczba ta, jak widać 
po panu ministrze, ciągle rośnie, tak że…

(Głos z sali: I urośnie jeszcze.)
I jeszcze urośnie. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punk-

tu piętnastego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu uchwały w  sprawie uczczenia 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 
2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia.

W tym miejscu chciałbym serdecznie powi-
tać obecnych na naszym posiedzeniu pana Józefa 
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i mimo rozmaitych różnic, które występują co 
do oceny tej konstytucji, uznaliśmy – myślę, że 
w miarę jednogłośnie – iż ta uchwała ma na celu 
podkreślenie pewnego faktu natury historycznej 
i rocznicy, która ma właśnie wymiar i aspekt 
historyczny. Dla nas, którzy zainicjowaliśmy tę 
uchwałę, istotne jest też to, że ta konstytucja jest 
wyrazem pewnej zdolności, która miała miejsce 
25 lat temu, zdolności do pogodzenia różnych dróg 
politycznych, różnych tradycji, różnych świato-
poglądów, czego wyrazem była przede wszyst-
kim preambuła, która tę konstytucję poprzedza. 
Myślę, że pewien kompromis, który 25 lat temu 
został zawarty, czasem trudny, czasem łatwiejszy, 
może dla nas dzisiaj stanowić pewien wzór zawie-
rania kompromisów w sprawach ważnych. Myślę 
tutaj o tym, co od 24 lutego dzieje się u naszych 
wschodnich sąsiadów. Potrafiliśmy, jeżeli chodzi 
np. o ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy czy 
ustawę o obronie Ojczyzny, ponad podziałami 
sprawnie procedować. Myślę, że wskazanie ta-
kiego faktu, iż również 25 lat temu było możliwe 
zawarcie takiego kompromisu, może być pewną 
nauką na przyszłość.

Chciałbym w tym momencie podziękować 
panom marszałkom ówczesnego Zgromadzenia 
Narodowego za to, że uchwalenie tej konstytucji 
przeprowadzili. Chciałbym podziękować sygna-
tariuszom tego projektu uchwały, 12 paniom i pa-
nom senatorom z różnych kół senackich, a także 
Biuru Legislacyjnemu, które przedstawiło uwagi 
– jedna to była uwaga merytoryczna, pozostałe 
to były uwagi natury redakcyjnej – i zostały one 
przyjęte.

Ciekawym elementem, który warto pod-
kreślić, jest to, że dzisiaj w naszym gronie jest 
3 senatorów, którzy na różnych etapach pra-
cowali nad konstytucją. Pierwszy to pan mar-
szałek Marek Borowski, członek ówczesnej 
Komisji Konstytucyjnej, która doprowadziła 
tę pracę do końca. Jest on jedynym dzisiaj ak-
tywnym parlamentarzystą spośród członków 
Komisji Konstytucyjnej w  latach 1993–1997. 
Kolejny to pan marszałek Bogdan Borusewicz, 
członek Zgromadzenia Narodowego, które 
przyjmowało tę konstytucję, a następny to pan 
senator Ujazdowski, który był członkiem Komisji 
Konstytucyjnej w latach 1991–1993.

Jeśli chodzi o przebieg posiedzenia komisji, to 
głos zabierali kolejno: pan senator Gogacz, któ-
ry zwrócił uwagę na pewne powtórzenia wystę-
pujące w tekście, które usunęliśmy, pan senator 

Borusewicz, pan marszałek, który wskazał wła-
śnie, że był wtedy członkiem Zgromadzenia 
Narodowego, oraz pan marszałek Marek 
Borowski, który wprowadził nas nieco w histo-
ryczne aspekty tego całego procesu uchwałodaw-
czego i zaproponował pewną drobną poprawkę 
natury redakcyjnej. Na koniec głos zabrał pan 
senator Jerzy Czerwiński, który wskazał na to, 
że reprezentacja dużej części ówczesnej opinii 
publicznej na skutek ordynacji wyborczej, któ-
ra wtedy funkcjonowała, znalazła się poza par-
lamentem, oraz na fakt, że w  Zgromadzeniu 
Narodowym było bodajże 40 głosów przeciwko tej 
konstytucji. I wreszcie zgłoszona została popraw-
ka pana senatora Kwiatkowskiego, która wprowa-
dziła sformułowanie o kompromisie w polskim 
parlamencie, tak żeby doprecyzować, gdzie ten 
kompromis był zawarty.

Na koniec warto może jeszcze wspomnieć, 
kto z obecnie urzędujących posłów był wówczas 
członkiem Zgromadzenia Narodowego. Byli to 
państwo posłowie Marek Dyduch, Andrzej Grzyb, 
Mieczysław Kasprzak, Katarzyna Piekarska, 
Marek Sawicki, Wiesław Szczepański, Iwona 
Śledzińska-Katarasińska i Tadeusz Tomaszewski.

Tyle mojego sprawozdania, Panie Marszałku. 
Bardzo dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji.

(Senator Jan Filip Libicki: Aha, ja jeszcze… 
Przepraszam, muszę przeczytać tekst tego pro-
jektu uchwały.)

Nic pan senator nie musi.
(Senator Jan Filip Libicki: Ale jednak wypada-

łoby, żebym przeczytał, więc jeżeli pan marszałek 
pozwoli…)

Bardzo proszę.

Senator SPraWozDaWca 
jan filiP libicki 

Dobrze, to ja w takim razie przeczytam.
„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 

w sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej 
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Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę 
jej uchwalenia.

Uchwalenie 2  kwietnia 1997  r. przez 
Zgromadzenie Narodowe i  zatwierdzenie – 
25 maja tegoż roku – w referendum ogólnona-
rodowym Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
stało się doniosłym wydarzeniem politycznym 
i historycznym oraz umocniło fundamenty pol-
skiej transformacji ustrojowej. Jest kamieniem 
milowym w dziejach naszej państwowości.

Prace nad Konstytucją trwały 7  lat. W ich 
trakcie dochodziło do sporów, zwyciężyła jed-
nak w polskim parlamencie wola kompromi-
su i duch wspólnej odpowiedzialności za dobro 
Rzeczypospolitej.

Konstytucja z 2 kwietnia 1997 r. odwołuje się 
do tysiącletniej historii narodu polskiego, do jego 
tożsamości i chrześcijańskiej tradycji, do wal-
ki o wolność i suwerenność Państwa Polskiego. 
Wyraża ciągłość naszej państwowości, godząc 
polską tradycję narodową z wyzwaniami współ-
czesności. Gwarantuje uniwersalne wartości 
demokratycznego państwa prawnego, demo-
kratyczny sposób sprawowania władzy i utrwa-
la zasady podziału, równowagi i współdziałania 
władz. Umacnia niezależność sądów i  nieza-
wisłość sędziów. Zapewnia rozwój gospodarki 
rynkowej, gwarantując jednocześnie niezbęd-
ny poziom bezpieczeństwa socjalnego. Zawiera 
wreszcie szeroki katalog wolności oraz praw czło-
wieka i obywatela, określa ich zakres oraz me-
chanizm ochrony odpowiadający najwyższym 
standardom ustalonym w aktach międzynaro-
dowych o charakterze globalnym i europejskim.

Obowiązująca Konstytucja stanowi wyraz po-
szanowania zasady konstytucjonalizmu i odwołu-
je się do właściwych demokratycznym państwom 
prawa zasad: legalizmu, decentralizacji władzy 
publicznej, samorządności, poszanowania pra-
wa międzynarodowego, pluralizmu i gwarancji 
praw mniejszości. 

Jest ona Konstytucją całego Narodu Polskiego, 
słusznie nazywaną konstytucją kompromisu po-
litycznego, czerpiącą z Konstytucji 3 maja 1791 r.

Czcząc 25. rocznicę uchwalenia Konstytucji 
z  2  kwietnia 1997  r., Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej wyraża uznanie i dziękuje wszystkim, 
którzy nad nią pracowali i przyczynili się do jej 
uchwalenia. Szczególne podziękowanie Senat kie-
ruje do członków Zgromadzenia Narodowego, 
którzy – reprezentując różne ugrupowania po-
lityczne – uznali, że dobro Ojczyzny, wolność, 

demokracja, praworządność oraz prawa człowie-
ka są nadrzędnymi wartościami określającymi 
tożsamość Rzeczypospolitej Polskiej.

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

Bardzo przepraszam, Panie Marszałku, za to 
niedopatrzenie.

(Marszałek Tomasz Grodzki: Miłosiernie wy-
baczamy, tak że…)

Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do pana senato-
ra sprawozdawcy i zarazem do upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców.

Czy są jakieś pytania? Nie.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się 

do głosu…
(Senator Jan Filip Libicki: Jest, jest pan…)
(Głos z sali: Jest, jest.)
O, pan senator… Nie zapisywał się, ale teraz się 

zgłasza. Zatem pan senator Czerwiński.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zgromadzeni 
Goście!

Tak ważna uchwała powinna, według mnie, 
spotkać się z komentarzem, ponieważ ten projekt 
m.in. na posiedzeniu komisji nie był przyjęty jed-
nomyślnie. Dlatego wypunktujemy kilka braków, 
kilka uchybień związanych z treścią tego projek-
tu uchwały.

Pierwsza kwestia. Jestem zdziwiony, dlaczego 
pod tekstem projektu z druku nr 667 nie podpisa-
ły się 2 osoby, które w pewnym sensie stanowią 
pamięć instytucji, mówią o historii, tj. pan mar-
szałek Borusewicz i pan marszałek Borowski. Na 
pewno byśmy się więcej dowiedzieli, gdyby pa-
nowie marszałkowie przedstawili nam nie tylko 
gołą treść, lecz także historię uchwalania, przy-
czyny, a także skutki.

Druga kwestia: sam tekst projektowanej 
uchwały. Proszę państwa, ja zawsze uważałem, 
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że uchwała Senatu powinna mówić o czymś waż-
nym. I według mnie ta uchwała jest potrzebna, 
bo 25 lat to jest pewien ważny jubileusz. Nie wie-
my, czy dożyjemy pięćdziesiątej rocznicy uchwa-
lenia tej konstytucji. Ale w takim ważnym tekście 
tym bardziej należy ważyć każde słowo. Przede 
wszystkim: co tak naprawdę czcimy? Z tytułu 
wynika, że czcimy Konstytucję Rzeczypospolitej 
Polskiej, ten akt, treść tego aktu. Z kolei z ostat-
niego akapitu, właściwie pierwszego na stronie 
drugiej, wynika, że czcimy dwudziestą piątą 
rocznicę uchwalenia konstytucji. A jeszcze bar-
dziej z treści tego akapitu wynika, że dziękujemy 
członkom Zgromadzenia Narodowego i wyra-
żamy szacunek dla nich. Czyli czcimy członków 
Zgromadzenia Narodowego, którzy uchwalali 
wspomnianą konstytucję.

To są pewnego rodzaju niekonsekwencje, ale 
nad nimi można by przejść do porządku dzienne-
go, jeślibyśmy w dalszym ciągu tekstu projektu 
uchwały – o tym mówimy, przynajmniej ja – 
nie znaleźli zasadniczych błędów, braków i nie-
domówień. A kiedy się mówi prawdę, to trzeba 
powiedzieć całą prawdę. Konstytucja nazywana 
jest konstytucją kompromisu politycznego. To 
samo się powtarza… Szczególne podziękowanie 
tym, którzy, reprezentując różne ugrupowania 
polityczne, uchwalili tę konstytucję – tu już to 
skracam. Czy rzeczywiście tak było? Zwracam 
państwa uwagę na to, że Sejm kadencji, w któ-
rej uchwalano tę konstytucję, był wyjątkowo, nad 
wyraz niereprezentatywny, chyba najbardziej ze 
wszystkich, nie mówiąc oczywiście o tym kon-
traktowym. 35% wyborców, którzy wtedy brali 
udział w głosowaniu, nie miało swoich przedsta-
wicieli w izbie niższej. To nie jest tak, że wszy-
scy uchwalali tę konstytucję. Ta część po prostu 
była pozbawiona takiej możliwości. Mało tego, 
akurat tak się zdarzyło, że ta część, która nie do-
stała się do Sejmu – zmilczę tu, czyje to były błę-
dy i wypaczenia – stanowiła w pewnym sensie 
1 blok polityczny, była jasno określona politycznie. 
A w Sejmie tak naprawdę znalazły się ugrupowa-
nia, które były kontynuatorami tego, co działo się 
przed rokiem przełomu, czyli przed rokiem 1989, 
i to one uchwalały tę konstytucję.

Ta konstytucja tak naprawdę jest to ostatni akt 
pewnego procesu politycznego, który rozpoczął 
się Okrągłym Stołem, a zakończył prawnie wła-
śnie uchwaleniem konstytucji. Co miał na celu 
ten proces? Ten proces miał na celu petryfika-
cję ówczesnych stosunków, to jest to, co my teraz 

popularnie nazywamy III Rzecząpospolitą, petry-
fikację, czyli umocnienie, zestalenie tych stosun-
ków. Trzeba to wziąć pod uwagę. Już nie mówię 
o tym, że w czasie uchwalania nie było jednomyśl-
ności. Ta niewielka część klubów, które wtedy gło-
sowały i były, nazwijmy to umownie, z prawej 
strony sceny politycznej, głosowała przeciw. To 
nie jest konstytucja wszystkich ówczesnych wy-
borców. Reprezentatywność tego Sejmu… Ja nie 
mówię o Senacie, bo tam są wybory większościo-
we i z natury 2 największe ugrupowania biorą 
większość. W tamtym Senacie, w Senacie III ka-
dencji, bo wtedy to był Sejm II kadencji, a Senat III 
kadencji, 75% to byli senatorowie z list SLD i PSL.

Proszę państwa, trzeba mówić prawdę, mó-
wić, kto tę konstytucję uchwalał, w jakim celu 
i jaką ona potem odegrała rolę. Nie powinniśmy 
zakłamywać historii. Inną kwestią jest to, jak ta 
konstytucja była stosowana w praktyce, a jeszcze 
inną to, czego w niej np. brakuje z racji takiego, 
a nie innego autorstwa tejże konstytucji.

W  związku z  tym składam poprawki. 
Proponuję zastąpić tekst, który według mnie za-
kłamuje rzeczywistość, następującym tekstem, 
tzn. tytułowi i treści uchwały nadać następujące 
brzmienie.

„Uchwała Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
w  25.  rocznicę uchwalenia Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej”.

„2 kwietnia 1997 r. Zgromadzenie Narodowe 
uchwaliło Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej. 
Została ona przyjęta przez Naród w referendum 
konstytucyjnym w dniu 25 maja 1997 r., podpi-
sana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
w dniu 16 lipca 1997 r. Obowiązuje od 17 paździer-
nika 1997 r.

Tekst ustawy zasadniczej nosi na sobie piętno 
większości parlamentarnej, która go uchwalała. 
Skład Sejmu II kadencji (lata 1993–1997) był wy-
soce niereprezentatywny dla ówczesnych poglą-
dów politycznych społeczeństwa oraz wachlarza 
komitetów wyborczych biorących udział w wy-
borach w 1993 r. Około 35% wyborców nie miało 
swoich przedstawicieli w Izbie Niższej – komite-
ty wyborcze, na które oddali swój głos, nie otrzy-
mały mandatu wskutek nieprzekroczenia progów 
wyborczych. Do tego należy dodać naturalną dla 
wyborów większościowych do Izby Wyższej nadre-
prezentatywność ilości mandatów uzyskiwanych 
przez komitety wyborcze mające duże poparcie – 
w Senacie III kadencji (1993–1997) dwa pierwsze 
komitety uzyskały blisko 3/4 mandatów senackich. 
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W efekcie większość parlamentarna uchwalają-
ca obowiązującą Konstytucję składała się głów-
nie z Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Polskiego 
Stronnictwa Ludowego, tj. z partii, których korze-
nie sięgały przed przełom roku 1989, oraz bliskich 
im ideowo: Unii Demokratycznej i Unii Pracy.

Głównym celem Konstytucji 2  kwiet-
nia 1997 r. stała się więc petryfikacja struktu-
ry społecznej i politycznej wytworzonej w tzw. 
III Rzeczypospolitej przez porozumienie i współ-
działanie następców PZPR, jej koalicjantów oraz 
reformatorów sprzed 1989 r. Można obrazowo 
stwierdzić, że uchwalenie Konstytucji było koń-
cowym aktem, dopełnieniem prawnym «okrągłe-
go stołu». Wykonanym «rzutem na taśmę», tuż 
przed zakończeniem kadencji parlamentu pod 
patronatem Prezydenta RP, pochodzącego z SLD. 
Społeczeństwo, indoktrynowane przez ówczesną 
totalną propagandę rządową, w większości nie-
świadome wykonywanej nad nim operacji, nie-
wielką większością głosów zatwierdziło nową 
ustawę zasadniczą w referendum konstytucyj-
nym. I w ten sposób…

(Sygnał timera)
…sfinalizowano przejście «suchą stopą» 

z głębokiej…
(Sygnał timera)
…komuny do sterowanej demokracji.
(Sygnał timera)
Zgodnie z ww. celem w tekście Konstytucji 

znalazły się «bezpieczniki» ochrony starego 
systemu”…

(Marszałek Tomasz Grodzki: 10 minut, Panie 
Senatorze.)

Czy mogę skończyć akapit?
(Głos z sali: Nie!)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę bardzo.)
…„Za to brak w nim instytucji oczywistych, 

pożądanych i koniecznych w trakcie przełomu, 
np. dekomunizacji, lustracji, weryfikacji sędziów, 
odzyskania własności, na której uwłaszczyła się 
komunistyczna nomenklatura, ochrony prywa-
tyzowanego za bezcen majątku narodowego itd.

Inną kwestią jest, jak Konstytucja z 2 kwietnia 
jest szczególnie obecnie nadużywana przez tzw. 
totalną opozycję do walki politycznej…

(Rozmowy na sali)
(Głos z  sali: Nie, no, to jest po prostu 

śmieszne…)
…z  demokratycznie wybraną większo-

ścią sejmową i wyłonionym przez nią rządem. 
Wymieńmy tu m.in.: podważanie jednolitości”…

(Senator Michał Kamiński: Ale czas, Panie 
Marszałku…)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Senatorze, miał być 1 akapit. Poprawkę 
pan składa. Proszę bardzo.

(Senator Jerzy Czerwiński: Jeżeli państwo się 
boicie prawdy…)

Nie, nie boimy…
(Głos z sali: On straszy nas…)
(Rozmowy na sali)
Nie, nie boimy się prawdy.
(Głos z sali: Nie, wręcz przeciwnie.)
(Oklaski)
Nikt tak nie potrafi pobudzić Senatu do dys-

kusji jak pan senator Czerwiński.
Pragnę przeprosić naszych gości, bo scena-

riusz tego punktu był trochę inny… Ale takie są 
prawa parlamentaryzmu.

Głos zabierze pan marszałek Michał Kamiński.
(Rozmowy na sali)

Senator 
michał k amiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja myślę, że fakt wystąpienia pana senato-

ra Czerwińskiego jest niestety dobrą ilustra-
cją nastrojów, jakie panują na polskiej scenie 
politycznej. Ale wydaje mi się, że wielu z nas, 
po różnych stronach w naszym Senacie sie-
dzących, w obliczu tego, co się dzieje dookoła 
naszego kraju, próbowało – i chciałbym, żeby-
śmy próbowali razem – starać się dzisiaj szukać 
tego, co nas, Polaków, łączy, a nie tego, co nas, 
Polaków, dzieli.

(Głos z sali: To po co ta uchwała?)
Ja jestem najgłębiej przekonany, Panie 

i Panowie Senatorowie z Prawa i Sprawiedliwości, 
że z całą pewnością dużo więcej w dalszym ciągu 
nas łączy niż nas dzieli. I jeżeli dzisiaj chcieli-
śmy jako Koalicja Polska przedstawić ten projekt 
uchwały – i bardzo dziękuję za to panu senato-
rowi Libickiemu i naszym kolegom – to chcie-
liśmy go zrobić właśnie dlatego, że towarzyszy 
nam filozofia trudnego, bardzo trudnego, ale 
mimo wszystko dialogu między nami, Polakami. 
Po to my jesteśmy. Dlatego mówimy o sobie jako 
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o centrum. Bo istotą centrum jest próba rozmo-
wy i zrozumienia każdego. Dzisiaj Polska bardzo 
potrzebuje tego, byśmy próbowali siebie wzajem-
nie zrozumieć. Ja rozumiem dużą część emocji 
pana senatora tutaj przekazywanych, pamiętam 
także, jakie emocje były wtedy w Polsce. I warto, 
byśmy pamiętali, dlaczego tacy ludzie jak choć-
by ja wtedy głosowali przeciwko tej konstytucji 
w referendum. Bardzo wielu ludzi zasiadających 
dzisiaj w tej Izbie, po różnych stronach, było wte-
dy w ugrupowaniach politycznych, które były 
przeciwko tej konstytucji. I być może rzeczywi-
ście warto przypomnieć sobie, czego myśmy się 
wtedy bali jako tego, do czego ta konstytucja mia-
ła doprowadzić. Jedna z rozgłośni, wtedy i dziś 
bardzo aktywna, wieściła, jaka przyszłość cze-
ka Polskę pod rządami tej konstytucji. Jednym 
z zasadniczych zarzutów wobec tej konstytucji 
było to, że jest ona antykatolicka i wymierzona 
w ochronę życia. Ja chcę powiedzieć, że to właśnie 
pod rządami tej konstytucji Polska ma dzisiaj 
najbardziej restrykcyjną ustawę antyaborcyjną 
w całym zachodnim świecie. Mówiono, że ta kon-
stytucja ograniczy naszą niepodległość, że euro-
regiony będą rozrywały Polskę od środka. No 
przecież nic takiego się nie stało. Polska od roku 
1997, czyli od 25 lat, od czasu, kiedy przyjmowa-
ła tę konstytucję, zmieniła się nie do poznania 
– zmieniła się na lepsze. Z całą pewnością w tej 
zmianie ta niedoskonała konstytucja też ma swój 
udział. I w tej zmianie na lepsze odegrali swoją 
rolę także ludzie zasiadający w tej Izbie, po bar-
dzo różnych stronach tej sali, bo wszyscy budo-
waliśmy, tak jak potrafiliśmy, Rzeczpospolitą. 
Dzisiaj w dniach, kiedy porządek świata, w któ-
rym tę Rzeczpospolitą wspólnie budowaliśmy, 
zmienia się na naszych oczach, kiedy ten porzą-
dek jest zagrożony, warto, byśmy – powtórzę – 
szukali tego, co nas łączy. A łączy nas przecież 
niewątpliwie – ja jestem o tym absolutnie przeko-
nany – miłość i szacunek do naszego państwa. To 
zaś, co wyznacza ramy naszego funkcjonowania 
w tym państwie, to jest nasza konstytucja. Jeśli 
przyjdzie czas, kiedy uznamy, że trzeba ją zmie-
nić, to oczywiście ją zmienimy. Ale dziś jest ona 
naszą konstytucją i dlatego trzeba ją szanować. 
I warto uszanować trud, który został włożony 
i wtedy, i później, w ciągu całych 25 lat budowa-
nia naszej Polski. Bo innej nie mamy, innej mieć 
nie będziemy, a tej, którą mamy, musimy razem 
bronić. Razem, a nie przeciwko sobie. Dziękuję. 
(Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Głos zabierze pan senator Kazimierz Michał 

Ujazdowski.

Senator 
k azimierz michał ujazdowski 

Panie Marszałku!
Mieliśmy nadzieję, że pozostaniemy po pro-

stu przy historycznym wyrazie szacunku dla 
dzieła tych, którzy pracowali i doprowadzili do 
uchwalenia konstytucji. No, stało się inaczej. Ale 
chcę powiedzieć przede wszystkim to, że dojrzała 
wspólnota polityczna musi zawsze szanować swo-
ją ustawę zasadniczą. Gdy od tego odstępuje, na 
własną prośbę ulega degradacji. Nie należy zatem 
używać argumentów, które sugerują, że konstytu-
cja nie jest legitymowana. No bo w gruncie rzeczy 
taki wniosek można byłoby wyciągnąć z tego, co 
usłyszeliśmy tutaj na początku dyskusji: nie jest 
legitymowana, bo pochodzi z werdyktu mniejszo-
ści. Tak? Ale nikt dojrzały nie podważał legalno-
ści tej konstytucji, nie podważała jej też prawica 
polityczna, która wygrała wybory w 1997 r., czyli 
Akcja Wyborcza Solidarność. I należy powiedzieć, 
że konstytucja z 1997 r. ma dziś silniejszą legity-
mację niż wtedy, kiedy była uchwalana. Doszło do 
tego poprzez rygorystyczne stosowanie do 2015 r. 
tej konstytucji przez zmieniające się podmioty po-
lityczne, poprzez wykonanie reform w ramach 
tej konstytucji, jak choćby wielkiej reformy sa-
morządowej z 1998 r., poprzez rozstrzygnięcie 
modelu relacji Kościół – państwo i podpisanie 
konkordatu, co byłoby niemożliwe, gdyby nie ta 
konstytucja, a co stało się jesienią w 1997 r., po-
przez powszechne i aprobatywne jej stosowanie. 
Proszę zauważyć, że nawet projekty rewizji kon-
stytucji są wyrazem szacunku dla konstytucji. Ja 
sam parokrotnie proponowałem rewizję konsty-
tucji. Ale ci, którzy proponują rewizję konstytu-
cji, szanują konstytucję. Nie szanują jej ci, którzy 
przeprowadzają – poza konstytucją – ustawodaw-
stwo kontrkonstytucyjne. Ci, którzy przedkładają 
rewizję konstytucji, szanują konstytucję. I ta kon-
stytucja została raz zrewidowana w przypadku 
europejskiego aresztu tymczasowego, zgody na 
europejski areszt tymczasowy. Wyrazem powa-
gi i szacunku dla tej konstytucji są projekty jej 
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rewizji, a absolutnym minimum wspólnoty po-
litycznej jest szanowanie reguł konstytucyjnych.

Mieliśmy nie wracać czy nie przystępować do 
dyskusji o współczesności, więc ja też będę bardzo 
oszczędny w tej kwestii, ale coś powiem. W mo-
mencie, w którym mamy tak nadzwyczajne wy-
zwania grożące bezpieczeństwu Polski i Europy 
Wschodniej, jednym z zasadniczych elementów 
konsolidacji wspólnoty narodowej jest respekt dla 
ustawy zasadniczej. Mam nadzieję, że wrócimy do 
takich czasów, w których Polska będzie wzorem 
ochrony i promocji praw jednostki w skali Europy, 
bo to jest bardzo silny atut Rzeczypospolitej. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

Senator 
krzyszTof mróz 

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

Co wzbudziło po naszej stronie pewne wąt-
pliwości? Jeżeli się podejmuje uchwałę historycz-
ną – to jest to, co mówił pan senator Czerwiński 
– trzeba odnieść się do prawdy, do prawdy 
z czasów, w których ta konstytucja była uchwa-
lana. Ja pamiętam, bo jestem członkiem Komisji 
Ustawodawczej, że my nieraz podejmujemy 
uchwały historyczne, mówiące o tym, co 200, 300 
lat temu się wydarzyło, a wtedy wielu senatorów 
dopomina się o podawanie szczegółów. I jak czy-
tam w jednym akapicie tego projektu uchwały, że 
ta konstytucja jest nazwana konstytucją kompro-
misu… To jest po prostu nieprawda. Tak po ludzku 
to jest po prostu nieprawda. Powiem tylko jedno. 
Pan senator Czerwiński mówił tutaj o wyborach, 
o tym, jaki był wtedy, w kadencji 1993–1997, skład 
parlamentu, ale trzeba jeszcze bardzo mocno po-
wiedzieć jedną rzecz, która została tylko zasy-
gnalizowana przez pana senatora Czerwińskiego, 
a chyba jest rzeczą najważniejszą, najistotniej-
szą. Ta konstytucja została przyjęta w referen-
dum, w którym frekwencja wynosiła 42%. I za 
tą konstytucją – przy frekwencji 42% – głosowa-
ło tylko 53% społeczeństwa. 46% społeczeństwa 

wtedy, w 1997 r. było przeciwko tej konstytucji. Tę 
konstytucję poparło niewiele ponad 6 milionów 
obywateli na ok. 25 milionów mających wówczas 
prawa wyborcze. I to nie jest tak, że ta konstytucja 
dzieliła polityków. No, taki był parlament. W ko-
misji było mówione, że to nie jest wina… No, jakieś 
tam błędy były popełnione, a 75% parlamentu to 
byli posłowie 2 obozów, Lewicy i PSL. Ale ta kon-
stytucja w momencie jej uchwalania bardzo moc-
no dzieliła polskie społeczeństwo.

(Głos z sali: Skąd pan to wie?)
No, z wyników referendum, Panie Senatorze.
(Głos z sali: Tak.)
(Rozmowy na sali)
Tak, z wyników referendum. 46% głosują-

cych w 1997 r. było przeciwko tej konstytucji. 
Czterdzieści…

(Głos z sali: Nie za mało?)
Proszę pani, odpowiem…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Nie prowadzimy 

polemiki. Przemawia pan Mróz.)
Proszę pani, Pani Senator, to ja pani przypo-

mnę, bo nie są to jasne dane: za konstytucją głoso-
wało 6 milionów 396 tysięcy Polaków, a przeciwko 
konstytucji 5 milionów 570 tysięcy – zaokrąglam 
– na ok. 25 milionów uprawnionych! Czyli tę kon-
stytucję poparło niewiele ponad 20% uprawnio-
nych Polaków i Polek. Niewiele ponad 20%. Jeżeli 
się robi uchwałę historyczną, gdzie się miesza – to 
jest to, co pan senator Czerwiński powiedział – 
i to, jak ona była uchwalana, i to, jaką rolę odegra-
ła, i to, jak ją dzisiaj postrzegamy, to ten element 
też trzeba podnieść, dla uczciwości historycznej. 
Pani Senator, można otworzyć Google i to wygo-
oglować. To, co ja pani przedstawiłem, to nie są 
jakieś tajne informacje. Pani pyta, ile osób głoso-
wało, kto głosował przeciwko. Polacy głosowali 
przeciwko! Tak jak część Polaków głosowała za. 
Ale relatywnie to prawie 80% albo nie poszło na 
wybory, albo głosowało przeciwko tej konstytu-
cji. O, to też warto wspomnieć, skoro państwo za-
wsze tak się odwołujecie do demokracji, do woli 
narodu. Wtedy były takie podziały. Jak ja czytam, 
że to była konstytucja kompromisu narodowego, 
wtedy gdy ją uchwalano… To nie była konstytu-
cja kompromisu narodowego. To, jak my ją dzi-
siaj postrzegamy, czy ona się sprawdziła, czy 
nie… Oczywiście są w tej konstytucji i pozytyw-
ne rzeczy, i negatywne. Jedna z takich rzeczy, 
które, jak myślę, nie przyszły panu marszałko-
wi Borowskiemu do głowy, to jest to, że teraz ta 
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konstytucja zabezpiecza… utrudnia wprowadze-
nie euro. Gdyby nie było progu konstytucyjnego 
i wpisania złotówki jako waluty narodowej, to być 
może niektórzy wprowadziliby euro i mielibyśmy 
pewne problemy gospodarcze. A więc ona ma 
swoje pozytywy i ma swoje negatywy – tak? Ale 
jeżeli uchwalamy uchwałę historyczną, to war-
to by przede wszystkim powiedzieć, jakie wtedy, 
w momencie uchwalania, kontrowersje budziła, 
nie w polityce, chociaż politycy też są emanacją 
narodu, ale w polskim społeczeństwie. I myślę, że 
wynik referendum jest tu największym, bo takim 
werbalnym, dowodem na to, jak wielu ludzi było 
przeciwko tej konstytucji, jak wielu miało wąt-
pliwości. To nie tylko to, o czym pan marszałek 
powiedział, że jakaś rozgłośnia radiowa itd., ale 
po prostu to miliony Polaków powiedziały, że im 
się ta konstytucja nie podoba. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, ja się zwykle wstrzymuję od 

komentarzy, ale skoro pan tak żongluje liczbami, 
to przypomnę, że w tej elekcji opozycja dosta-
ła o 900 tysięcy głosów więcej niż Zjednoczona 
Prawica, ale ponieważ w konstytucji jest zapisa-
na metoda D’Hondta, to macie większość. To tak 
á propos żonglowania liczbami. (Oklaski)

Głos zabierze pan senator Bosacki.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, 

ponieważ zostałem wymieniony z nazwiska, to 
mam jedno pytanie.)

(Głos z sali: Ale do mikrofonu.)
Do mikrofonu, Panie Marszałku.

Senator 
marek borowski 

Ponieważ pan senator Mróz był łaskaw 
uznać za zasługę tej konstytucji, że nic nie mó-
wiła o euro, to ja uprzejmie informuję, że jak tę 
konstytucję uchwalano, to euro jeszcze nie było. 
Dziękuję. (Wesołość na sali) (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Pan senator Bosacki.
(Senator Krzysztof Mróz: …Sprostowanie.)

(Wesołość na sali)
30 sekund.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku, skoro mówimy o sprosto-
waniu, to powiem, że pan marszałek Borowski 
żadnej mojej wypowiedzi nie sprostował. Ja po-
wiedziałem to tylko w tym kontekście…

(Rozmowy na sali) (Wesołość na sali)
Oczywiście, że nie, ja tylko powiedziałem, 

że w tym kontekście… tzn. że z mojego punktu 
widzenia ta konstytucja ma m. in. taki atut, że 
nie pozwala wprowadzić euro. Oczywiście pan 
Borowski pewnie nie przewidział, że będzie euro, 
bo gdyby przewidział, to pewnie by to wpisał. 
I tyle.

Panie Marszałku, skoro pan tak rygorystycz-
nie patrzy na sprostowania, to powiem, że spro-
stowania mają służyć temu, że ktoś powiedział 
nieprawdę i… Pan Borowski niczego nie…

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dostał pan czas na sprostowanie. Dziękuję 
bardzo.

(Senator Krzysztof Mróz: Ja prostowałem 
nieprawdziwą…)

Pan senator Bosacki.
(Głos z sali: Kompromitacja.)
(Głos z sali: Kompromitacja i tyle.)
Proszę o spokój.

Senator 
marcin bosacki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku
Wysoka Izbo!
Ja ze smutkiem słucham tej dyskusji, bo uwa-

żam, że uchwała czcząca dwudziestopięciolecie 
uchwalenia najwyższego prawa Rzeczypospolitej 
powinna być przegłosowana przez Wysoką Izbę 
bez tego typu popisów retorycznych, jakie przed 
chwilą słyszeliśmy z prawej strony sali.

(Głos z sali: I słyszymy.)
Zwłaszcza że powiedziano tutaj wiele słów nie-

prawdziwych. Nie jest oczywiście prawdą, jakoby 
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konstytucję uchwalono w parlamencie, a potem 
zatwierdzono w referendum ogólnokrajowym 
w sposób niereprezentatywny czy niedemokra-
tyczny. Wręcz przeciwnie, uchwalono ją zgodnie 
z prawem przez tych, których naród wybrał, a na-
stępnie naród ten akt prawny zatwierdził.

Nie jest również oczywiście prawdą, jako-
by konstytucja Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
petryfikowała komunistyczne porządki sprzed 
1989 r., jak tu usłyszeliśmy. No, to jest taki ab-
surd, którego chyba nie trzeba właściwie atako-
wać. Wystarczy wyjść na ulicę i zobaczyć, jak 
wygląda Polska w roku 2022, i przypomnieć so-
bie – jeśli ktoś ma dobrą pamięć i pamięta – jak 
wyglądała do roku 1989. Mieliśmy więc do czynie-
nia w wystąpieniu pana senatora Czerwińskiego, 
popartym niestety oklaskami prawej część sali, 
nie z opisem rzeczywistości czy prawdy histo-
rycznej, tylko z opisem projekcji pana senatora 
Czerwińskiego na temat tej rzeczywistości.

Ja chciałbym w  imieniu klubu Koalicji 
Obywatelskiej jeszcze raz serdecznie podzięko-
wać tym, którzy przyczynili się do ustanowie-
nia najwyższego prawa Rzeczypospolitej, którzy 
przez 7 lat pracowali nad projektem konstytucji. 
Chciałbym serdecznie podziękować marszałkom 
Zychowi i Struzikowi. Chciałbym serdecznie po-
dziękować panu marszałkowi Borowskiemu, tym, 
którzy głosowali wówczas nad tą konstytucją, 
a którzy zasiadają jeszcze w tej Izbie, czyli panu 
senatorowi Ujazdowskiemu i panu senatorowi 
marszałkowi Borusewiczowi, oraz tym wszyst-
kim, którzy wówczas przyczynili się do uchwa-
lenia tej konstytucji.

Naturalnie jesteśmy przeciwko absur-
dalnej, w  naszej ocenie, poprawce pana se-
natora Czerwińskiego i  będziemy popierać 
pierwotny projekt przedstawiony przez pana se-
natora Libickiego, któremu serdecznie dziękuję 
za jego przedstawienie. Dziękuję też, że umożliwił 
mi jego podpisanie.

Kończąc, chciałbym zadedykować tym, któ-
rzy na tej sali paręnaście czy parędziesiąt minut 
temu w sposób absurdalny atakowali obowiązu-
jącą w Rzeczypospolitej konstytucję, końcówkę jej 
preambuły, jednego z najpiękniejszych tekstów 
politycznych w historii Rzeczypospolitej. „W po-
czuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed 
własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej jako prawa podstawo-
we dla państwa oparte na poszanowaniu wol-
ności i sprawiedliwości, współdziałaniu władz, 

dialogu społecznym oraz na zasadzie pomocni-
czości umacniającej uprawnienia obywateli i ich 
wspólnot. Wszystkich, którzy dla dobra Trzeciej 
Rzeczypospolitej tę konstytucję będą stosowa-
li, wzywamy, aby czynili to, dbając o zachowa-
nie przyrodzonej godności człowieka, jego prawa 
do wolności i obowiązku solidarności z innymi, 
a poszanowanie tych zasad mieli za niewzruszo-
ną podstawę Rzeczypospolitej Polskiej”. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, 

Panie Marszałku…)
Głos zabierze pan senator Aleksander Pociej.
Nie udzielam głosu, ponieważ nie był pan wy-

mieniony z nazwiska i nie będziemy…
(Senator Jerzy Czerwiński: Jak nie byłem?)
(Głos z sali: Trzykrotnie.)
Ja słuchałem uważnie pana senatora 

Bosackiego. Zwracał się do tych, którzy kilkadzie-
siąt minut temu…

(Głos z sali: To nie to samo.)

Senator 
aleksander Pociej 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo krótko. Muszę odpowiedzieć na to 

z gruntu nieprawdziwe żonglowanie statysty-
kami. Pan marszałek częściowo mnie ubiegł. 
Chciałbym przypomnieć, że w poprzedniej kaden-
cji, jak panów ugrupowanie dostało trzydzieści 
parę procent przy pięćdziesięciu, to zmieniali-
ście pozakonstytucyjnie konstytucję, bo do tego 
sprowadziło się gmeranie przy praworządności. 
I dlatego mogę z czystym sumieniem powiedzieć 
panom po tym, co powiedzieliście, że błogosławio-
ny ten, który nie mając nic do powiedzenia, nie 
ubiera tego w słowa. Dziękuję. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Głos zabierze pan senator Krzysztof Kwiat - 
kowski.
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Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

Ja chciałbym w tym miejscu podziękować 
12 milionom 139 tysiącom 790 osobom, które 
wzięły udział w referendum konstytucyjnym 
i świadomie w tym referendum głosowały – za 
lub przeciw przyjęciu konstytucji. Największym 
skandalem, jeśli chodzi o projekt, który zgłosił 
senator Czerwiński, jest fragment, który mówi: 
społeczeństwo indoktrynowane przez ówcze-
sną totalną propagandę rządową, w większości 
nieświadome wykonywanych nad nim opera-
cji, niewielką większością głosów zatwierdziło 
nową ustawę zasadniczą. Szanowni Państwo, 
to głęboko krzywdzące, nieuczciwe i haniebne 
wobec tych milionów Polaków, którzy wzięli 
udział w tym referendum i zgodnie ze swoimi 
poglądami zagłosowali. Można było poprzeć ten 
projekt lub go odrzucić. Obrażanie dzisiaj tych 
ludzi i mówienie, że byli przedmiotem nieświa-
domej operacji na nich wykonywanej, nigdy nie 
powinno mieć miejsca w polskim parlamencie. 
(Oklaski)

Mam nadzieję i przekonanie, że autor tych ha-
niebnych słów przeprosi miliony Polaków, którzy 
wzięli udział w tym referendum. Poglądy możemy 
mieć różne – były osoby za tym projektem, były 
osoby przeciwne temu projektowi – ale zgodnie 
z obowiązującymi w Polsce procedurami ta kon-
stytucja została przyjęta w referendum, w refe-
rendum, które jest głosowaniem powszechnym, 
najbliższym ideałowi demokracji bezpośredniej, 
w którym mogą brać udział wszyscy uprawnieni 
obywatele. Jaki my dzisiaj chcemy wysłać do nich 
sygnał, co im chcemy powiedzieć? Że są nieświa-
domi, manipulowani i że biorą udział w głosowa-
niu, jak rozumiem, w sposób nieuświadomiony 
co do podejmowanych przez siebie decyzji? Takie 
słowa w polskim parlamencie nigdy nie powin-
ny paść.

Przepraszam wszystkich tych, którzy tymi 
słowami mogą się poczuć dotknięci. Szanuję 
państwa wybór dokonany 25 lat temu i jestem 
przekonany, Drodzy Polscy Obywatele, że tego 
wyboru dokonaliście zgodnie ze swoimi poglą-
dami, a nie będąc zmanipulowani. Sami tę de-
cyzję podejmowaliście. Dziękuję państwu za to, 
że wtedy wzięliście udział w tym głosowaniu. 
(Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Bogdan Klich.

Senator 
boGdan klich 

Są takie momenty w dziejach każdego narodu, 
które warto przypominać i z których należy być 
dumnym. W moim przekonaniu takim momen-
tem jest przyjęcie Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej w 1997 r.

Kim bylibyśmy dzisiaj, gdyby nie ten akt, któ-
ry ustanowił porządek ustrojowy naszego pań-
stwa? Co byśmy dzisiaj zrobili, gdybyśmy nie 
mieli tego oręża przeciwko atakom na porzą-
dek demokratyczny, oparty na wolności, które 
z tej strony sali następowały w ciągu ostatnich 
lat regularnie? Co zrobiłby dzisiaj polski oby-
watel, gdyby nie mógł się bezpośrednio odwołać 
do przepisów konstytucyjnych, gwarantują-
cych każdemu Polakowi i każdej Polce pełnię 
praw obywatelskich, w tym prawo do niezależ-
nego sądu, które to prawo do niezależnego sądu 
jest przez władzę sprawującą najwyższe urzę-
dy od 2015 r. sukcesywnie Polakom odbierane? 
Konstytucja jest orężem wolności. Ta konsty-
tucja jest konstytucją tolerancji, otwartości na 
drugiego człowieka. Ta konstytucja sprawia, 
że w Polsce, zgodnie z preambułą, jest miejsce 
dla każdego – i tego, który swoje wartości opie-
ra na swojej wierze, i tego, który z innych źró-
deł wyprowadza system wartości, który uważa 
za właściwy. To konstytucja, która opiera się 
na ustanowionej w  Europie zasadzie checks 
and balances. To konstytucja, która opiera się 
na Monteskiuszowskiej zasadzie rozdzielenia 
władz ustawodawczej, wykonawczej i sądowni-
czej. To konstytucja nadająca Polakom wszyst-
kie te prawa, które w innych konstytucjach są 
gwarantowane, pod warunkiem, że są to kon-
stytucje demokracji zachodnich. Ta konstytu-
cja daje Polakom szansę na odwoływanie się do 
praw i wolności trzeciej kategorii, a zatem nie 
tylko praw człowieka, nie tylko wolności oby-
watelskich, ale także praw społecznych i ekono-
micznych. Ta konstytucja ustanawia w Polsce 
porządek ustrojowy, który być może nie za-
wsze jest efektywny – tak jest np. w przypadku 
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podziału kompetencji, jeśli chodzi o obronność, 
pomiędzy prezydenta Rzeczypospolitej a Radę 
Ministrów – ale dzięki któremu Polska funkcjo-
nuje jako państwo prawa od ponad 2 dekad. Ta 
konstytucja wpisuje Polskę do międzynarodo-
wego porządku opartego na procedurach i na in-
stytucjach, a nie na woli aktualnie sprawującego 
władzę. To nie wola żadnego despoty, to nie wola 
żadnego autokraty, ale to reguły tej konstytucji 
i procedury decydują o tym, jak funkcjonuje pań-
stwo polskie.

Dlaczego mówię o tym wszystkim? Dlatego, 
że oczywiście jest taki kraj, który konstytucji nie 
ma, to Wielka Brytania, ale opiera się on na wie-
lowiekowym porządku ustawowym, który jest 
traktowany na równi z ustawami zasadniczymi 
w innych państwach.

I wreszcie dwa słowa co do trybu. Konstytucja 
3 maja, którą się chełpimy, Konstytucja 3 maja, 
której przyjęcie obchodzimy i świętujemy, została 
przyjęta w wyniku zamachu stanu przeprowa-
dzonego w sytuacji dramatycznej dla państwa 
polskiego w  XVIII  w. A  ta konstytucja zosta-
ła przyjęta większością 53% głosów wszystkich, 
którzy chcieli wziąć udział w referendum. Czy 
można sobie wyobrazić bardziej demokratyczną 
procedurę niż procedura, w ramach której całe 
Zgromadzenie Narodowe podejmuje decyzję i po-
nad 450 członków Zgromadzenia Narodowego jest 
za przyjęciem tej konstytucji, a tylko kilkudzie-
sięciu przeciw, niż procedura, w ramach której 
później poddaje się ją referendum ogólnokrajo-
wemu, a w tym referendum krajowym ponad po-
łowa obywateli opowiada się za jej przyjęciem? 
Czy można sobie wyobrazić bardziej demokra-
tyczną procedurę? A zatem niech wiedzą wszy-
scy ci, którzy podważają tę procedurę przyjętą 
w owym czasie dla ustanowienia konstytucji, 
że wydają sobie samym świadectwo i opowia-
dają się za niedemokratycznymi rozwiązania-
mi, których intencją prawdopodobnie jest to, aby 
z łatwością mogli dalej podważać Konstytucję 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jednak my, ludzie, któ-
rzy konstytucję traktują jako oręż, jako narzędzie 
stabilizacji państwa polskiego, na to nigdy się nie 
zgodzimy. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Seweryński.

Senator 
michał seweryński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgadzam się z niektórymi pochwałami tej 

konstytucji, bo ma ona niewątpliwe zalety. Przede 
wszystkim zgadzam się, że preambuła jest bardzo 
doniosłym, podniosłym i trafnym tekstem. W tej 
preambule każdy Polak może znaleźć wyrażony 
dla siebie szacunek. Można powiedzieć, że kon-
kretne przepisy, konkretne rozwiązania zbliżają 
nas do takiej konstytucji, o której każdy mógłby 
powiedzieć, że jest idealna pod względem kon-
strukcji prawnej i pod względem szacunku dla za-
sad, dla praw człowieka i innych ważnych zasad.

Ale można by znaleźć również takie przepi-
sy, które są krytykowane i które wymagają po-
prawy. Weźmy np. referendum, które wszczyna 
się na wniosek prezydenta. Jak ono miałoby być 
przeprowadzone? Mieliśmy tego przykład nie tak 
dawno temu. Konstytucja mówi, że wynik refe-
rendum jest wiążący, jeżeli osiągnie się określo-
ną większość odpowiedzi pozytywnych. Ale dla 
kogo jest wiążący? Dla prezydenta, który ma wy-
stąpić z inicjatywą zmiany konstytucji, czy dla 
parlamentarzystów? 

Tymczasem jest jeszcze druga część konstytu-
cji, w której napisane jest, w jakim trybie zmienia 
się konstytucję. Nie zmienia się jej w trybie refe-
rendum prezydenckiego, na podstawie wyniku 
tego referendum nie pisze się projektu konstytu-
cji. Konstytucję zmienia się w trybie ustalonym 
przez konstytucję, a nie poprzez referendum. Tu 
jest wyraźny brak synchronizacji pomiędzy tym, 
co się mówi o referendum, a tym, co się mówi 
o tym, jak się zmienia konstytucję.

Inny brak, który nam dokucza, a który ilustru-
ją różne konflikty, różne spory interpretacyjne, 
to brak wymaganych przepisów dotyczących roli 
prawa europejskiego. To wszystko wisi na jednym 
przepisie, na art. 94, i podlega przeróżnym inter-
pretacjom. Były próby naprawienia tego, ale nie 
zostały zakończone powodzeniem.

A więc ja myślę, że jesteśmy na dobrej drodze, 
żeby z tej konstytucji, którą 25 lat temu uchwa-
lono, wyprowadzić konstytucję lepszą, jeszcze 
bardziej operatywną, taką, która będzie budziła 
pełny szacunek obywateli. Dlatego wydaje mi się, 
że zamiast pochwalnej retoryki na dwudziestopię-
ciolecie tej konstytucji, należałoby przygotować 
projekt poprawy konstytucji, który mógłby zapo-
czątkować co najmniej ogólnonarodową dyskusję 
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nad poprawą konstytucji. I to byłaby właściwa re-
akcja, która zarówno oddawałaby sprawiedliwość 
zaletom tej konstytucji, jak i uwzględniałaby to, 
że trzeba usunąć wady, które w tej konstytucji są. 
Dziękuję. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Bogucki – jak mnie-

mam, zdalnie.
(Senator Jacek Bogucki: Panie Marszałku, czy 

mnie słychać?)
Słychać.
(Głos z sali: Ale nie widać.)
Tyle że nie widać.

Senator 
jacek boGucki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Wysoki 
Senacie!

Sprowokowały mnie do zabrania głosu wystą-
pienia senatorów Koalicji Obywatelskiej. Ja przy-
znaję, że głosowałem przeciwko tej konstytucji…

(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
(Marszałek Tomasz Grodzki: Panie Senatorze, 

z przykrością stwierdzam, że pańska wypowiedź 
nie jest zrozumiała. Przerywa cały czas transmi-
sję, niech pan spróbuje jeszcze raz…)

Spróbuję podłączyć…
(Marszałek Tomasz Grodzki: Proszę wyłączyć 

obraz, wtedy lepiej słychać.)
Halo? Spróbuję podłączyć słuchawki. Czy te-

raz jest lepiej?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Nie, przerywa 

transmisję. Niech pan wyłączy obraz i zostawi 
sam głos. Wiemy, że pan to pan, tak że wtedy…)

Jasne, już zatrzymałem. Czy teraz jest lepiej?
(Marszałek Tomasz Grodzki: Teraz słyszymy 

pana dobrze.)
Panie Marszałku, jestem w Białowieży, więc 

może ta odległość jednak przeszkadza. Miałem 
brać udział w uroczystościach związanych z od-
słonięciem pomnika sybiraków, ale oczywiście 
obowiązki i obrady Senatu są najważniejsze.

Postanowiłem zabrać głos, bo zostałem spro-
wokowany przez niektórych senatorów Koalicji 
Obywatelskiej. Ja przyznaję, że głosowałem 

przeciwko tej konstytucji. Na sali jest pewnie wie-
lu takich, którzy zachowali się podobnie. Są też 
ci, którzy głosowali za konstytucją. Dzisiaj, z per-
spektywy czasu, mamy pewnie różne odczucia, 
czy wtedy głosowaliśmy właściwie. Ale jak dale-
ko od twórców Platformy Obywatelskiej i twór-
ców PO-PiS… Bo ja to współtworzyłem. To nie 
była organizacja, ale była lista wyborcza PO-PiS. 
Po pewnym czasie odeszli ci senatorowie, którzy 
dzisiaj mówią, że to była tak znakomita konsty-
tucja. A przecież myśmy wtedy tworzyli nowe 
ugrupowania po to, żeby sprzeciwić się ówczesnej 
władzy, ówczesnemu utrwalaniu – tak przynaj-
mniej mi się wydawało – postkomunistycznego, 
okrągłostołowego układu w Polsce, tamtego ukła-
du politycznego. Jak daleko odeszliście, Panowie 
Bosacki, Kwiatkowski od tamtych idei, które, jak 
się wydawało, i nam w Prawie i Sprawiedliwości, 
i wam w Platformie Obywatelskiej przyświecały? 
No bo gdy ktoś używa takich argumentów: jak 
wygląda Polska dziś, a jak wyglądała w 1989 r… 
Ja pamiętam, kiedy Gierek mówił to samo, kie-
dy Jaruzelski mówił to samo: no, przecież Polska 
od 1945 r. się zmieniła, no, to nie jest tak źle w tej 
Polsce. Powtarzacie słowa tamtych polityków, 
z którymi, wydawało się, kiedyś walczyliście.

Jak przez Okrągły Stół, a potem utrwalenie 
w konstytucji tych zapisów następowała grabież-
cza wyprzedaż majątku narodowego, także w ro-
syjskie ręce – już dzisiaj wiemy, jak wielkim to 
było błędem… W moim województwie był Polmos 
Białystok, jeszcze do niedawna był własnością fir-
my rosyjskiej, ostatnio odkupił to polsko-niemiec-
ki kapitał. Takich przykładów jest wiele.

Skoro mówicie, że trzeba czcić każdą konsty-
tucję, bo to jest przecież najważniejszy akt w dzie-
jach narodu, no to może przygotujecie też uchwałę 
na 22 lipca? Bo też będzie okrągła rocznica, bo-
dajże siedemdziesiąta rocznica uchwalenia kon-
stytucji z 1952 r.

Gdy zostałem wójtem w 1990 r. w swojej ma-
łej gminie, w małej miejscowości… Komuniści 
byli na tyle durni, że 2 ulice nazwali identycz-
nie, jedna nazywała się 22 Lipca, druga Manifestu 
Lipcowego. Ja powiedziałem na sesji rady, że albo 
trzecią nazwiemy „Święta Odrodzenia Polski”, 
albo wysadzimy w  powietrze 2 nazwy, które 
były przecież nazwami hańby, a nie powodem do 
chluby.

W tej konstytucji zdecydowanie jest wiele za-
pisów pozytywnych. Można doszukiwać się tych, 
które są zapisami nie do końca właściwymi. Ale 
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przecież tu mówimy o upamiętnieniu twórców tej 
konstytucji. Ja koalicji SLD-PSL czcić zamiaru nie 
mam. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Borowski: W  kwestii 

formalnej…)
W kwestii formalnej… Pierwsi zgłaszali się 

pan senator Pociej i pan marszałek Kamiński, 
a potem pan marszałek Borowski.

(Senator Aleksander Pociej: Ja się zgłasza-
łem do zabrania głosu, ale najpierw kwestie 
formalne…)

Senator 
michał k amiński 

Panie Marszałku, przepraszam, w kwestii for-
malnej. Wydaje mi się, że trzeba jednak reagować 
w sytuacji, w której padają słowa…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Obraźliwe.)
…przekraczające miarę cywilizowanej debaty. 

Porównywanie…
(Poruszenie na sali)
…Konstytucji Rzeczypospolitej przyjętej przez 

wolny Sejm i wolny Senat do aktu 22 lipca jest do-
wodem albo politycznej podłości, albo komplet-
nej niewiedzy historycznej. W moim przekonaniu 
należy w takich sytuacjach reagować. Jeżeli pan 
Bogucki będzie notorycznie…

(Głos z sali: Senator.)
Senator, tak, przepraszam. Jeżeli pan sena-

tor Bogucki będzie notorycznie używał tego typu 
sformułowań, to należy taką sprawę skierować do 
komisji etyki, dlatego że powinniśmy dbać o kul-
turę naszego dialogu. A powtórzę: porównanie 
PRL do wolnej Polski jest porównaniem równie 
hańbiącym jak porównywanie ZSRR do Unii 
Europejskiej, po prostu.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Marszałku, każdy z nas swoimi wystą-
pieniami wystawia świadectwo przede wszyst-
kim sobie. Ale oczywiście formalne kroki, 

jeżeli ktokolwiek z państwa tak uzna, można 
podejmować.

Pan senator Borowski.

Senator 
marek borowski 

Panie Marszałku, na mocy odpowiedniego 
punktu regulaminu wnoszę o zamknięcie listy 
mówców.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Padł wniosek… Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, 
uznam, że wniosek został przyjęty, i zamknę li-
stę mówców.

Senator 
marek Pęk 

Przeciw. Sprzeciw.
(Senator Aleksander Pociej: Ja co prawda zapi-

sałem się, ale myślę, że im ciszej nad tą trumną, 
tym lepiej, więc…)

(Poruszenie na sali)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Pan marszałek podtrzymuje sprzeciw? No to 
musimy zarządzić głosowanie.

(Głos z sali: Tak jest.)
Kto jest za zamknięciem listy mówców? Proszę 

nacisnąć przycisk i podnieść rączkę.
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 76 senatorów, 48 było za zamknię-

ciem listy mówców, 24 – przeciw, 4 osoby się 
wstrzymały. (Głosowanie nr 2)

Lista mówców została zamknięta.
W tej chwili zapisani byli jeszcze pan sena-

tor Pupa, o ile się orientuję, i jako ostatni senator 
Gawłowski.

Senator 
zdzisław PuPa 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rzeczywiście jesteśmy dzisiaj w  wyjątko-

wej sytuacji, w sytuacji trudnej, w której, jak już 
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tu padło z tej mównicy, wymagana jest jedność 
narodowa, wspólne działanie, które wyrazili-
śmy choćby przy ustawie nad obronnością na-
szego kraju. Dzisiaj podjęliśmy debatę na temat 
25-lecia przyjęcia Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej i dzisiaj z tej mównicy padło wiele uwag, 
wiele, można powiedzieć, osobistych ref leksji 
poświęconych właśnie temu zagadnieniu. Jedna 
z tych uwag dotyczy tego, że stworzyliśmy 25 lat 
temu kompromis, który przyczynił się do tego, 
że ta ustawa została przyjęta. Było też wiele słów 
o prawdzie, że należy na prawdzie budować na-
sze życie publiczne, społeczne. I rzeczywiście 20 
wieków temu padły znamienne słowa, chyba naj-
ważniejsze w historii ludzkości, które wielu z nas 
usłyszy chyba niebawem w naszych kościołach. 
Mianowicie słowa: ja się na to narodziłem i przy-
szedłem na świat, żeby dać świadectwo prawdzie. 
I gdybyśmy dzisiaj budowali naszą cywilizację 
opartą na kłamstwie, to dzisiaj nie byłoby lotów 
w kosmos, dzisiaj nie byłoby nowoczesnych sa-
mochodów. Gdyby nie było dialogu, tolerancji, 
to prawdopodobnie nie byłoby postępu w medy-
cynie, dochodziłoby do różnego rodzaju sytuacji 
śmiesznych czy patologicznych, czy wręcz an-
tyrozwojowych. Niestety czy stety, budujemy tę 
cywilizację, opierając się przede wszystkim na 
prawdzie, a tej prawdy często brakuje w prze-
strzeni publicznej.

Dzisiaj z tym tematem i tym problemem się 
mierzymy. Senator Czerwiński zaproponował 
projekt nowej uchwały i nic nie stoi na przeszko-
dzie, aby w sposób, można powiedzieć, spokojny 
nad tym projektem podebatować. Wiadomo i nikt 
nie zaprzeczy temu, że ZSL czy później PSL… PSL, 
obecna Lewica wywodzą swój nurt z ZSL czy 
praktycznie bezpośrednio z PZPR, ze środowisk 
lewicowych, które – dzisiaj można to powiedzieć 
– w tamtym okresie jak gdyby sprzyjały współ-
pracy ze Związkiem Radzieckim, hołubiły tamten 
system. Dzisiaj wiele z tych osób zasiada w parla-
mencie i są tolerowane, są szanowane. Ja się cieszę 
z tego powodu, że te osoby przeszły transforma-
cję, która pozwala funkcjonować w tej rzeczywi-
stości, nie czują się zakłamane, praktycznie nie 
czują się napiętnowane.

Chciałbym, aby z tej mównicy padły też słowa, 
które są bardzo ważne, i one padały, tylko pytanie, 
czy one są zrozumiałe dla tych, którzy je wypo-
wiadają. Mianowicie mówimy tu o tolerancji, o de-
mokracji. Tylko że kiedy Prawo i Sprawiedliwość, 
kiedy moje ugrupowanie odwołuje się do zasad 

demokracji, do suwerena, jakim jest naród, i ko-
rzysta, można powiedzieć, z tych przywilejów 
i tego obowiązku, które daje konstytucja, to na-
gle słyszymy, że powoływany jest Komitet Obrony 
Demokracji, że PiS łamie demokrację, że ośmie-
szany jest Trybunał Konstytucyjny. Pytam: czy te 
osoby, które dzisiaj tak zażarcie bronią tej uchwa-
ły, nie stają, można powiedzieć, w poprzek, sami 
z sobą, z prawdą, która powinna ich dotyczyć?

Dlatego, Szanowni Państwo, zastanówmy się 
trochę nad pewną refleksją. Została zgłoszona po-
prawka, jest szansa na to, aby nad tą poprawką 
popracować. Pan prof. Seweryński, którego nie-
samowicie cenię jako profesora, jako osobę, jako 
człowieka, który darzy nas wszystkich empatią, 
życzliwością i z taką życzliwością też się spotyka, 
bardzo elegancko i bardzo delikatnie, z właściwą 
sobie wrażliwością zwrócił uwagę na problem, 
można powiedzieć, mankamentów w konstytucji. 
I dobrze by było, Szanowna Wysoka Izbo, abyśmy 
usłyszeli głos pana profesora, ja to podkreślam, 
i pomyśleli, czy nie należałoby dzisiaj zastano-
wić się nad tym, jak wypracować takie elementy 
konstytucji, które będą służyły dalszemu rozwo-
jowi Rzeczypospolitej, pozwolą usunąć z tej kon-
stytucji mankamenty i dalej w sposób właściwy, 
razem tworzyć naszą wspólnotę, której na imię 
Rzeczpospolita Polska. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Jako ostatni, zdalnie, głos zabierze pan sena-

tor Gawłowski.

Senator 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie miałem zamiaru zabierać głosu w tej spra-

wie, ale chcę wyraźnie powiedzieć, że jako bardzo 
młody człowiek w latach osiemdziesiątych byłem 
związany z Konfederacją Polski Niepodległej, 
z  antykomunistycznym ruchem. Już wtedy, 
w tamtym czasie, doświadczałem „łaski” władzy, 
bo wielokrotnie byłem zatrzymywany i areszto-
wany, a potem, gdy autorzy dzisiaj obowiązującej 
konstytucji zaproponowali ostateczny jej kształt, 
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komunikaty

w referendum głosowałem przeciwko tej konsty-
tucji. I chcę wyraźnie powiedzieć, że się pomyli-
łem. Chcę powiedzieć, że dziękuję tym ludziom, 
którzy mieli odwagę zbudować ten projekt, prze-
prowadzić przez demokratyczny parlament, a po-
tem poddać ocenie Polaków, którzy zagłosowali 
i w większości zatwierdzili obowiązującą dzisiaj 
konstytucję. Chcę powiedzieć, że mieli rację, po 
prostu zwyczajnie mieli rację, bo ta konstytu-
cja przyczyniła się do tego, że przez ostatnie lata 
Polska w sposób stabilny miała szansę się roz-
wijać. Rządy demokratyczne szanowały i w pełni 
respektowały zasady wynikające z konstytucji. 
Nikt przez lata nie odważył się łamać tych zasad, 
które były tam twardo opisane.

W tej konstytucji jest odwołanie do Boga, są 
też zapisy, które mówią dość jednoznacznie o tym, 
od kiedy mamy prawo do życia. Ja jestem trochę 
zaskoczony tym, że senatorowie z PiS próbują 
dzisiaj kwestionować konstytucję, która w ta-
kim wymiarze jest dzisiaj jedną z bardziej kon-
serwatywnych w Europie. Ja na miejscu tychże 
senatorów absolutnie w całości wspierałbym pro-
jekt uchwały przygotowany przez pana senatora 
Libickiego.

Na koniec chcę jeszcze raz bardzo podzięko-
wać wszystkim autorom i ludziom, którzy przy-
czynili się do powstania tej konstytucji. Chcę też 
wyraźnie powiedzieć: rząd jest od tego, władza 
publiczna jest od tego, żeby przestrzegać konsty-
tucji. Jeżeli władza publiczna, rząd łamie konsty-
tucję, to obywatele mają prawo protestować. Tak 
się dzieje przez ostatnie lata. Obecny rząd rzeczy-
wiście łamie konstytucję, obecna większość par-
lamentarna łamie konstytucję i być może to wam 
przeszkadza, ale to nie zmienia faktu, że przez 
ostatnie dwadzieścia kilka lat wszystkie rządy 
z ogromnym szacunkiem odnosiły się do zapi-
sów konstytucji i to nieważne, czy były to rządy 
prawicowe, czy lewicowe, wszyscy bez wyjątku 
szanowali zapisy tego najwyższego aktu, najważ-
niejszej ustawy w Polsce.

W związku z tym składam wniosek o podjęcie 
tej uchwały bez żadnych poprawek, bo nie warto 
dyskutować o poprawkach, które wypaczają sens, 
ideę przyświecającą autorom uchwały. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Informuję, że lista mówców została wyczer - 
pana.

Dla porządku informuję, że panowie senatoro-
wie Szwed i Szejnfeld złożyli swoje przemówienia 
w dyskusji do protokołu.*

Zamykam dyskusję.
Wobec faktu, że zostały złożone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
uchwały do Komisji Ustawodawczej.

Wnoszę o wyznaczenie komisji terminu przy-
gotowania dodatkowego sprawozdania po to, aby-
śmy mogli przeprowadzić trzecie czytanie jeszcze 
na tym posiedzeniu Senatu, zaraz po zakończeniu 
przerwy.

Jeśli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Proszę, komunikat.

Senator Sekretarz 
jerzy wcisła 

Wysoki Senacie!
Posiedzenie Komisji Ustawodawczej w przed-

miocie rozpatrzenia wniosków do projek-
tu uchwały w  sprawie uczczenia Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
w 25. rocznicę jej uchwalenia odbędzie się w sali 
w nr 176 10 minut po ogłoszeniu przerwy.

Bezpośrednio po zakończeniu posiedzenia 
Komisji Ustawodawczej wznowione zostanie po-
siedzenie Senatu i odbędą się głosowania nad 
dotychczas procedowanymi ustawami. Dziękuję 
bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wszystkie głosowania będą zaraz po powrocie 
na salę obrad, po zakończeniu prac komisji i opra-
cowaniu sprawozdania. Później przystąpimy do 
rozszerzenia porządku obrad, tak jak wczoraj 
uprzedzałem, o pilne ustawy sejmowe.

Ogłaszam przerwę do godziny 11.45.

(Przerwa w posiedzeniu od godziny 11 minut  
21 do godziny 12 minut 18)

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.
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MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Powracamy do rozpatrywania punktu pięt-
nastego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu uchwały w sprawie uczczenia Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. 
w 25. rocznicę jej uchwalenia.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu uchwały skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przed-
stawienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu 
dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono 
w druku nr 667 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 

Filipa Libickiego, o przedstawienie dodatkowego 
sprawozdania komisji.

Senator SPraWozDaWca 
jan filiP libicki 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Ustawodawcza obradowała dzisiaj. 

Za wnioskiem pana senatora Czerwińskiego 
było 10 głosów, przeciw wnioskowi pana senatora 
Czerwińskiego było 16 głosów, nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Komisja rekomenduje odrzucenie 
tego wniosku.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Ustawodawczej, pana senatora Jerzego 
Czerwińskiego o przedstawienie wniosków po-
partych przez mniejszość komisji.

Senator SPraWozDaWca 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Prosiłbym o głosowanie za wnioskiem popie-

ranym przez mniejszość z prostego powodu – 
gwoli prawdy historycznej. Ja wiem, że ta prawda 
może być w niektórych momentach, nazwałbym 
to, doskwierająca, ale ona się sama obroni. Ku 
prawdzie historycznej.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowa-

dzone głosowania nad poprawkami, według 
kolejności przepisów projektu – druk nr 667 X 
– a następnie nad przyjęciem projektu, druk 
nr 667 S, w całości, ze zmianami, jeżeli zostaną 
przyjęte poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 37 – za, 50 – przeciw, 

9 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 3)
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, 38 – za, 48 – przeciw, 

9 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 4)
Wobec odrzucenia poprawek przystępujemy 

do głosowania nad projektem uchwały w sprawie 
uczczenia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej 
z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwa-
lenia, zawartym w druku nr 667 S.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 52 – za, 23 – przeciw, 

21 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, 

że Senat podjął uchwałę w sprawie uczczenia 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z  dnia 
2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej uchwalenia.

Proszę o podejście do stołu prezydialnego pana 
marszałka Józefa Zycha, gdyż chciałbym wręczyć 
panu marszałkowi uchwałę Senatu.

(Wszyscy wstają) (Oklaski)
(Rozmowy na sali)
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MarSzałek SejMu ii kaDencji  
W latach 1995–1997 
józef zych 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja ko przewodniczący Zg romadzenia 

Narodowego, które 25 lat temu uchwaliło kon-
stytucję, serdecznie dziękuję Senatowi.

Jednocześnie chciałbym powiedzieć, ponie-
waż padały tu głosy, aby mówić o historycznej 
prawdzie, że w dziesiątkach naukowych opraco-
wań z całego świata na temat naszej konstytucji 
podkreśla się – wszędzie – że jest to konstytu-
cja kompromisu politycznego. W  tym czasie, 
kiedy rozpoczęliśmy prace nad konstytucją – ja 
najpierw uczestniczyłem w nich jako przewod-
niczący komisji regulaminowej zgromadzenia, 
a później jako jego przewodniczący – mieliśmy 
na scenie politycznej 29 ugrupowań, w parlamen-
cie było 12 ugrupowań, a konsultacje obejmowały 
kilka bloków. Po pierwsze, był blok parlamentar-
ny. Po drugie, był obywatelski projekt, który miał 
prawie 1 milion podpisów i był popierany przez 
Solidarność. Po trzecie, było 16 ugrupowań z tzw. 
Konwentu Świętej Katarzyny, któremu prze-
wodniczył Jan Olszewski. Był Kościół katolicki 
i wszystkie ugrupowania…

Panie i Panowie, mieliśmy świadomość, że 
w pierwszej kolejności dążymy do wejścia do 
Unii Europejskiej i NATO. Bez zagwarantowania 
przede wszystkim praworządności nie mieliśmy 
żadnych szans, stąd też wszyscy mieli świado-
mość, jaka była nasza pozycja. Panie i Panowie, 
pomimo 7 projektów, pomimo różnicy zdań, 
w Zgromadzeniu Narodowym nigdy nie padł 
wniosek o odrzucenie projektu konstytucji.

Poza tym chciałbym podkreślić, że bardzo czę-
sto powoływano się na stanowisko Jana Pawła II. 
Ja wielokrotnie miałem okazję z nim rozmawiać, 
to wszystko jest udokumentowane. Jeżeli dziś ktoś 
chce wiedzieć, co Jan Paweł II sądził o konstytu-
cji, co sądził o niej Watykan, to proszę przeczytać 
książkę „Nie stracić wiary w Watykanie” ówcze-
snego ambasadora Frankiewicza. Cały rozdział 
jest poświęcony tej ocenie. Jan Paweł II miał peł-
ną świadomość, że nie wybrniemy z tej sytuacji, 
jeżeli nie stworzymy na tym etapie podstaw do 
budowy państwa sprawiedliwego i demokratycz-
nego. Proszę państwa, ostatnio, 26 maja, abp Józef 
Michalik, przewodniczący zespołu Episkopatu 
Polski do spraw konstytucji, którego o lewico-
we poglądy nie można posądzić, napisał list do 

dyrektora muzeum w Leżajsku – zrobił to przy 
pewnej okazji – w którym daje tego dowód i mówi 
o pozytywach tej konstytucji.

Janowi Pawłowi II oczywiście zależało na tym, 
żeby w preambule było odniesienie do imienia 
Boga. I tu chciałbym podkreślić 1 kwestię: było 8 
projektów – jest tutaj marszałek Borowski – i to 
wszystko groziło tym, że nie będziemy mieć pre-
ambuły. W piątkę się spotkaliśmy – Borowski, śp. 
Małachowski, Mazowiecki, Struzik, ja – i prze-
sądziliśmy o przyjęciu projektu, który przedsta-
wiliśmy Komisji Konstytucyjnej. I w ten sposób 
uratowaliśmy sytuację. Ta preambuła według 
Watykanu i według najwybitniejszych konsty-
tucjonalistów jest wzorem dla państw demo-
kratycznych, dla wszystkich, bo uwzględniono 
w niej wszystkie wartości. I tak samo ocenił to 
papież Jan Paweł II. Ujawniam to po raz pierwszy. 
Rozmawiałem z papieżem bezpośrednio, w cztery 
oczy, taka była wtedy moja rola.

Panie i Panowie, jeżeli chcemy – a wtedy chcie-
liśmy – wspólnie budować Polskę sprawiedliwą, 
uczciwą, demokratyczną… Jak powołujemy się na 
ugrupowania polityczne i mówimy o tym, że par-
lamentarzyści są wybrani z woli narodu, to trzeba 
odnosić to do całej historii, do wszystkich i w każ-
dej sytuacji. Dlatego jestem dumny, że pomimo 
tego, że były ogromne różnice zdań, potrafiliśmy 
się wznieść ponad podziały i uchwalić konstytucję. 
Pamiętam ten moment. Konstytucja była przyjmo-
wana w 3 czytaniach. Po drugim czytaniu nie było 
prawicy i lewicy – wszyscy prawie automatycz-
nie się zerwali i odśpiewaliśmy na stojąco hymn: 
„Jeszcze Polska nie zginęła”. I jeżeli cokolwiek na-
leży dziś podkreślić, to trzeba podnieść, że bez tej 
ówczesnej zgody, ówczesnej zgody… Bo ostatecz-
nie, cokolwiek by powiedzieć, to przecież naród 
zatwierdził konstytucję w referendum. Gdyby 
jej nie zatwierdził, to ona by nie weszła w życie. 
Panie i Panowie, to jest wzór, wzór, jak należy po-
stępować, jak należy kochać tę ojczyznę, jak należy 
przede wszystkim być wiernym swoim poglądom.

I za to wszystko, za to, że uznaliście tę prawdę, 
kiedy cały świat uznaje… Ja dzisiaj jestem wykła-
dowcą prawa konstytucyjnego w jednej z najwy-
bitniejszych uczelni europejskich, gdzie podkreśla 
się na każdym kroku naszą tożsamość, tożsamość 
naszej konstytucji, zgodnej z konstytucją Stanów 
Zjednoczonych i najwybitniejszymi konstytucja-
mi świata.

Dziękuję, Panie Marszałku.
(Część senatorów wstaje) (Oklaski)
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MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu marszałkowi za przypo-
mnienie kanonów uprawiania polityki, tego, jak 
ona powinna być uprawiana.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o lasach.

Przypominam, że wczoraj zostało przedsta-
wione sprawozdanie komisji o projekcie ustawy 
oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przejęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawar-
tego w druku nr 619 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upo-
ważnił panią senator Danutę Jazłowiecką do 
prezentowania stanowiska Senatu w dalszych 
pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy o zmia-
nie ustawy o  lasach oraz projektem uchwały 
w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 50 – za, 45 – przeciw, 

2 się wstrzymało. (Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o lasach i podjął uchwałę w sprawie wniesienia 
do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
panią senator Danutę Jazłowiecką do prezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz 
niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która 
ustosunkowała się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowała sprawozdanie 
w tej sprawie. Znajduje się ono w druku nr 660 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Kazimierza Kleinę, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator SPraWozDaWca 
k azimierz kleina 

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

Publicznych zwracam się z prośbą o przyjęcie 21 
poprawek, czyli wszystkich, które zostały zgło-
szone na posiedzeniu plenarnym i na posiedze-
niu komisji do ustawy o zmianie ustawy o listach 
zastawnych i bankach hipotecznych oraz niektó-
rych innych ustaw. Równocześnie wnoszę, aby 
poprawki nr 1–20 przegłosować w 1 głosowa-
niu. To jest wniosek Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator chce jeszcze zabrać głos jako 

senator wnioskodawca? 
(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
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 wyni-
kającymi z przyjętych poprawek.

Przypomnę, że komisja rekomenduje głosowa-
nie nad poprawkami nr 1–20 w bloku i oddzielnie 
nad poprawką nr 21.

Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, 
że Wysoki Senat wyraził na to zgodę.

Zatem głosujemy nad poprawkami nr 1–20 
w bloku.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawka nr 21.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 49 było za, 46 – prze-

ciw, 2 senatorów się wstrzymało. (Głosowanie 
nr 8)

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 było za, nikt nie 

był przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie 
nr 9)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o ochro-
nie dziedzictwa narodowego związanego z na-
zwami obiektów przestrzeni publicznej oraz 
pomnikami.

Komisja Kultury i  Środków Przekazu 
oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej przedstawiły projekt 
uchwały, w którym wnoszą o odrzucenie ustawy 
– druk senacki nr 644 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwały o od-
rzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Jackowski głosuje czy się 

zastanawia?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 96 senatorów, 51 – za, 44 – prze-

ciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ochro-
nie dziedzictwa narodowego związanego z na-
zwami obiektów przestrzeni publicznej oraz 
pomnikami.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pracowniczych programach emerytalnych oraz 
ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych 
oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia 
emerytalnego.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisja Budżetu i Finansów 
Publicznych przedstawiły projekt uchwały, w któ-
rym wnoszą o wprowadzenie poprawek do usta-
wy – druk senacki nr 643 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 

przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wyni-
kającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 12)
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 13)
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 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o pracowniczych programach emery-
talnych oraz ustawy o indywidualnych kontach 
emerytalnych oraz indywidualnych kontach za-
bezpieczenia emerytalnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o emeryturach pomostowych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosiła o przyjęcie tej ustawy bez poprawek 
– druk senacki nr 654 A.

Przystępujemy do głosowania na przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 15)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o dozorze technicznym oraz ustawy o transpor-
cie kolejowym.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 639 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, 95 – za, nikt nie był 

przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie 
nr 16)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy 
o transporcie kolejowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy – Prawo wodne.

Komisja Infrastruktury, Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisja Środowiska przedstawiły projekt uchwa-
ły, w którym wnosiły o wprowadzenie poprawek 
do ustawy – druk senacki nr 655 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wyni-
kającymi z przyjętych poprawek.

Głosujemy nad przedstawionymi poprawkami.
Poprawka nr 1 koryguje błędne odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Zdalni mi zniknęli… O, już są.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 18)
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 95 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 19)
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 20)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo wodne.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o utworzeniu 
Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Nauki, 
Edukacji i Sportu przedstawiły projekt uchwały, 
w którym wnoszą o wprowadzenie poprawek do 
ustawy – druk senacki nr 659 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości, ze zmianami wyni-
kającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka nr 2
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 22)
Uwaga! Nad poprawkami nr 3 i 4 należy gło-

sować łącznie.
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Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
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, 96 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie 
nr 24)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o utwo-
rzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o  wyrobach 
medycznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Zdrowia, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje 
się ono w druku nr 661 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator 
Agnieszkę Gorgoń-Komor, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator SPraWozDaWca 
aGnieszk a GorGoń-komor 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z uwagi na to, że w czasie dyskusji nad tą 

ustawą zostały złożone wnioski o charakterze 
legislacyjnym, w dniu wczorajszym zebrała się 
Komisja Zdrowia. Rekomenduje ona państwu 
przyjęcie ustawy wraz z 9 poprawkami. Dziękuję 
bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Dodam, że były to panie senator Matecka, 

Gorgoń-Komor i Małecka-Libera.

Rozumiem, że nie.
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Szanowny 

Panie Marszałku, poprawki nr 7, 8 i 9 możemy 
przegłosować łącznie.)

Tak. Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania, w pierwszej 

kolejności nad poprawkami, a  następnie nad 
podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy 
w całości, ze zmianami wynikającymi z przyję-
tych poprawek.

Poprawka nr 1.
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 25)
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 27)
Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 28)
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 29)
Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
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Uwaga! Poprawki nr 7, 8 i 9 należy przegłoso-
wać łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 31)
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 32)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o wyro-
bach medycznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu je-
denastego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki doty-
czącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochro-
ny lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 
2021 r.

Kom isja Sa morządu Ter y tor ia l nego 
i Administracji Państwowej oraz Komisja Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiły 
jednobrzmiące projekty uchwał, w których wno-
szą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. To druki 
senackie nr 657 A i 657 B.

Przystępujemy zatem do głosowania nad 
przedstawionym przez komisje projektem 
uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 33)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o raty-
fikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a  Rządem Stanów Zjednoczonych 
Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjona-
riuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie 
dnia 2 grudnia 2021 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwunastego porządku obrad: ustawa o ratyfi-
kacji Protokołu Wykonawczego między Rządem 

Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Armenii do Umowy między Unią Europejską 
a Republiką Armenii o readmisji osób przeby-
wających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli 
dnia 19  kwietnia 2013 roku, sporządzonego 
w Warszawie dnia 29 października 2021 roku.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisja Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiły 
jednobrzmiące projekty uchwał, w których wno-
szą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. To druki 
senackie nr 656 A i 656 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 34)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfi-
kacji Protokołu Wykonawczego między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki 
Armenii do Umowy między Unią Europejską 
a Republiką Armenii o readmisji osób przeby-
wających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli 
dnia 19  kwietnia 2013 roku, sporządzonego 
w Warszawie dnia 29 października 2021 roku.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
trzynastego porządku obrad: ustawa o raty-
fikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym 
między państwami CARIFORUM, z jednej stro-
ny, a  Wspólnotą Europejską i  jej państwami 
członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej 
w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 październi-
ka 2008 r.

K o m i s j a  G o s p o d a r k i  N a r o d o w e j 
i  Innowacy jności oraz Komisja Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej przedstawiły 
jednobrzmiące projekty uchwał, w których wno-
szą o przyjęcie ustawy bez poprawek – druki se-
nackie nr 658 A i 658 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
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Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o raty-
fikacji Umowy o partnerstwie gospodarczym 
między państwami CARIFORUM, z jednej stro-
ny, a  Wspólnotą Europejską i  jej państwami 
członkowskimi, z drugiej strony, sporządzonej 
w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 październi-
ka 2008 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czternastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego państwa.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz do Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej i zo-
bowiązał te komisje do przedstawienia jeszcze na 
obecnym posiedzeniu Senatu dodatkowego spra-
wozdania. Znajduje się ono w druku nr 668 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego, o przedstawienie do-
datkowego sprawozdania komisji.

Senator SPraWozDaWca 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
2 poprawki zostały zgłoszone przez pana se-

natora Czerwińskiego. Mimo negatywnej opinii 
rządu obie poprawki uzyskały pełne poparcie ze 
strony Wysokich Komisji, w związku z tym wno-
szę o przyjęcie poprawek oraz całego projektu 
ustawy. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy pan senator wnioskodawca lub pozostały 

senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać głos?
Przypominam, że wnioskodawcą był pan se-

nator Czerwiński, a sprawozdawcą po pierwszym 
czytaniu – pan senator Kwiatkowski.

Nie widzę chętnych.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
ców i wnioskodawcy w związku z przedstawio-
nym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie widzę chętnych.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowa-

dzone głosowania nad poprawkami według ko-
lejności przepisów projektu – druk nr  668  X 
– a następnie nad przyjęciem projektu z druku 
nr 668 S w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 96 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 36)
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 37)
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości, ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana 
senatora Stanisława Gawłowskiego do reprezen-
towania Senatu w dalszych pracach nad projek-
tem ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 96 – za, nikt nie był 

przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie 
nr 38) (Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon-
f liktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Stanisława Gawłowskiego do re-
prezentowania Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

I na tym na razie kończymy głosowania.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie 

Marszałku…)
Pan senator Kwiatkowski.
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu
ustawa o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów  

związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Ja w porozumieniu z Biurem Legislacyjnym, 
bo to skonsultowałem, chciałbym wygłosić 
oświadczenie, sprostowanie.

Informuję, że intencją mojego głosowania 
nad poprawką do projektu uchwały o uczczeniu 
Konstytucji RP z 1997 r. zgłoszoną przez senato-
ra Jerzego Czerwińskiego, nad którą głosowałem 
w trybie zdalnym, było głosowanie przeciwko 
niej. W wykazie wyników głosowania mój głos 
jest inaczej zakwalifikowany, dlatego wygłaszam 
to oświadczenie, wygłaszam je celem wyrażenia 
swojego negatywnego stanowiska wobec tej po-
prawki. Jednocześnie popieram, co znalazło od-
zwierciedlenie w moim głosowaniu, całą uchwałę 
związaną z uczczeniem Konstytucji RP z 1997 r. 
Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zanim przekażę prowadzenie panu wicemar-

szałkowi, przeczytam krótki komunikat.
Proponuję uzupełnienie porządku obrad 

o punkty: ustawa o zmianie ustawy o wsparciu 
gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów 
związanych ze zmianą standardu nadawania 
naziemnej telewizji cyfrowej – i rozpatrzenie go 
jako punktu szesnastego porządku obrad; ustawa 
o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce – i rozpatrzenie go jako punktu 
siedemnastego porządku obrad; ustawa o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa – i rozpatrzenie go jako punktu osiem-
nastego porządku obrad; ustawa o szczególnych 
regulacjach w zakresie transportu i gospodarki 
morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na te-
rytorium Ukrainy – i rozpatrzenie go jako punktu 
dziewiętnastego porządku obrad.

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

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

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
szesnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w po-
noszeniu kosztów związanych ze zmianą stan-
dardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 671, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 671 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, sena-
tor Barbarę Zdrojewską, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator SPraWozDaWca 
barbara zdrojewsk a 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu pana 

przewodniczącego Jana Hamerskiego i własnym 
sprawozdanie Komisji Infrastruktury oraz 
Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Uprzejmie informuję, że połączone komisje 
odbyły spotkanie dzisiaj. Na tym spotkaniu za-
opiniowaliśmy przedstawiony projekt ustawy. 
Chciałabym powiedzieć, że po dyskusji oraz omó-
wieniu pytań i wątpliwości komisja postanowiła 
nie wnosić żadnych poprawek do ustawy.

Zwracamy się do Wysokiego Senatu o poparcie 
przedstawionej ustawy.

Nie będę jej przedstawiała, bo ustawa jest pań-
stwu znana, już poprzednio, niedawno… To jest 
nowelizacja. Jest tutaj minister, jeżeli będą jakieś 
pytania, to będzie mógł na nie odpowiedzieć. Ja 
też oczywiście, w miarę możliwości. Niemniej 
jednak przypominam, że to jest ustawa, którą 
poprawiamy i już ją opiniowaliśmy, a zmiany 
dotyczą przede wszystkim kwoty, która będzie 
przeznaczona na dopłaty do telewizorów.

No, to tyle. Bardzo proszę o przyjęcie ustawy. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawczyni.
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ustawa o zmianie ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów  
związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej

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

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd 

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

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

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów Adam Andruszkiewicz: Dziękuję, 
Panie Marszałku. Może byśmy przeszli od razu 
do pytań.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę.

Senator 
jacek włosowicz 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie. 
Czemu tu jest 250 zł, a nie 200 zł czy 300 zł? 

Czy to wynika z  jakichś cen rynkowych tych 
urządzeń, które należy dokupić, czy po prostu na 
tyle nas stać, jako państwo?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

Sekretarz Stanu  
W kancelarii PrezeSa  
raDy MiniStróW 
adam andruszkiewicz 

Panie Senatorze, takie są po prostu wyliczenia. 
Bo wniosek w Senacie był taki, żeby wspomnia-
ną kwotę podwyższyć z pierwotnej kwoty 100 zł, 
o  tym mówiła również pani przewodnicząca, 
pani senator, która była sprawozdawcą komisji. 

Pierwotnie kwota w ustawie wtórnej była zapisa-
na w wysokości 100 zł. Po obliczeniach rządu wy-
szło nam, że stać nas, budżet, na to, aby zwiększyć 
tę kwotę do 250 zł. Tutaj nie ma żadnej innej, że 
tak powiem, filozofii, tylko chodzi o możliwości 
polskiego państwa.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pani senator Barbara 

Zdrojewska.

Senator 
barbara zdrojewsk a 

Przepraszam, ja w trybie sprostowania.
Panie Ministrze, Senat występował o to, żeby 

dopłatą objąć, poza dekoderami, jeszcze odbiorni-
ki telewizyjne. Ale myśmy nie określali tej kwoty 
w naszych propozycjach. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu.*

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 669, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 669 A.

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.
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ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom ukrainy w związku z konf liktem zbrojnym  
na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Proszę sprawozdawczynię Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, panią senator Halinę Biedę, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator SPraWozDaWca 
halina bieda 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na swoim posiedzeniu obydwie komi-

sje, czyli Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, podjęły de-
cyzję, aby poprzeć ustawę bez poprawek.

Niemniej jednak, co wybrzmiało i co chciała-
bym też powiedzieć, już 11 marca była zgłoszona 
poprawka brzmiąca identycznie z tym, z czym 
dzisiaj się zapoznawaliśmy, mianowicie polega-
jąca na tym, aby skreślić wyraz „bezpośrednio”. 
Co jest ważne, Senat już właśnie 11 marca taką 
poprawkę przyjął, ale w Sejmie ona nie uzyskała 
większości. Cieszymy się bardzo, że dzisiaj taka 
zmiana jest zgłaszana, bo uważamy, że ona jest 
istotna, jeśli chodzi o tę ustawę.

Wniosek na posiedzeniu komisji przedstawiał 
pan poseł Zdzisław Sipiera, który był przedstawi-
cielem komisji. Był to projekt komisyjny.

Co jeszcze warto dodać? Że tak naprawdę 
w większej liczbie punktów tej ustawy należało-
by takich zmian dokonać, jednak na prośbę posła 
sprawozdawcy… Przyjęliśmy argument, że usta-
wa będzie wkrótce nowelizowana – mamy taką 
obietnicę – i mamy nadzieję, że stanie się to szyb-
ko, albowiem należałoby w większej liczbie miejsc 
poprawić sformułowania, tak aby tekst był jedno-
licie brzmiący. Tak że mamy nadzieję, że stanie 
się to szybko. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawczyni.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pani senator Matecka, bardzo proszę.

Senator 
ewa maTeck a 

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Pani Senator, proszę powiedzieć, czy w czasie 

posiedzenia komisji wyraźnie wybrzmiało, czy 
była mowa o tym, że ta ustawa już na etapie proce-
dowania, bodajże w dniu 10 marca, była niezgod-
na z decyzją wykonawczą Rady Unii Europejskiej, 
która to decyzja została ogłoszona 4 marca 2022 r. 
i którą Polska miała obowiązek uwzględnić przy 
tworzeniu tejże ustawy. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Senator 
halina bieda 

Panie Marszałku! Pani Senator!
Była o tym mowa, podobnie jak w trakcie pro-

cedowania w dniach 10 i 11 marca, ale wyraźnej 
odpowiedzi ze strony pana posła nie było, ponie-
waż… No, nie było.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Nie ma więcej pytań.
(Senator Halina Bieda: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony – bardzo 

pani dziękuję – przez komisję sejmową.
Do prezentowania stanowiska komisji sej-

mowej został upoważniony pan poseł Zdzisław 
Sipiera.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 
rozpatrywanej ustawy?

Nie ma pana posła, więc, siłą rzeczy, trudno 
będzie… Tak że nie zapytam państwa senatorów, 
czy chcecie zadać pytania panu posłowi, bowiem 
trudno to będzie uczynić z uwagi na jego brak.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

No, z uwagi na jego brak również należy zakła-
dać… W związku z tym, że go nie ma, nie zabierze 
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głosu. Państwo senatorowie w związku z tym nie 
mogą mu zadawać pytań.

Otwieram dyskusję.
Nie ma chętnych.
Dla porządku informuję, że następujący se-

natorowie złożyli przemówienia do protokołu: 
Aleksander Szwed, pani senator Ewa Matecka 
i pan senator Janusz Pęcherz.*

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie nad rozpatrywaną 

ustawą zostanie przeprowadzone pod koniec po-
siedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
osiemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 670, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 670 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i  Społecznej, senator 
Magdalenę Kochan, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator. Jak rozumiem, 
zdalnie.

Senator SPraWozDaWca 
maGdalena kochan 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
To jest kolejny pakiet ustaw dotyczący pomo-

cy obywatelom Ukrainy, uchodźcom uciekającym 
przed wojną. Tym razem dotyczy to dzieci, które 
są w pieczy zastępczej.

Projekt ustawy procedowany jest w  iście 
ekspresowym tempie. Trochę się obawiam, że 
przyzwyczaimy się do tego, co więcej, że rząd 
przyzwyczai się do tego i że tempo, które na-
rzuca, będzie usprawiedliwieniem wad zawar-
tych w ustawach. No, potem następować będzie 
prośba do senatorów, także do posłów, aby – ze 
względu na potrzeby, jakie niesie ze sobą życie – 
procedowanie ustaw było natychmiastowe i bez 
poprawek. I obiecywana będzie szybka nowe-
lizacja ustaw. Ja rozumiem wyjątkowość sytu-
acji, w jakiej się znajdujemy, a przede wszystkim 
w jakiej się znajdują obywatele Ukrainy, ale nie 
może to być stały element pracy nad ustawami. 
Tworzenie prawa musi wymagać czasu, a przede 

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.

wszystkim przedkładania przez rządzących do-
brych projektów.

Niemniej jednak chcę powiedzieć, że projekt 
wpłynął do Sejmu, o godzinie 17.00 dwudzieste-
go drugiego, czyli przedwczoraj, można go było 
zobaczyć na stronach sejmowych. O godzinie 
19.00 stosowne komisje sejmowe odbyły pierw-
sze czytanie. Drugie i trzecie odbyło się wczoraj. 
Dzisiaj rano o godzinie 8.00… przepraszam, o 9.00 
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
rozpatrzyła ten projekt na swoim posiedzeniu.

Czego on dotyczy? Tak naprawdę mamy potęż-
ny kłopot z dziećmi, które przyjeżdżają z Ukrainy 
pod opieką ewentualnych – bo nie zawsze są nimi 
– opiekunów, których prawodawstwo Ukrainy 
uznaje za odpowiednik opiekunów w naszej pie-
czy zastępczej. Oczywiście te 2 systemy do sie-
bie nie przystają. Chodzi o to, żeby dzieci, które 
są sierotami społecznymi lub całkowitymi – a są 
pozbawione prawa do czynności prawnych, bo są 
dziećmi, przyjeżdżają tutaj pod opieką osób, któ-
re w myśl polskiego prawa nie mają możliwości 
sprawowania nad nimi opieki – mogły być jednak 
zaopiekowane.

Oczywiście piecza zastępcza w Polsce jest za-
daniem własnym powiatu i to powiat będzie re-
alizował w myśl ustawy te zadania i zmierzy się 
z problemem. A problem nie jest mały, ponieważ 
w instytucjonalnej pieczy zastępczej na Ukrainie 
przebywa ok. 200 tysięcy dzieci. My nie wiemy, 
jaka część z nich przekroczyła już granicę, a jaka 
część będzie tę granicę przekraczać. 

I tu jest dobre rozwiązanie proponowane przez 
rząd, dotyczące utworzenia rejestru tych dzieci. 
Chodzi o to, żebyśmy nie mieli wątpliwości, że 
najmłodsi obywatele Ukrainy są na terenie Polski 
i są zaopiekowani. A nasze władze nie będą, chy-
ba że wyrazi na to zgodę strona ukraińska… I tu 
jest także dobre rozwiązanie, bo ministerstwo 
odpowiedzialne za pieczę zastępczą, czyli nasze 
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, jest 
w stałym kontakcie ze swoim odpowiednikiem 
na Ukrainie. A więc chyba że strona ukraińska 
wyrazi na to zgodę. To jest rozwiązanie słuszne, 
bo obywatele Ukrainy mają prawo do decyzji rzą-
dzących w ich imieniu.

A cała rzecz związana z pobytem dzieci tu-
taj i z opieką prawną nad nimi rodzi wiele, wiele 
trudnych decyzji, np. chodzi o to, że dzieci, które 
przyjeżdżają z sierocińców – tak są tam nazwa-
ne odpowiedniki naszych placówek opiekuń-
czo-wychowawczych – nie są szczepione lub nie 



ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom ukrainy w związku z konf liktem zbrojnym  
na terytorium tego państwa

131

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 24 marca 2022 r.

wszystkie są szczepione, lub też nie wiemy, na 
co zostały zaszczepione. Na ten problem zwra-
cała uwagę w dyskusji pani senator Agnieszka 
Gorgoń-Komor. I ten problem w momencie, kiedy 
dzieci nie mają swojego opiekuna prawnego, nie 
może być rozstrzygnięty przez lekarza.

W związku z powyższym musimy zapanować, 
i to dość szybko, nad ustanawianiem opieki praw-
nej nad dziećmi. I to się będzie odbywać na drodze 
sądowej. Tu z kolei mówiąca do państwa widzi 
bardzo wąskie gardło, jakim są nasze, polskie 
sądy rodzinne. Ja już wcześniej, podczas proce-
dowania pierwszej ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy, mówiłam, że dzieci, niekoniecznie siero-
ty, ale te, które przybywają do Polski bez swoich 
rodziców, pod opieką krewnych lub też sąsiadów, 
są pozbawione opieki prawnej. Wymyśliliśmy 
dla nich… Przepraszam, ustanowiliśmy dla nich 
funkcję opiekuna tymczasowego, ale tę funkcję 
przyznaje sąd rodzinny na jawnej rozprawie. To 
oznacza – to są dane sprzed tygodnia – że ok. 3 ty-
sięcy spraw w Polsce musi być przeprowadzonych 
przez sądy rodzinne w ciągu 3 dni. Nie dołączyli-
śmy do tej grupy dzieci z pieczy zastępczej insty-
tucjonalnej. Czyli teraz dla nich będziemy musieli 
w procesie sądowym jawnym ustalać prawną 
opiekę, zanim zostaną poddane badaniu przez le-
karza i zanim zostaną przez powiat umieszczone 
w odpowiednich miejscach, gdzie znajdą dobrą 
opiekę.

Uważamy także, że standardy proponowane 
czy też realizowane na Ukrainie, według których 
15 dzieci może być wychowywanych i zaopieko-
wanych przez 1 opiekuna, to – wobec traumy 
dzieci, którą przeszły – jest stanowczo za mało. 
Powiaty mają możliwość „dotrudniania”, dodat-
kowego zatrudniania osób, które będą pomagać 
w tym przedsięwzięciu, ale muszę powiedzieć, 
że to będzie bardzo trudne zadanie. Po pierwsze, 
trudno znaleźć takie osoby, a po drugie, owszem, 
finansowanie tego jest zapewnione przez rząd, ale 
musimy też wiedzieć, że te osoby muszą umieć 
jakoś się z dziećmi porozumieć.

Widzimy także problem w przystosowaniu 
rodzin zastępczych, tych form rodzinnych, które 
w Polsce są rozumiane tak, że w rodzinie zastęp-
czej nie może przebywać więcej niż 8 dzieci, i to 
jest rodzinny dom dziecka. Tymczasem przyjeż-
dżają do nas opiekunowie, którzy tam są rodziną 
zastępczą, jest to 1 mama i przywozi ze sobą 15 
dzieci. Ona musi mieć numer PESEL, zanim pój-
dzie do sądu, żeby być opiekunem zastępczym dla 

tej piętnastki. Co więcej, ta mama, wedle prze-
pisów czytanych wprost, musi spełniać kryteria 
z polskiej ustawy o wspieraniu rodziny i syste-
mie pieczy zastępczej, musi się zatem wykazać 
świadectwem lekarskim o możliwości pełnienia 
tej funkcji i zaświadczeniem od psychologa, który 
ma co najmniej 2-letnią praktykę, a także wyka-
zać swoje źródło stałego utrzymania.

Moim zdaniem – podkreślałam to w debacie 
– to są błędy tej ustawy. Ale otrzymałam także, 
podobnie jak pan senator przewodniczący Majer, 
który pochwala – i tu zgoda z panem senatorem 
– postawę rządu dotyczącą takiego szacunku dla 
obywateli innego niż Polska kraju, Ukrainy, po-
szanowania dla tamtejszego prawodawstwa… 
Pytaliśmy panią minister o to, jaka jest strate-
gia Polski dotycząca opieki nad tymi dziećmi. 
To, co usłyszeliśmy w odpowiedzi, satysfakcjo-
nuje zarówno, jak sądzę, pana senatora Majera, 
jak i wszystkich pozostałych członków komisji. 
Bo tak: szanujemy tamto prawodawstwo, mini-
sterstwo, o czym już mówiłam, jest w stałym kon-
takcie z odpowiednikiem naszego ministerstwa 
polityki społecznej, i szanujemy decyzję rządu 
dotyczącą dzieci ukraińskich. Będziemy monito-
rować te decyzje, które zapadają na szczeblu rzą-
dowym Ukrainy. Będziemy respektować prawa 
dzieci, będziemy respektować prawa samorządu…

( Wi ce m ar sz ał ek  Mi ch ał  Kamiń ski : 
Przepraszam bardzo, Pani Senator, ale mam 
wrażenie…)

Już kończę.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: …że za-

powiedzi tego, co pani będzie robić, nie miesz-
czą się w charakterze sprawozdania z tego, co 
działo się w komisji. W paronastominutowym 
przemówieniu…)

Ja przepraszam, Panie Marszałku, ale ow-
szem, mieszczą się, ponieważ to są zapewnienia 
pani minister. To są jej zapewnienia, streszczam 
naszą debatę na ten temat.

Reasumując – bo, jak rozumiem, pan mnie 
dyscyplinuje w kwestii długości mojego wystą-
pienia – powiem tak: postanowiliśmy uwierzyć 
rządowi, uwierzyć w to, że nowelizacja nastąpi 
szybko, że zarówno będzie konsultowana z orga-
nizacjami pozarządowymi, które w tej dziedzinie 
od wielu, wielu lat działają, jak i zostanie doko-
nana w porozumieniu z samorządami, w tym 
przede wszystkim ze Związkiem Powiatów 
Polskich, i stosowna nowelizacja przyjdzie do 
Sejmu i Senatu szybko.
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W związku z tym rekomenduję w imieniu ko-
misji przyjęcie tej ustawy bez poprawek, z za-
strzeżeniem, że ona nie tylko nie jest doskonała, 
ale w wielu miejscach ma wady. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawczyni.

Jest chętny. Bardzo proszę, pani senator 
Chybicka.

Senator 
alicja chybick a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Chciałabym zapytać panią senator Magdalenę 

Kochan, jakie są w takim razie plusy tej prze-
prowadzanej zmiany. Bo z  tej bardzo długiej 
wypowiedzi wynika, że tych plusów właściwie 
praktycznie nie ma. Wszystko opiera się na obiet-
nicach, a konkretnych zapisów idących w ślad za 
tymi obietnicami nie ma. 

Tak więc mam prośbę o powiedzenie, jakie są 
plusy tej zmiany. Co to da tym dzieciom, które 
przybędą z Ukrainy, gdy jest taki zapis, jaki jest? 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o odpowiedź.

Senator 
maGdalena kochan 

Pani Senator, odpowiedź jest dość trudna. 
Przyznaję jednak, że rząd, po pierwsze, zauwa-
żył problem, po drugie, jest w kontakcie z wła-
dzami kraju, z którego dzieci przybywają, po 
trzecie, uznał, że opiekunowie z Ukrainy będą 
wedle prawa ukraińskiego sprawować opiekę 
nad dziećmi w Polsce. Pozostałe kwestie trze-
ba doprecyzować, np. że ci opiekunowie będą 

opiekunami tymczasowymi, czyli tymi, których 
ustanowiliśmy dla dzieci pozbawionych opieki 
swoich rodziców biologicznych w poprzedniej 
ustawie, w tej, która obowiązuje w Polsce. To są 
te 3… Przyznaliśmy także dzieciom z tych siero-
cińców, z pieczy instytucjonalnej świadczenie. To 
jest także kłopot, bo trzeba będzie naprawdę so-
lidnej… nie chcę powiedzieć, że kontroli, ale so-
lidnego i bacznego przyglądania się sposobowi 
wydatkowania tych środków. Propozycja rządo-
wa zawiera wskazówki, żeby to były raczej płat-
ności za usługi i dostarczanie określonych rzeczy 
potrzebnych dzieciakom i ich opiekunom. I to był-
by taki jakby pierwszy krok do tego, żeby norma-
lizować pobyt dzieci w tych miejscach w Polsce.

Co więcej, ewidencja tych dzieci to jest bardzo 
dobre rozwiązanie i uważam, że to powinniśmy 
podkreślić. Ewidencjonowanie dzieci pozwoli na 
monitorowanie ich losów. My już dzisiaj wiemy, 
że niektóre dzieci trafiają do nas zgodnie z po-
rozumieniami często zawieranymi między or-
ganizacjami pozarządowymi. Przypadek dzieci, 
które przyjechały z Ukrainy pod opieką trudnej 
do określenia grupy, dziwnego kościoła amery-
kańskiego, które przebywają w Puławach i które 
z Puław mają wyjechać dalej, był powodem alar-
mowania polskich władz przez organizacje po-
zarządowe będące w Polsce, działające w Polsce. 
Wizyta odpowiednika naszej minister do spraw 
rodziny i polityki społecznej rozwiązała ten pro-
blem, bo tamta minister podjęła decyzję w tej 
kwestii. Tak więc ewidencja dzieci to jest spra-
wa bardzo istotna. Dzięki temu nie pogubią się 
– przepraszam za wyrażenie – a w zawierusze 
wojennej zdarzają się dramaty. Ta ewidencja jest 
rzeczywiście potrzebna i to jest ten najważniej-
szy krok wykonany w tej ustawie. Pozostałe spra-
wy wymagają większej pracy z samorządowcami 
i z organizacjami pozarządowymi.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Rozumiem, że jest jeszcze 1… A, oczywiście.
Bardzo proszę, pan senator Czerwiński ma 

pytanie. Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
jerzy czerwiński 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Senator!
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My teraz rozpatrujemy równolegle 2 ustawy 
o pomocy dla Ukraińców. Jedna zwiększa jej za-
kres podmiotowy, tzn. będziemy udzielać pomocy 
też tym Ukraińcom, którzy przekraczają granicę 
polsko-ukraińską nie bezpośrednio, ale dostają 
się pośrednio do naszego kraju. 

Czy ta druga ustawa, czyli ta, o której teraz 
mówimy, konsumuje tę kwestię? Chodzi mi o wy-
łowienie tych dzieci, które mają być pod opieką 
zastępczą, no i całą resztę kwestii, ewidencję 
małoletnich itd. Łatwo to zrobić na granicy. Ale 
pytanie, jak to zrobić, gdy ktoś np. przyjedzie 
z Mołdawii i gdzieś przez Słowację wjedzie do 
Polski. I co wtedy? Jak wyławiamy takie dzieci? 
Czy te 2 ustawy są ze sobą skorelowane?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Senator.

Senator 
maGdalena kochan 

Panie Senatorze, ta ustawa, o której mówię, 
choć nosi ten sam tytuł co poprzednie, dotyczy 
tak naprawdę pieczy zastępczej. Ta piecza zastęp-
cza jest trudna do zidentyfikowania wtedy, kiedy 
dziecko np. z sąsiadką albo z ciocią przekroczy-
ło granicę, a jego rodzice zostali w Ukrainie. No, 
pan senator zapewne widział, tak jak ja, w jaki 
sposób obywatele Ukrainy przekraczają naszą 
granicę. Oczywiście są oni rejestrowani, ale nikt 
tam nie sprawdza powinowactwa czy pokrewień-
stwa dziecka z osobą dorosłą, z którą ono prze-
chodzi. Łatwiej jest to zrobić wtedy, kiedy granicę 
przekraczają grupy zorganizowane, z instytu-
cjonalnej pieczy, które przyjeżdżają autokarem 
czy pociągiem z jednym z opiekunów. Na pew-
no ewidencjonowanie dzieci, które są pozbawio-
ne opiekunów, nie mają tu rodziców lub nie mają 
opiekunów prawnych, musimy jeszcze dopre-
cyzować, doorganizować w sensie i prawnym, 
i takim… Tak naprawdę po okresie największej 
migracji, kiedy to na doprecyzowanie szczegółów 
w wielu sprawach nie wystarczało czasu. To na 
pewno jest kłopot w sytuacji, gdy zanim nada-
my numer PESEL, musimy pomóc w żywieniu, 
w utrzymaniu, w zapewnieniu noclegu, w takich 

podstawowych ludzkich sprawach. Jest kwestia 
tego, że moim zdaniem to jeszcze nie są skorelo-
wane ze sobą ustawy.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, jest jeszcze 1 pan senator, który 

chce zadać pytanie.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
sTanisław GoGacz 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie w związku z tym, że w znowe-

lizowanej ustawie dodajemy ust. 3a, 3b, 3c i wska-
zywanym podmiotem, czyli takim elementem 
stałym, jest tutaj instytucja opiekuna tymczaso-
wego. Skądinąd kwestia opiekuna stałego, status 
opiekuna stałego regulowany jest specustawą 
ukraińską, o ile dobrze rozumiem. I według tej 
ustawy, według specustawy ukraińskiej opieku-
nem stałym może zostać kuzyn, ktoś z rodziny 
itd., wymienia się po kolei osoby, które mogłyby 
zostać opiekunami stałymi.

Moje pytanie jest następujące: czy osoba, oby-
watel polski może zostać opiekunem stałym? 
A pytam o to też w kontekście zapisów ust. 3c, 
który stanowi, że kiedy opiekun stały ma pod 
opieką ponad 15 dzieci, to ośrodek pomocy… kie-
rownik powiatowego centrum może wynająć 
osobę do pomocy. Czy to może być tak, że opie-
kunem jest osoba z obywatelstwem ukraińskim 
i tylko taka może być, ale do pomocy może być 
obywatel polski?

(Sygnał timera)
Czy takie rozróżnienie…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Prze-

praszam, Panie Senatorze, czas się skończył.)
Czy takie rozróżnienie jest możliwe? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję.
Bardzo proszę, Pani Senator, o  udzielenie 

odpowiedzi.
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Senator 
maGdalena kochan 

Panie Senatorze, nie pytaliśmy o to pani mi-
nister w tak bezpośredni sposób, jak pan to zro-
bił, i ja nie umiem odpowiedzialnie sformułować 
odpowiedzi na to pytanie. Moim zdaniem wedle 
tych zapisów może, ale nie wiem, czy tak będzie.

Dzieci zachowują swoje obywatelstwo, proszę 
to wziąć pod uwagę, one nie zmieniają obywatel-
stwa na polskie. W tej sytuacji, przebywając tutaj, 
powinny być głównie pod opieką osób, które znają. 
Jeśli przyjeżdżają z sierocińca, to przepraszam, to 
już wystarczy. One i tak są wyrwane ze swojego 
środowiska. A gdyby do tego miały być pozbawione 
opieki osoby, którą znały, to byłby dramat, to by-
łaby trauma dla tych dzieci. Moim zdaniem osoba 
do pomocy może być osobą z Polski, może to być 
wolontariusz, może to być ktoś, kto po prostu chce 
pomóc, może to być pani, która… No i tu mamy 
kłopot, bo jeśli zastosujemy wszystkie obowiązu-
jące w polskich przepisach kryteria wspomagania 
rodzin, to przez te bardzo wąskie kryteria, można 
powiedzieć, że przez to takie gęste sito trudno bę-
dzie znaleźć osoby, które je spełniają. Ale być może 
to wynika z tego, że dzisiaj podczas obrad komi-
sji nie mieliśmy wystarczająco dużo czasu, żeby 
wszystkie wątpliwości w tych kwestiach rozstrzy-
gnąć. Zapowiadana nowelizacja da nam możliwość 
szerszej i dokładniejszej debaty na ten temat.

Wiem jedno: wszyscy chcemy pomóc dzie-
ciom z Ukrainy, a dzieciom, które nie mają swo-
ich rodziców, tym bardziej. Ja rozumiem ten krok, 
ewidencję, chodzi o niegubienie dzieci, także to 
w jakimś sensie podporządkowanie się, uszano-
wanie prawa ukraińskiego, odbieram jako pozy-
tywne w tej ustawie.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów ma py-

tanie? Naprawdę nie ma pytań?
A przecież umawialiśmy się, że mamy bardzo 

szybko procedować. Przecież umawialiśmy się, że 
mamy jak najbardziej skracać. No więc dziwię się, 
że nie ma kolejnych pytań mających deptać nasze 
własne ustalenia. Dziękuję.

Informuję, że projekt tej ustawy został wnie-
siony przez rząd w trybie pilnym.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mi-
nister rodziny i polityki społecznej.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 
i Polityki Społecznej Barbara Socha: Tak.)

Bardzo proszę, Pani Minister.

PoDSekretarz Stanu 
W MiniSterStWie roDziny  
i Polityki SPołecznej 
barbara socha 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja tylko krótko powiem, że – odnosząc się do 

tego, o czym pani senator Kochan przed chwilą 
powiedziała – naszym zamiarem jest oczywi-
ście w miarę możliwości wypełnienie oczeki-
wań, życzenia strony ukraińskiej co do opieki nad 
dziećmi, które przybywają do Polski jako dzieci 
z sierocińców, czyli dzieci, które bezpośrednio 
przed przyjazdem do Polski były umieszczone 
w ukraińskiej pieczy zastępczej, ale regulacja 
dotyczy również tej niewielkiej liczby dzieci, na 
szczęście niewielkiej liczby, które docierają do 
Polski zupełnie bez opieki, to znaczy które fak-
tycznie przekraczają granicę same, bo takie przy-
padki też się zdarzają.

Cała regulacja dotycząca opieki tymczaso-
wej ma na celu przede wszystkim stworzenie czy 
uporządkowanie sytuacji prawnej dzieci na czas 
ich pobytu w Polsce. To jest sytuacja dla nas i dla 
strony ukraińskiej rozumiana jako sytuacja tym-
czasowa. A zatem te regulacje obowiązują tylko 
w tym czasie, kiedy te dzieci przebywają w Polsce. 
Ale to nie wyklucza np. praw rodzicielskich ro-
dziców pozostających na Ukrainie w momencie, 
kiedy dzieci przyjeżdżają z osobami trzecimi. 
Jednak jest nam ta regulacja potrzebna do tego, 
by te dzieci mogły być w Polsce reprezentowane 
i zaopiekowane.

Doprecyzowujemy te przepisy, bo te przepisy 
znalazły się już w obowiązującej specustawie, ale 
doprecyzowujemy je w stosunku do grup zorga-
nizowanych, czyli ukraińskich sierocińców, in-
stytucji opiekuńczych. Stąd ta liczba 15 dzieci, to 
jest standard ukraiński. Osoba do pomocy zatrud-
niana w Polsce przez powiatowe centrum pomocy 
rodzinie wtedy, gdy będzie taka potrzeba, może 
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być dowolną osobą. Ona nie podlega takim wy-
maganiom, jakim podlegają kandydaci na rodziny 
zastępcze czy rodziny adopcyjne, bo to nie będzie 
opiekun w sensie prawnym, to będzie ktoś zapew-
niający wsparcie opiekuńcze na czas pobytu tych 
dzieci w Polsce. Może to być zarówno ukraiński 
obywatel, jak i polski obywatel. To nie ma znacze-
nia. Chcemy być tu możliwie elastyczni i dopaso-
wać się do potrzeb tych grup, które są w Polsce.

To doprecyzowanie, że opiekun tymczasowy 
może być ustanowiony nad całą grupą, niezależ-
nie od liczebności tej grupy, jest właśnie po to, by 
sądy rodzinne, które stoją dzisiaj przed tym wy-
zwaniem ustanawiania opiekunów tymczaso-
wych, nie miały wątpliwości, nawet w przypadku 
licznych grup, ustanawiania opiekunem tymcza-
sowym osoby nad dużą grupą dzieci, po to wła-
śnie, żeby zapobiec dzieleniu tych grup. W takich 
sytuacjach dodatkowo dajemy… de facto zlecamy 
to zadanie powiatowym centrom pomocy rodzi-
nie, zadanie zatrudnienia dodatkowych opieku-
nów, gdy niewystarczający będzie udział samych 
opiekunów ukraińskich, którzy przybyli do Polski 
z dziećmi. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu związane z omawianym 
punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, senator Rybicki.

Senator 
sławomir rybicki 

Pani Minister, chciałbym zapytać o szacunki 
rządu. Jaka w tej chwili jest skala zjawiska prze-
kraczania granicy przez sieroty i ich opiekunów, 
a czasem przez dzieci bez opieki? I czy Polska za-
mierza w porozumieniu z Komisją Europejską 
przygotować program relokacji sierot, które 
przybywają do Polski? Pytam, bo to zjawisko bę-
dzie się nasilać bez wątpienia i będzie przecież, 
mówiąc kolokwialnie, nie do ogarnięcia przez 1 
państwo. Czy takie kontakty, rozmowy z Komisją 
Europejską rząd polski prowadzi? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.

PoDSekretarz Stanu 
W MiniSterStWie roDziny  
i Polityki SPołecznej 
barbara socha 

Co do skali, to nasze dzisiejsze szacunki wska-
zują, że mamy już w Polsce ok. 3 tysięcy dzieci 
z sierocińców. Duża część tych dzieci przybyła 
do Polski w kilku pierwszych dniach od momen-
tu inwazji rosyjskiej. Większość z nich przybyła 
dzięki bezpośredniej współpracy z poszczególny-
mi instytucjami ukraińskimi wielu organizacji 
pozarządowych w Polsce. My doceniamy tę pra-
cę, ten wysiłek. Dzisiaj dzieci, które znajdują się 
w Polsce, są pod opieką, tak jak to wynika ze spe-
custawy, wojewodów. Wojewodowie pokrywają 
koszty pobytu tych dzieci w Polsce, również tych, 
które były ewakuowane za pośrednictwem róż-
nych organizacji pozarządowych. To się dzieje.

Jeśli chodzi o problem relokacji tych dzie-
ci za granicę, to do tej pory stanowisko strony 
ukraińskiej było bardzo wyraźne i jednoznacz-
ne – negatywne. Strona ukraińska oczekiwała 
od nas, że w miarę naszych możliwości zajmie-
my się tymi dziećmi na terytorium Polski i nie 
wyrażała zgody na relokację. Po upływie kilku 
tygodni, kiedy pokazaliśmy stronie ukraińskiej, 
i to w sposób bezpośredni… Pani wiceminister 
Rewuk była w Polsce kilka dni. Byłyśmy razem 
w hubie w Stalowej Woli i w kilku ośrodkach, 
gdzie te dzieci przebywają, i zobaczyła sytuację 
faktyczną, zobaczyła, jak to wszystko wygląda. 
Wiele tych grup, które przyjeżdżają do Polski, już 
w trakcie podróży albo nawet wcześniej kontak-
tuje się bezpośrednio z różnymi instytucjami, 
które działają w różnych krajach, przede wszyst-
kim europejskich, w Niemczech, we Włoszech, 
w Hiszpanii. I one tak naprawdę przyjeżdżają do 
Polski już z myślą, a nawet nie z myślą, ale z pla-
nem wyjazdu do kolejnych krajów. My jako stro-
na polska absolutnie nie mamy tutaj władzy, aby 
te grupy zatrzymać lub specjalnie je relokować. 
Nie chcemy tego robić bez porozumienia ze stro-
ną ukraińską. Na dzisiaj to wygląda w ten sposób, 
że w każdym takim przypadku strona ukraińska 
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musi wyrazić zgodę dla konkretnej grupy. Robimy 
to albo za pośrednictwem ministerstwa polityki 
społecznej Ukrainy, albo konsulatów i ambasa-
dy ukraińskiej w Polsce. Ewidencja małoletnich 
pomoże nam również w skoordynowaniu tego 
procesu, bo dzisiaj wszystko jest robione niejako 
ręcznie, przypadek po przypadku.

Jeśli chodzi o nasze porozumienia z kraja-
mi trzecimi, to oczywiście współpracujemy 
z Komisją Europejską. Komisja wydała wczoraj 
pewne dokumenty dotyczące tego, jak chce pod-
chodzić do kwestii ochrony dzieci i wsparcia w re-
lokacji. Spotykamy się z przedstawicielami wielu 
państw, jak również organizacji pozarządowych 
z innych krajów. Na razie – takie jest nasze sta-
nowisko – mamy możliwości, mamy jeszcze spo-
rą bazę wolnych miejsc, jeśli chodzi o przyjęcie 
takich zorganizowanych grup poza miejscami, 
które są w bazie wojewodów. Mamy miejsca bez-
pośrednio zgłaszane przez różne instytucje, or-
ganizacje, mamy również do dyspozycji ośrodki 
rządowe. To jest w tej chwili kilka tysięcy miejsc 
przy skali ok. 3 tysięcy dzieci, które są w Polsce. 
My na dzień dzisiejszy nie widzimy takiej bez-
pośredniej potrzeby, ale, tak jak mówiłam, wy-
chodzimy naprzeciw oczekiwaniom zarówno 
tych grup, jak i strony ukraińskiej. I tam, gdzie 
sprawy są już, można powiedzieć kolokwialnie, 
dograne przez te grupy, my staramy się nie stać 
im na przeszkodzie, ale musimy mieć absolutną 
pewność, że strona ukraińska o tym wie i wyra-
ziła na to zgodę.

Jeśli chodzi o przyszłość, to chciałabym tyl-
ko zwrócić uwagę na fakt, że dzisiaj wiemy, że 
ogromna liczba sierocińców ukraińskich została 
już wewnętrznie ewakuowana do regionów za-
chodnich, szczególnie do regionu lwowskiego. 
Tam jest wiele tysięcy dzieci. Strona ukraińska 
już wystąpiła do swoich służb o przygotowanie 
odpowiednich zgód na wypadek potrzeby pilnej 
ewakuacji. Po stronie ukraińskiej są wymagane 
zgody na wywiezienie za granicę dzieci z takich 
placówek, szczególnie z placówek państwowych. 
Do tej pory to stanowiło problem, bo każdy region 
miał swoje procedury. Wiemy już od ponad tygo-
dnia, że strona ukraińska na wszelki wypadek, 
tak jakby przygotowując się na taką możliwość, 
takie zgody wydaje. A więc gdyby się okazało, że 
sytuacja się niestety pogorszy, rozwinie w części 
zachodniej Ukrainy… No, musimy się liczyć z tym, 
że w takiej sytuacji rzeczywiście będzie bardzo 
duży napływ uchodźców, a w tym duża część 

sierocińców… Myślę, że wtedy sytuacja, jeśli cho-
dzi o nasze możliwości przyjęcia tych dzieci, może 
się zmienić. Na dzisiaj komunikujemy wyraźnie 
stronie ukraińskiej potrzebę relokacji w przypad-
ku osób niepełnosprawnych, to znaczy zarówno 
dorosłych, jak i dzieci niepełnosprawnych. Tutaj 
możliwości mamy o wiele bardziej ograniczone 
i trudno będzie z dnia na dzień zwiększyć moż-
liwości przyjęcia takich dzieci, które wymagają 
specjalistycznej opieki. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan senator Jan Maria 

Jackowski – 1 minuta.

Senator 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo.
Pani Minister, to jest w  ogóle jeden z  naj-

bardziej tragicznych efektów tej wojny, los tych 
dzieci. 

Proszę mi powiedzieć taką rzecz. Pani wspo-
mniała o współpracy ze stroną ukraińską. Czy 
strona polska zna wszystkie dane – imiona, na-
zwiska czy inne dane tego typu – pozwalające, 
powiedziałbym, identyfikować te dzieci? Jak wy-
gląda procedura na granicy? Jak rozumiem, przy-
jeżdża np. autobus z takimi dziećmi czy jakiś inny 
środek transportu. Czy strona ukraińska sporzą-
dza notatkę i ma ewidencję osób, które wyjechały, 
co ułatwia taką identyfikację? Jak to wygląda od 
strony praktycznej? Jak rozumiem, część dzieci, 
które przybywają na terytorium Rzeczypospolitej, 
nie jest znana z imienia i nazwiska. Tak? No, ta-
kie sytuacje też są. Jak procedura w takich sytu-
acjach wygląda? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Zanim pani minister udzieli na to pytanie od-

powiedzi, ja powiem panu senatorowi, że ci sena-
torowie, którzy uczestniczą w naszych debatach, 
znają odpowiedź na pana pytanie, bo nie przyszli 
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tutaj na salę tylko po to, by zabrać głos, tylko byli 
na obradach od początku i dowiedzieli się tego, 
czego za chwilę zapewne dowie się pan od pani 
minister.

Bardzo proszę, Pani Minister.

PoDSekretarz Stanu 
W MiniSterStWie roDziny  
i Polityki SPołecznej 
barbara socha 

To ja bardzo krótko. My się opieramy na do-
kumentach polskiej Straży Granicznej, któ-
ra tych odpraw po polskiej stronie dokonuje. 
Rzeczywiście jest tak, że część dzieci przekra-
cza granicę na podstawie paszportów, część – 
na podstawie aktów urodzenia, a część niestety 
jest bez dokumentów i to się odbywa na zasadzie 
oświadczeń. Po to wprowadzamy ewidencję ma-
łoletnich… Pierwszym punktem, w którym te 
dane będą wprowadzane, te dane dużo bardziej 
szczegółowe i kompleksowe, jest hub w Stalowej 
Woli. Te dane będą rozszerzone, tak jak to wyni-
ka z projektu ustawy, po to, byśmy mogli w odpo-
wiedni sposób grupy relokować, to znaczy znaleźć 
takie miejsca, które są odpowiednie ze względu na 
liczebność, strukturę wieku i stan zdrowia – peł-
nosprawność czy niepełnosprawność tych dzieci.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pani senator Danuta 

Jazłowiecka.

Senator 
danuTa jazłowieck a 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, proszę mi powiedzieć, w jaki 

sposób wygląda ta pomoc i jak dużo jest takich 
dzieci, które wymagają stałej opieki lekarskiej. 
Mam na myśli dzieci np. z nowotworami, dzie-
ci, które w tej chwili przebywają w schronach, tj. 
w miejscach, które są bardzo niebezpieczne, bar-
dzo źle przygotowane do tego, żeby dzieci w takich 
stanach tam przebywały, ale również narażone na 
działania militarne. W jaki sposób rząd pomaga 

tym dzieciom? Jak dużo tych dzieci zostało na 
Ukrainie i jaka jest ich sytuacja? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

PoDSekretarz Stanu 
W MiniSterStWie roDziny  
i Polityki SPołecznej 
barbara socha 

Tutaj dotykamy kwestii bardziej związanych 
z transportami czy organizacją ewakuacji, którą 
bezpośrednio nadzoruje Ministerstwo Zdrowia. 
Mówię tutaj o transportach specjalistycznych, 
medycznych, szczególnie dzieci onkologicznych. 
Nie mam danych, myślę, że nikt nie ma dzisiaj 
danych, ile takich dzieci pozostało na Ukrainie, 
ile przebywa w takich miejscach, z których trud-
no je ewakuować. Zwracam uwagę też na to, że, 
tak samo jak w przypadku wielu sierocińców, 
duża część tych dzieci została ewakuowana do 
zachodniej części Ukrainy. Kwestia podróży jest 
tutaj niezwykle istotna. My nie jesteśmy zwo-
lennikami – jak to ująć? – ewakuacji w sytuacji, 
w której to nie jest absolutnie potrzebne. Mam 
na myśli dzieci, których zdrowiu może zagrażać 
sam transport, a z takimi przypadkami też mamy 
do czynienia. Tam, gdzie jest to możliwe, stara-
my się wspierać te dzieci, które są na Ukrainie. 
Mówię też o pomocy humanitarnej, pomocy spe-
cjalistycznej dla szpitali, nawet dla szpitali ki-
jowskich, takie transporty też organizowaliśmy, 
na konkretne zlecenia, w takim sensie, że doty-
czyło to konkretnych produktów, sprzętu, który 
jest potrzebny np. dla ewakuowanego oddziału 
położniczego, noworodkowego, który znajduje się 
w schronie w Kijowie. Transporty tam udało się 
dostarczyć, natomiast ewakuacja tych dzieci bez-
pośrednio zagraża ich zdrowiu i życiu, więc w ta-
kich sytuacjach nie chcemy tego robić na siłę. Ale 
wszędzie tam, gdzie jest to możliwe, współpracu-
jemy z kolejami ukraińskimi i z Ministerstwem 
Infrastruktury, jak również z organizacjami, któ-
re działają na Ukrainie, po to, by skoordynować 
te procesy ewakuacji. Nie jest to łatwe, jak może-
cie sobie państwo wyobrazić. Dzisiaj też w dużej 



ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom ukrainy w związku z konf liktem zbrojnym  
na terytorium tego państwa

138

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 24 marca 2022 r.

mierze na to, komu się uda wsiąść do pociągów, 
które wspólnymi siłami organizujemy, wpływ 
ma strona ukraińska. Tam też różnie to wyglą-
da, w zależności od momentu, miasta itd. Ale tam, 
gdzie jest to możliwe, staramy się pomagać. Dzieci 
onkologiczne w Polsce mają opiekę dobrą, jest też 
bardzo sprawny proces relokacji tych dzieci do 
państw trzecich, bo podobnie jak w przypadku 
dzieci z niepełnosprawnościami o wiele trudniej 
z dnia na dzień powiększyć liczbę miejsc takiej 
opieki w Polsce. Dlatego tutaj od razu zarówno 
ze stroną ukraińską, jak i partnerami z innych 
krajów nad taką relokacją pracujemy. Ale akurat 
tym w przypadku dzieci onkologicznych zajmuje 
się bezpośrednio resort zdrowia.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Jerzego Czerwińskiego.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pani Minister, 2 krótkie pytania.
Pierwsze. 2 ustawy wchodzą w życie praktycz-

nie tak samo, w tym samym czasie. Chodzi o to, 
że osoby, które się dostaną do Polski z Ukrainy 
pośrednio, wchodzą jak gdyby w zakres podmio-
towy tych wszystkich ustaw pomocowych. Czy 
ta ustawa jest skorelowana z tym? To znaczy jak 
będziemy wychwytywać dzieci – w cudzysłowie 
– bez opieki, które dostaną się do nas pośrednio, 
czyli nie na granicy, bo to jest proste, w miarę, 
a pośrednio, czyli z innego kraju, przez granicę 
unijną, która faktycznie nie jest granicą?

I drugie pytanie. Te dzieci, które nie mają opie-
kunów prawnych, a dostaną się w jakiś sposób, ale 
bez opiekunów faktycznych… Teoretycznie jest to 
możliwe. Ale nie z sierocińców, tylko właśnie ta-
kie pojedyncze… No, pewnie ktoś się będzie o nie 
pytał w Ukrainie. Czy tylko przez konsula może? 
Bo zgodnie z tą ewidencją małoletnich…

(Sygnał timera)
…dane można udostępniać tylko konsulowi 

ukraińskiemu.
(Głos z sali: Tak.)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

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

PoDSekretarz Stanu 
W MiniSterStWie roDziny  
i Polityki SPołecznej 
barbara socha 

Jeśli chodzi o pobyt dzieci bez opieki na te-
rytorium Polski, które przybędą pośrednio, teo-
retycznie przez inne kraje, a nie bezpośrednio 
z Ukrainy, to stosuje się do nich zapisy z naszej 
ustawy o pieczy zastępczej, czyli o dzieciach zna-
lezionych bez opieki na terytorium Polski, nieza-
leżnie od sytuacji wojny. Tak, to się zdarza. I tutaj 
te same procedury działają.

Jeśli chodzi o dzieci, które przybywają bez 
faktycznej opieki, to, tak jak mówiłam, mamy 
takie przypadki i tutaj rzeczywiście może być 
tak, że na Ukrainie ktoś o te dzieci może zapytać 
i się upomnieć, i dlatego one w pierwszej kolejno-
ści są kierowane do Stalowej Woli, tam te dzie-
ci trafiają. Wszystkie dzieci, które przekroczą 
granicę bez faktycznej opieki, trafiają do hubu 
w Stalowej Woli i hub zajmuje się kontaktem ze 
stroną ukraińską, w pierwszej kolejności w celu 
zweryfikowania, czy rzeczywiście to dziecko 
ma opiekę na Ukrainie i czy jesteśmy w stanie… 
Chcemy po prostu dać szansę opiekunom ukra-
ińskim na zgłoszenie się po to dziecko, zanim to 
dziecko trafi do naszego systemu pieczy zastęp-
czej, bo docelowo tak będzie w przypadku tych 
dzieci pojedynczo przyjeżdżających do Polski zu-
pełnie bez opieki.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję.
(Senator Stanisław Gogacz: Panie Marszałku, 

jeszcze ja się zgłaszałem.)
Bardzo proszę, pan senator Michał Sewe - 

ryński…
(Senator Alicja Zając: Stanisław Gogacz.)
Przepraszam, pan senator Stanisław Gogacz, 

przepraszam.
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Senator 
sTanisław GoGacz 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, jeżeli chodzi o nowelizowaną 

ustawę, to mamy zapis mówiący o tym, że jeżeli 
pod opieką opiekuna tymczasowego jest powyżej 
15 dzieci, to wtedy on ma prawo do pomocy oso-
by zatrudnionej przez powiatowe centrum opie-
ki. Proszę mi powiedzieć, skąd to kryterium 15 
osób. No, jeśli to będzie duża grupa z sierocińca, 
to wystąpi wielokrotność 15 osób i będzie moż-
na w jakiś sposób obdzielić tymi osobami poma-
gającymi te dzieci, tę instytucję. Ale jeżeli to jest 
tylko 14 dzieci, jeżeli to nie jest sierociniec, tylko 
grupa obejmująca 14 dzieci, to w tej sytuacji… No, 
mało elastyczny się wydaje taki zapis, który nie 
pozwala na to w sytuacji, kiedy jest to nie 15 czy 
nawet 16, kiedy nie ma tylu, a jest np. 14 czy 13, bo 
w zasadzie problemy są takie same. I skąd wła-
śnie taki pomysł, żeby to był sztywny zapis „15”? 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.

PoDSekretarz Stanu 
W MiniSterStWie roDziny  
i Polityki SPołecznej 
barbara socha 

Liczba 15 dzieci wynika bezpośrednio z ży-
czenia, można powiedzieć, czy stanu faktycznego 
i standardów na Ukrainie – jest to skonsultowa-
ne z ministerstwem ukraińskim. Takie są stan-
dardy na Ukrainie, tak oni funkcjonują. Nie jest 
naszym zamysłem reforma ukraińskiego syste-
mu pieczy zastępczej w tym tymczasowym sta-
nie. Cały czas, co pragnę podkreślić, naszym 
celem jest otoczenie opieką tych instytucji w ta-
kim kształcie, w jakim one są, w czasie, kiedy 
przebywają w Polsce, i umożliwienie im powro-
tu, jak tylko będzie to możliwe. Takie jest oczeki-
wanie strony ukraińskiej. To nasze zobowiązanie 
PCPR-ów do tego, by zatrudniać dodatkowych 
pomocników, dodatkowe osoby do opieki, wy-
nika z naszej troski i świadomości, że często te 

grupy przyjeżdżają w okrojonym składzie, jeśli 
chodzi o wychowawców, opiekunów. Nie ma ni-
gdzie zakazu zatrudniania większej liczby osób, 
absolutnie. Ja się zgadzam, że w przypadku 14 
dzieci może być problematyczne pozostawianie 
ich z 1 wychowawcą, ale my tu absolutnie nicze-
go nie blokujemy. Nakładamy tylko obowiązek na 
PCPR-y, by zatrudniały taką pomoc tam, gdzie ta 
liczba jest większa niż ta wynikająca ze standar-
du ukraińskiego.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Jana Marię Jackowskiego.
(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję bar-

dzo, Panie Marszałku. Proszę tylko o niekomen-
towanie moich pytań, bo się mieszczę w czasie 
regulaminowym i mam prawo zadawać pytania, 
a sprawa jest poważna. A więc żeby…)

Panie Senatorze, ja nie komentowałem pana 
pytania, tylko odniosłem się do oczywistego fak-
tu, że pytał pan o rzeczy, które padły już w spra-
wozdaniu pani senator z posiedzenia komisji, 
mówiła o tym, kiedy sprawozdawała. A każdy 
widział, że nie był pan, jak zresztą przez więk-
szość innych debat, obecny na sali i pojawił się 
pan tylko po to, by zadać pytanie. Gdyby pan tu 
siedział, nie musiałby pan o to pytać. To było nie 
w ramach komentarza, tylko udzieliłem panu se-
natorowi dobrej rady, po prostu.

(Senator Jan Maria Jackowski: Dziękuję 
bardzo…)

Bo bardzo często pan senator zadaje pyta-
nia na temat kwestii, które już padały, a później 
powtarza pan kilkakrotnie te same pytania. To 
jest po prostu tylko i wyłącznie troska o pana 
senatora.

(Senator Jan Maria Jackowski: Tak, tylko nie 
zauważyłem, żeby pan w stosunku do innych 
osób, które w pana ocenie…)

Ponieważ nikt, Panie Senatorze, nie zachowuje 
się tak jak pan w tej Izbie.

(Senator Jan Maria Jackowski: Panie 
Marszałku, bardzo bym prosił, ponieważ pan się 
zachowuje w tym momencie nieprofesjonalnie… 
Nie chciałbym tutaj na ten temat dyskutować. 
Mam prawo zadać pytanie.)

Ale oczywiście. Nikt tego…
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(Senator Jan Maria Jackowski: Mam nadzieję, 
że pan odliczy to od tej minuty na pytanie, które 
zadaję.)

Ale oczywiście, że tak, Panie…
(Senator Jan Maria Jackowski: I się zastano-

wię, czy w debacie nie zabrać głosu…)
Ale bardzo proszę…
(Senator Jan Maria Jackowski: …żeby po pro-

stu się ustosunkować do tych uwag, które pan 
w stosunku do mnie składa podczas posiedzenia 
Senatu. Tak że bardzo bym prosił…)

Panie Senatorze, bardzo proszę…
(Senator Jan Maria Jackowski: …o wstrzyma-

nie się od takich komentarzy.)
Panie Senatorze, bardzo proszę o zadanie py-

tania. I ma pan – jak w przypadku każdego z licz-
nych pana pytań – minutę.

(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest.)
Bardzo proszę.

Senator 
jan maria jackowski 

I  ja się zazwyczaj mieszczę w  minucie, 
w związku z tym proszę nie do mnie kierować 
te uwagi.

Pani Minister, mam pytanie o to, jak wygląda 
współpraca z Kościołami i związkami wyznanio-
wymi, które również w tej ustawie są uwzględ-
nione. Czy tu mamy już jakieś dane statystyczne, 
które by wskazywały zakres, skalę współpra-
cy w tym dziele dla dobra tych dzieci? Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.

PoDSekretarz Stanu 
W MiniSterStWie roDziny  
i Polityki SPołecznej 
barbara socha 

Oczywiście, że współpracujemy ze wszystki-
mi instytucjami, również z Kościołami. Sztab, 
który zajmuje się relokacją dzieci w  Polsce, 
czyli szukaniem tych odpowiednich miejsc, 

dopasowywaniem tak naprawdę bazy miejsc, 
które mamy, do potrzeb konkretnych grup, 
współpracuje, tak jak mówiłam, z różnymi in-
stytucjami. Największe grupy to są te bazy, które 
zgłaszają wojewodowie. Jako drugie są tu organi-
zacje pozarządowe. Bardzo dużą pulę miejsc za-
oferował Caritas, ale również inne organizacje. 
No i trzecie są ośrodki rządowe. My statystyk ze 
względu na to, kto jest, można powiedzieć, dawcą 
tych miejsc, na razie nie prowadzimy.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Koniec.)
Czy ktoś z państwa chciałby jeszcze zadać 

pytanie?
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Tak, ja się 

zgłaszałem.)
Bardzo proszę, pan senator Tyszkiewicz.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Pani Minister!
Ja znam z doświadczenia taki przypadek, któ-

ry… Może pani minister pomoże mi znaleźć odpo-
wiedź na pytanie, które się pojawia. 

Z moimi wolontariuszami miałem pod opieką 
17-letnią matkę z 3-miesięcznym dzieckiem. Ona 
do nas trafiła, jakoś przekroczyła granicę i tu-
taj dotarła. Otoczyliśmy ją opieką, ale pojawił się 
problem sądowej opieki, bo ona jest niepełnolet-
nia, ma 17 lat. Chodzi o to, żeby chociaż ubezpie-
czyć i matkę, i dziecko, żeby mogła ona korzystać 
z  opieki zdrowotnej. Jakie przepisy stosować 
w stosunku do uchodźcy – uchodźczyni w tym 
wypadku – z małym dzieckiem, kiedy ta osoba 
jest niepełnoletnia? Chodzi o świadczenia cho-
ciażby. Jeśli staramy się o świadczenia dla niej, to 
na podstawie jakiego kodeksu, jakich przepisów, 
mamy to robić? I co będzie… Ona w maju kończy 
18 lat. Co się stanie z tą matką, kiedy przekroczy 
18 lat, i z jej dzieckiem, które…

(Sygnał timera)
To jest pierwsze pytanie.
I  jeszcze bardzo krótkie, szybkie pytanie. 

W podróży…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze…)
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Okej, jeszcze 1 pytanie zadam.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Ale czy pan 

senator byłby łaskaw wskazać, w jakim zakresie 
to pytanie dotyczy rozpatrywanego punktu po-
rządku obrad, tej ustawy, którą my rozpatrujemy? 
Bo po prostu mam wrażenie, że w tej noweliza-
cji w ogóle nie mówi się o kwestii, o którą pan 
zapytał.)

A o czym my tu mówimy? O dzieciach. Tak 
czy nie?

(Głos z sali: O pieczy zastępczej.)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: O pieczy 

zastępczej.)
O pieczy zastępczej. No, jeszcze raz: przyjeż-

dża matka z dzieckiem, ona ma 17 lat. Pytanie: czy 
podpada pod pieczę zastępczą? Co zrobić z takim 
przypadkiem?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dobrze.
Pani Minister, bardzo proszę.

PoDSekretarz Stanu 
W MiniSterStWie roDziny  
i Polityki SPołecznej 
barbara socha 

Panie Senatorze, nie czuję się w 100% kompe-
tentna, by odpowiedzieć na to pytanie, aczkolwiek 
nie wyobrażam sobie, żebyśmy matkę, która rodzi 
dziecko, pozbawiali praw rodzicielskich, nawet 
jeżeli ona jest niepełnoletnia czy kończy te 18 lat. 
Mamy sądy rodzinne i to one decydują o tym, kto 
jest opiekunem prawnym. Jeśli chodzi o opieku-
nów tymczasowych, czyli tych, którzy przyjeż-
dżają z dziećmi z Ukrainy, tak jakby zastępując 
rodziców, no to oni też będą ustanawiani przez 
nasze sądy rodzinne.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czyli sąd ro-
dzinny będzie decydował? Bo służby wojewody 
nie wiedziały, jak się zachować.)

Tak, tak.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Sąd rodzinny, 

okej.)

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję.

Czy mają państwo senatorowie jeszcze jakieś 
pytania?

Bardzo proszę, pani senator Danuta 
Jazłowiecka.

Senator 
danuTa jazłowieck a 

Pani Minister, w naszym kraju jest bardzo 
dużo studentów. To są ludzie bardzo młodzi, któ-
rzy jeszcze przed wojną otrzymywali pomoc ze 
strony rodziców. Dzisiaj bardzo często nie mają 
kontaktu z tymi rodzicami. Bywają przypadki, 
że ci rodzice zginęli. Bardzo trudno jest im utrzy-
mać się na tych studiach, nawet jeśli podejmują 
dorywczą pracę. Koszty studiowania są u nas na 
tyle wysokie, że nie dają sobie z tym rady. Czy 
państwo przewidujecie jakąś specjalną pomoc dla 
tej grupy młodych ludzi?

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.

PoDSekretarz Stanu 
W MiniSterStWie roDziny  
i Polityki SPołecznej 
barbara socha 

Dziękuję za zgłoszenie takiej uwagi. W tym 
momencie nie umiem odpowiedzieć na pyta-
nie, czy będzie jakiś konkretny program w tym 
zakresie.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Czy mają państwo jeszcze jakieś pytania do 

pani minister? Nie.
Otwieram dyskusję.
(Głos z sali: Minister…)
Przepraszam. Dziękuję bardzo, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Barbara Socha: Dziękuję.)
No, tu zawsze jest taka formuła.
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Otwieram debatę.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Marcina Bosackiego.

Senator 
marcin bosacki 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pomagać 2 milionom Ukrainek i Ukraińców, 

którzy znajdują schronienie w Polsce, którzy 
uciekają przed bombami, samolotami i rakie-
tami rosyjskimi, powinniśmy wspólnie. To 
powinno być wspólne, narodowe wyzwanie 
i cieszę się, że tak w przeważającej mierze jest. 
To powinno być zadanie dla społeczeństwa, dla 
samorządów, dla organizacji pozarządowych, 
wreszcie dla instytucji państwa. I dlatego chcę 
zadeklarować, powtarzając za panią senator 
Kochan, że mimo licznych uwag do rozpatry-
wanej ustawy zagłosujemy za nią, tak aby ona 
jak najszybciej weszła w życie, aby pomoc dla 
dzieci ukraińskich, które przybywają do nasze-
go kraju i potrzebują opieki, była udzielona jak 
najszybciej – aczkolwiek oczekujemy spełnienia 
obietnic rządu, że ta ustawa będzie jak najszyb-
ciej nowelizowana w tych sprawach i w tych 
koniecznych do naprawienia punktach, które 
wskazała pani senator Kochan.

Chciałabym też przy tej okazji gorąco za-
apelować do przedstawicieli rządu, aby poparli 
przyjęty przez Senat 45 minut temu niemal jed-
nogłośnie, za co bardzo dziękuję, projekt ustawy 
o tym, aby otworzyć rządowe i należące do spół-
ek Skarbu Państwa możliwości noclegowe wła-
śnie dla uchodźców. Nadal zbyt wielu z nich śpi 
w salach gimnastycznych czy halach widowisko-
wych. Mogliby spać w dużo lepszych warunkach. 
To trzeba jak najszybciej uruchomić. Dlatego ser-
decznie proszę i apeluję, aby rząd poparł projekt 
ustawy, który Senat przed chwilą przyjął. Myślę, 
że to by było z korzyścią dla tych 2 milionów 
Ukraińców, którzy znaleźli u nas schronienie. 
Chodzi o to, żeby Sejm jak najszybciej zajął się 
tym projektem ustawy.

Przy okazji mam uwagę trochę bardziej ogól-
ną. Bardzo prosimy przedstawicieli rządu o to, 
aby rząd trochę bardziej uważnie patrzył na to, 
co Senat przygotowuje w tej niełatwej sytuacji, 
gdy czas nas goni. Dzisiaj, przed chwilą omawia-
liśmy punkt dotyczący tego, aby w Polsce pomoc 

uzyskali nie tylko Ukrainki i Ukraińcy, uchodź-
cy z Ukrainy, którzy przybyli bezpośrednio przez 
naszą granicę, lecz także ci, którzy przybyli 
przez Słowację, Węgry, Mołdawię czy Rumunię. 
Podejmiemy dzisiaj decyzję o objęciu ich tą opie-
ką, ale to jest o 2 tygodnie za późno. Równo 2 ty-
godnie temu ta Izba przegłosowała dokładnie 
taką poprawkę do pierwszej ustawy pomoco-
wej, skreślając słowa „bezpośrednio przybyli”. 
Niestety wówczas przedstawiciel rządu, pan mi-
nister Wąsik, zarówno na posiedzeniach komisji, 
jak i na posiedzeniu plenarnym był przeciwko i za 
jego, jak rozumiem, poduszczeniem po 24 godzi-
nach Sejm odrzucił naszą poprawkę. Jeszcze raz 
gorąco proszę… Tutaj zasiada 100 kompetentnych 
osób z wielkim doświadczeniem w najróżniej-
szych dziedzinach życia. Prosimy o poważniej-
sze pochylanie się nad naszymi poprawkami czy 
inicjatywami, ponieważ to zaoszczędzi, tak jak 
w tym przypadku, dużo czasu i pomoże szyb-
ciej wesprzeć uchodźców ukraińskich. Bardzo 
dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczer- 

pana.
Informuję również, że pan senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu.*

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu dziewiętnastego porządku obrad: ustawa 
o szczególnych regulacjach w zakresie transpor-
tu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 672, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 672 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
panią senator Alicję Zając, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszę, Pani Senator.

* Przemówienia złożone do protokołu  – w załączeniu.
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Senator SPraWozDaWca 
alicja zając 

Bardzo dziękuję.
Pa n ie Ma rsza ł k u! Pa n ie i   Pa now ie 

Senatorowie!
W imieniu Komisji Infrastruktury, obradu-

jącej dzisiaj nad kolejną ustawą, która pomoże 
wspomóc naród ukraiński w tym nadzwyczaj-
nym czasie po 24 lutego 2022 r., kiedy z taką de-
terminacją i godnością walczy o swoją ojczyznę… 
To nie jest tak, jak tu nie tak dawno padło, że rząd 
pracuje w pośpiechu. Rząd pracuje w pośpiechu 
tylko i wyłącznie dlatego, że takie nadzwyczajne 
okoliczności dzisiaj są i trzeba im w odpowiedni 
sposób sprostać.

W posiedzeniu komisji uczestniczył pan mini-
ster Andrzej Bittel z Ministerstwa Infrastruktury, 
jak również osoby towarzyszące panu ministro-
wi. Po przedstawieniu przez ministra projektu 
ustawy głos zabrał senacki legislator, który nie 
wniósł żadnych uwag legislacyjnych. Senatorowie 
członkowie Komisji Infrastruktury również nie 
zgłosili poprawek. Przegłosowaliśmy jednogło-
śnie wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ja może ewentualnie, żeby uniknąć zbędnych 
pytań, powiem, że mimo tak szybkiego proce-
dowania i krótkiego czasu ministerstwo posta-
rało się o konsultacje ze środowiskiem, czyli 
z przewoźnikami, z kolejarzami, którzy po pro-
stu wykazują nadzwyczajne zaangażowanie 
w tych okolicznościach, jakie aktualnie mamy. 
Przeprowadzono również konsultacje międzyna-
rodowe. Była obecna komisarz do spraw trans-
portu, byli obecni ministrowie Niemiec, Francji, 
Czech i Austrii w Krakowie, a później na granicy 
w Przemyślu.

Pokazujemy też nadzwyczajny wysiłek 
Polaków i rządu polskiego w celu załagodzenia tej 
ciężkiej sytuacji, z jaką mieli Ukraińcy do czy-
nienia do tej pory przed przekroczeniem grani-
cy z Polską. Dlatego teraz po przekroczeniu przez 
nich granicy należy ich w sposób nadzwyczajny 
przyjąć i się nimi zaopiekować.

Czego bezpośrednio dotyczy projekt? W przy-
padku zarządców infrastruktury chodzi o udo-
stępnianie i  przygotowanie infrastruktury 
kolejowej w  celu organizacji przewozów ko-
lejowych zgodnie z  projektowaną regulacją, 
a także o możliwość uzyskania dofinansowa-
nia. W przypadku przewoźników kolejowych 
– bezpośrednio o  zapewnienie transportu 

kolejowego osób z terytorium Ukrainy na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z kon-
f liktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, jak 
również o możliwość uzyskania dofinansowa-
nia. W przypadku przewoźników w transporcie 
drogowym – bezpośrednio o utrzymanie ważno-
ści dokumentów oraz możliwość skrócenia trasy 
przewozu realizowanego na podstawie zezwo-
lenia na międzynarodowy zarobkowy przewóz 
drogowy osób. W przypadku kierowców będą-
cych obywatelami Ukrainy, którzy albo byli na 
terytorium Polski, albo w wyniku wojny znaleźli 
się w Polsce – o utrzymanie ważności uprawnień. 
W przypadku marynarzy będących obywatelami 
Ukrainy – o odnowienie uprawnień W przypadku 
maszynistów i innych pracowników niezbędnych 
do obsługi pasażerskich przewozów kolejowych – 
bo ten projekt obejmuje wyłącznie przewozy pa-
sażerskie – chodzi bezpośrednio o przedłużenie 
czasu wykonywania pracy. I tutaj jest akcepta-
cja środowiska kolejarzy. W przypadku głównego 
inspektora transportu drogowego – bezpośrednio 
o rozpatrywanie wniosków o przedłużenie waż-
ności świadectwa kierowcy. W przypadku urzę-
dów morskich – bezpośrednio o przyjmowanie 
wniosków o odnowienie dyplomów kwalifikacyj-
nych i wydawanie dyplomów kwalifikacyjnych. 
Obywatele Ukrainy przemieszczający się z teryto-
rium Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, 
będący beneficjentami pomocy humanitarnej, 
będą korzystać ze środków transportu kolejowego 
objętych projektowaną regulacją. Minister infra-
struktury przekaże środki z Funduszu Pomocy 
dla wymienionych przeze mnie podmiotów.

Chcę prosić w imieniu Komisji Infrastruktury 
o  przyjęcie projektu ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
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? Nie.

Bardzo dziękuję, Pani Senator Sprawoz - 
dawczyni.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 



144

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 24 marca 2022 r.

ustawa o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej  
w związku z konf liktem zbrojnym na terytorium ukrainy

parlamentarnych został upoważniony minister 
infrastruktury.

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

Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu 
W MiniSterStWie infraStruktury 
andrzej biTTel 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja w pierwszych słowach chciałbym złożyć na 

ręce pana marszałka podziękowania Wysokiej 
Izbie za zajęcie się tym projektem w trybie eks-
presowym, za dzisiejsze poranne posiedzenie ko-
misji, za tę dzisiejszą debatę, w której mam okazję 
uczestniczyć.

Pani senator przedstawiła zakres zmian znaj-
dujących się w tym projekcie. Tak że jeśli pan 
marszałek pozwoli, to ja tylko chciałbym z tego 
miejsca w tej Izbie, w Senacie podziękować kole-
jarzom ukraińskim, polskim, niemieckim, cze-
skim, którzy współpracują z nami wszystkimi, 
aby ten przewóz był możliwy w takim wymiarze, 
jaki jest potrzebny.

To tak bardzo krótko. Jeśli są pytania, to chęt-
nie na nie odpowiem.

(Senator Alicja Zając: I samorządom.)
Tak, tak, polscy kolejarze to również ci z kolei 

regionalnych, samorządowych.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Tak, my dzisiaj mamy dużo tego ducha współ-

pracy w przypadku tych paru ustaw, i dobrze. 
I dobrze.

(Senator Alicja Zając: Tak będzie.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie, jak pan minister zwró-

cił na to uwagę, mogą z miejsca zadawać pytania 
trwające nie dłużej niż minutę związane z oma-
wianym punktem porządku obrad.

Czy są państwo senatorowie, którzy chcieliby 
zadać takie pytanie panu ministrowi? Nie.

Panie Ministrze, w takim razie dziękuję.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Infra-

struktury Andrzej Bittel: Dziękuję bardzo.)

(Senator Alicja Zając: Dziękujemy bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt nie zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan sena-

tor Aleksander Szwed złożył przemówienie do 
protokołu…*

(Głos z sali: Pan senator Kwiatkowski chce za-
brać głos.)

(Senator Alicja Zając: Lista zamknięta.)
(Głos z sali: Lista zamknięta.)
(Głos z sali: Za późno.)
No, bardzo proszę, pan senator Kwiatkowski…
(Senator Alicja Zając: Ja tu jestem od godziny 

8.00, od posiedzenia komisji. Nie opuściłam ani 
na minutę…)

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Ja bardzo krótko, Panie Marszałku.
Chciałbym podziękować, Pani Senator. Bo na 

tym posiedzeniu zajmujemy się całym blokiem 
przepisów ustawowych, które stanowią legisla-
cyjną reakcję na te wydarzenia za naszą wschod-
nią granicą, i naprawdę w tym miejscu chciałbym 
bardzo serdecznie podziękować. Bo niezależnie 
od tego, czy to są poszczególne ministerstwa za-
angażowane w te kwestie, czy to są wojewodowie, 
którzy przecież wykonują swoje obowiązki zwią-
zane z koordynacją, czy samorządy, czy organi-
zacje społeczne, wolontariusze, wszyscy staramy 
się wychodzić naprzeciw tym problemom, które 
się pojawiają. I bardzo ciepło, bardzo serdecznie 
wszystkim dziękuję, tak jak powiedziałem, nie-
zależnie od tego, czy to jest administracja rządo-
wa, samorządowa, czy to są wolontariusze, NGO. 
Wszystkie te projekty to pokazanie, że potrafimy 
jako władza ustawodawcza na bieżąco skutecznie 
reagować, choć oczywiście dziękujemy w tym za-
kresie także władzy wykonawczej, organizacjom 
społecznym i samorządowym.

WiceMarSzałek 
michał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę jednak, aby w przyszłości zgłaszać się 

do debaty o czasie.

* Przemówienie złożone do protokołu  – w załączeniu.
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Zamykam dyskusję.
Dzisiaj strofowałem wszystkich senatorów, 

w związku z czym pana senatora Kwiatkowskiego 
też muszę postrofować…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Cieszę się, że 
dołączyłem do tego szlachetnego grona.)

…choć i tak lekko.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Ogłaszam przerwę do godziny 14.45.
Zaraz po przerwie będą głosowania.
Dziękuję państwu bardzo.
(Senator Wojciech Piecha: My też dziękujemy 

za tę przerwę.)

(Przerwa w obradach od godziny14 minut 18  
do godziny 14 minut 48)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że kolejne posiedzenie Senatu planowane 
jest na dni 12 i 13 kwietnia 2022 r. Oczywiście po-
rządek obrad tego posiedzenia zostanie państwu 
dostarczony drogą elektroniczną.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
szesnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w po-
noszeniu kosztów związanych ze zmianą stan-
dardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Kultury 
i Środków Przekazu przedstawiły projekt uchwa-
ły, w którym wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek – druk senacki nr 671 A.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, 92 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 39)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o wsparciu gospodarstw domowych w po-
noszeniu kosztów związanych ze zmianą stan-
dardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej.

Powracamy do rozpatrywania punktu sie-
demnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 

z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce.

Kom isja Sa morządu Ter y tor ia l nego 
i Administracji Państwowej oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawi-
ły projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 669 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 40)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
osiemnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosi o przyjęcie ustawy bez poprawek – 
druk senacki nr 670 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 41)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa.

Powracamy do rozpatrywania punk-
tu dziewiętnastego porządku obrad: ustawa 
o szczególnych regulacjach w zakresie transpor-
tu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy.

Komisja Infrastruktury przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez 
poprawek – druk senacki nr 672 A.
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Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 93 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 42)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szcze-
gólnych regulacjach w zakresie transportu i go-
spodarki morskiej w  związku z  konf liktem 
zbrojnym na terytorium Ukrainy.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Informuję, że porządek obrad trzydzie-
stego dziewiątego posiedzenia Senatu został 
wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficz-
nego. Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 
5 minut. Przedmiotem oświadczenia mogą być 
sprawy związane z wykonywaniem mandatu, 
przy czym nie może ono dotyczyć spraw będą-
cych przedmiotem porządku obrad bieżącego po-
siedzenia Senatu.

Marszałek 
odmówi przyjęcia niewygłoszonych oświad-

czeń, których treści nie można ustalić lub których 
wygłoszenie przez senatora nie byłoby możliwe 
w przysługującym na to czasie, czyli w ciągu 
5 minut. Nad oświadczeniem senatorów nie prze-
prowadza się dyskusji.

Proszę o wygłoszenie oświadczenia panią se-
nator Alicję Chybicką.

Senator 
alicja chybick a 

Dziękuje, Panie Marszałku.
Moje oświadczenie kieruję do pana ministra 

Janusza Cieszyńskiego, reprezentanta rządu 
w sprawie cyberbezpieczeństwa, informatyzacji 
w różnych dziedzinach naszego życia.

Będę mówiła o cyberbezpieczeństwie, ale cho-
dzi mi konkretnie o cyberbezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży.

Informatyzacja, która odbywa się w tej chwili 
w postępie geometrycznym, jest rzeczą jak naj-
bardziej pozytywną, nikt z nas nie wyobraża 
sobie życia bez komputera, komórek, sieci komór-
kowych. Postęp w tej dziedzinie w postaci wpro-
wadzenia szybkich łączy 5G jest niewątpliwie 
wielkim sukcesem informatyki. W samej ochro-
nie zdrowia dokonano też ogromnego postępu, 
mam na myśli e-Zdrowie, które obejmuje elek-
troniczne prowadzenie pacjenta, elektroniczne 
wystawianie recept, teleporady, telekonsultacje, 
opisy zdjęć rentgenowskich, rezonansu magne-
tycznego, tomografii komputerowych czy też in-
nych badań. To wszystko jest bezcenne. Ale to 
wszystko ma też inne oblicze. 

Dlatego moje pytanie do pana ministra jest na-
stępujące: jak ten gwałtowny rozwój informaty-
zacji wpływa na zdrowie polskich dzieci i co w tej 
materii zostało zrobione? Pytam, bo dotarły do 
nas z wielu stron takie głosy, że żłobki, przedszko-
la, szkoły nie powinny posiadać wi-fi. Przy czym 
ja nie mówię, że ja tak uważam. To jest pytanie.

Szanowni Państwo, w  dniu 11  kwiet-
nia na terenie Senatu odbędzie się posiedze-
nie, na które zaprasza marszałek Senatu, pan 
prof. Tomasz Grodzki, ja jako przewodnicząca 
Parlamentarnego Zespołu do spraw Dzieci, sena-
tor Aleksander Pociej, który jest przewodniczą-
cym Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji – m.in. tam odbyła się bardzo drama-
tyczna dyskusja w tej sprawie, o której mówię 
– i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu 
do spraw Cyberbezpieczeństwa Dzieci, poseł 
Jarosław Sachajko. Tytuł tego posiedzenia to 
„Cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży”. Ja 
mam nadzieję, że pan minister, który obiecał, że 
pojawi się na tym posiedzeniu, na nim będzie.

Będziemy tam omawiać następujące tematy: 
cyberbezpieczeństwo dzieci i młodzieży a dobro 
płynące z informatyzacji życia, wpływ promie-
niowania elektromagnetycznego na zdrowie 
dzieci i młodzieży, omówienie raportu 5G wy-
konanego na zlecenie ministra zdrowia, pro-
jekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 
na środowisko a konsekwencje dla oceny odzia-
ływania projektowanych stacji bazowych telefo-
nii komórkowej, nadzór nad promieniowaniem 
elektromagnetycznym od urządzeń telefonii 
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komórkowej, odziaływanie elektromagnetycz-
nych fal milimetrowych na zdrowie, po czym 
przejdziemy do podsumowania, zastanowimy się, 
czy ta księga jest biała, czy też np. czarna.

Jest to bardzo ważne, bo ja jako lekarz pediatra 
mam takie odczucie, że natłok informacji płyną-
cych do młodych ludzi, do małych dzieci z róż-
nych źródeł informatycznych bez odpowiedniej 
edukacji jest szkodliwy dla ich rozwoju, dla ich 
mózgów i że w tej materii jest bardzo dużo do zro-
bienia. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana se-

natora Stanisława Lamczyka.

Senator 
sTanisław lamczyk 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Moje oświadczenie skierowane jest do pre-

miera Rzeczypospolitej Polskiej, pana Mateusza 
Morawieckiego, a  dotyczy transformacji 
energetycznej.

W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedze-
nie Parlamentarnego Zespołu do spraw Prawa 
elektrycznego. Data bardzo ważna, ponieważ 
100 lat temu, w okresie międzywojennym po-
wstało pierwsze prawo elektryczne. To prawo 
elektryczne, które powstało 100 lat temu, było 
bardzo dobrym prawem elektrycznym, jednym 
z najlepszych w Europie. Opierało się ono general-
nie na produkcji energii oddolnie. W tym czasie, 
w okresie międzywojennym po naprawdę krót-
kim okresie zaangażowania wielu ludzi mieliśmy 
3 tysiące różnych, niezależnych źródeł produkują-
cych energię. W tym zespole są powołani eksperci 
i eksperci debatowali, co zrobić, jak by ukierun-
kować Polskę w kontekście tego, co się stało po 
napaści Rosji na Ukrainę, i pewne sentencje są 
opracowane. Przedstawiamy je panu premierowi. 
Wspomnę o najważniejszych.

Należy w trybie pilnym przystąpić do rewizji 
„Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”, a na-
stępnie przystąpić do drugiej ustrojowej reformy 
energetyki. Należy pilnie zbudować w Polsce silny 
segment oparty na energii oddolnej, rozproszonej, 

odnawialnej, zielonej, energii pochodzącej z gospo-
darek obiegu zamkniętego potrzebnej do stabiliza-
cji i bilansowania zapotrzebowania na produkcję 
na rynku energii elektrycznej przez budowę bio-
gazowni i mikroelektrowni klasy 10–200 kW oraz 
elektrowni klasy 1 MW lub biogazowni w każdej 
gminie. W trybie pilnym należy przystąpić do od-
blokowania ustawy o farmach wiatrowych na lą-
dzie, tzw. ustawy 10H. Pilna jest potrzeba rewizji 
planu rozwoju sieci przesyłowych przedstawionego 
przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne z uwzględ-
nieniem potrzeb morskich farm wiatrowych, 
w szczególności z uwzględnieniem w tym planie 
oddolnego rozwoju źródeł wytwórczych OZE przy-
łączonych do sieci dystrybucji niskiego napięcia, 
średniego napięcia i sieci 110 kV dostosowanych do 
zbudowania morskich farm wiatrowych. Należy 
przystąpić do odtwarzania i budowy elektrowni 
wodnych poprzez wpisanie do ustawy o nieru-
chomościach elektrowni wodnej jako obiektu uży-
teczności publicznej; ma to szczególne znaczenie 
na obszarach Natura 2000 jako system stabiliza-
cji energii. Trzeba wybudować obiekty służące do 
produkcji energii pochodzącej ze spalarni i neutra-
lizacji odpadów nienadających się do recyklingu. 
Należy kontynuować budowę fotowoltaiki. Należy 
przystąpić do wdrożenia systemu zasad współ-
użytkowania krajowych sieci energetycznych, sieci 
elektroenergetycznych oraz bilansujących zasobów 
rynku dla potrzeb energii rozproszonej, umożli-
wiających uwzględnienie autonomizacji obszarów 
wiejskich do lat 2030–2040. Należy przestać mówić 
o tzw. micie przeciążeniowym linii energetycznych 
i zacząć mówić o zwiększaniu ich wykorzystania 
za pomocą inteligentnej infrastruktury, systemów 
informatycznych, elektronicznych. Inne kraje 
Europy od 2 dekad pracują nad budową odporno-
ści elektroprosumenckiej i dążą do zwiększenia 
swojej niezależności energetycznej. Polska rów-
nież powinna niezwłocznie dążyć do niezależności 
energetycznej. Trzeba wykorzystać zasoby, jakie 
posiadamy w Polsce, jak również wykorzystać 
energię ze słońca, wody i wiatru. W przeciwnym 
razie konieczne będą porozumienia międzypań-
stwowe, które mogą doprowadzić do kolonizacji 
całego sektora energetycznego w Polsce ze szkodą 
dla gospodarki i obywateli.

W  Senacie Rzeczypospolitej powołali-
śmy Parlamentarny Zespół do spraw Prawa 
Elektrycznego i te właśnie wszystkie sugestie 
płyną z pierwszego posiedzenia tego zespołu. 
Dziękuję bardzo.
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WiceMarSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Na tym zakończyliśmy oświadczenia 

senatorskie.
Informuję, że protokół trzydziestego dzie-

wiątego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 

Polskiej X kadencji zostanie udostępniony 
senatorom w  terminie 30 dni po posiedze-
niu Senatu w  Biurze Prac Senackich, pokój  
nr 255.

Zamykam trzydzieste dziewiąte posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską 
marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 04)



wyniki głosowań 



Wyniki głosowań

150

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 23 i 24 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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  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 88 76 96 95 96 97 97 97 96 96 97 97 95 97 97 96 96 94 95 97
  za 88 48 37 38 52 50 97 49 95 51 97 96 95 97 97 95 96 94 95 97
  Przeciw 0 24 50 48 23 45 0 46 0 44 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 0 4 9 9 21 2 0 2 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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    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 + + + + - + + + + + + + + + + + + + + +
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    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 97 96 97 97 97 97 97 96 97 97 97 97 97 96 97 96 97 97 93 93
  za 97 96 97 96 53 97 97 96 97 97 97 97 97 96 97 96 97 96 92 93
  Przeciw 0 0 0 0 44 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
  Wstrzymało się 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    41 42
  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 + +

    41 42
  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 93
  za 93 93
  Przeciw 0 0
  Wstrzymało się 0 0
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Przemówienie senatora janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Polska jest krajem, w którym skutki II wojny światowej były tragiczne, doty-

czy to zarówno ofiar, jak i zniszczenia, pożogi. Kiedy nasi przodkowie myśleli, 
że wojna z nazistowskim okupantem będzie jedyną, jaką przyjdzie nam sto-
czyć, 17 września otrzymali cios w plecy: Armia Czerwona wkroczyła na polską 
ziemię, czym przekreśliła szanse Polski na odparcie hitlerowskiego najeźdźcy.

W latach 1940–1941 przez ówczesne władze sowieckie z polskich terenów 
zajętych przez Związek Sowiecki przeprowadzone zostały masowe deportacje 
ludności polskiej na Syberię. Warunki pobytu Polaków na Syberii były strasz-
ne, a śmiertelność duża. Bardzo wielu Polaków zmarło na samej Syberii z gło-
du, zimna, chorób i wyczerpania spowodowanego nadludzką pracą fizyczną.

Jednak Polacy nie tracili ducha walki. Podpisanie 30 lipca 1941 r. w Londynie 
przez Władysława Sikorskiego umowy z Iwanem Majskim i ogłoszenie w sierp-
niu 1941 r. amnestii wobec zesłanych dały prawną możliwość deportowanym 
oraz polskim więźniom gułagów stworzenia Polskich Sił Zbrojnych pod dowódz-
twem gen. Władysława Andersa. Amnestia trwała tylko do 16 stycznia 1943 r. 
W tym czasie zaczęła się tworzyć Armia Polska, zwana Armią Andersa. Warunki 
jej tworzenia były bardzo trudne. Zmniejszano liczbę racji żywnościowych dla 
armii do poziomu 30 tysięcy przy stanie osobowym ok. 70 tysięcy żołnierzy. 
Nie widząc perspektywy poprawienia sytuacji Armii Polskiej, gen. Władysław 
Anders w dniu 18 marca 1942 r. uzyskał od Stalina zgodę na ewakuację do Iranu 
żołnierzy, którzy stanowili nadwyżkę ponad stan 44 tysięcy. Rozpoczęła się ewa-
kuacja Armii Polskiej, która trwała od 24 marca do 5 kwietnia 1942 r. Łącznie 
z terenu Związku Sowieckiego, z nieludzkiej ziemi ewakuowano ok. 115 tysię-
cy osób, w tym ponad 37 tysięcy cywilów, wśród których było blisko 14 tysięcy 
dzieci.

Wkład Armii Polskiej na Wschodzie, w tym 2 Korpusu Polskiego, w ostatecz-
ne zwycięstwo w II wojnie światowej jest nie do przecenienia, a Armia Polska 
i żołnierze polscy stali się Armią Zwycięzców.

Popieram projekt uchwały.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym w Wysokiej Izbie upamiętniamy osiemdziesiątą rocz-

nicę wyjścia Armii Polskiej z nieludzkiej ziemi i utworzenia Armii Polskiej na 
Wschodzie.

Jak zapisano w uchwale: „W latach 1940–1941, ówczesne władze sowieckie, 
przeprowadziły masowe deportacje na Syberię ludności polskiej z terenów pol-
skich zajętych przez Związek Sowiecki.

Warunki pobytu na Syberii były straszne, a śmiertelność duża. Bardzo wielu 
Polaków zmarło z głodu, zimna, chorób i wyczerpania spowodowanego ponad-
ludzką pracą fizyczną. Dopiero podpisanie 30 lipca 1941 r. w Londynie przez 
Władysława Sikorskiego umowy z Iwanem Majskim i ogłoszenie 12 sierpnia 
1941 r. amnestii dla zesłanych dały deportowanym oraz polskim więźniom gu-
łagów prawną możliwość stworzenia Polskich Sił Zbrojnych pod dowództwem 
generała Władysława Andersa. Amnestia trwała tylko do 16 stycznia 1943 r. 
W tym czasie zaczęła się tworzyć Armia Polska zwana Armią Andersa, w któ-
rej znaleźli się obywatele polscy różnych narodowości. Warunki tworzenia tej 
Armii były bardzo trudne. Zmniejszano liczbę racji żywnościowych dla Armii 
do poziomu 30 tysięcy przy stanie osobowym ok. 70 tysięcy żołnierzy. Nie widząc 
perspektywy poprawienia sytuacji Armii Polskiej, generał Władysław Anders 
w dniu 18 marca 1942 r. uzyskał od władz sowieckich zgodę na ewakuację do 
Iranu żołnierzy, którzy stanowili nadwyżkę ponad stan 44 tysięcy. Od 24 marca 
do 5 kwietnia 1942 r. trwała ewakuacja Armii Polskiej. W tym czasie stosunki 
polsko-sowieckie uległy znacznemu pogorszeniu i po interwencji brytyjskiego 
premiera Winstona Churchilla władze sowieckie wyraziły zgodę na ewakuację 
całej Armii Polskiej do Iranu. Druga część ewakuacji Armii Polskiej została 
przeprowadzona od 9 sierpnia do 1 września 1942 r. Łącznie ewakuowano z te-
renu Związku Sowieckiego, z nieludzkiej ziemi ok. 115 tysięcy osób, w tym ponad 
37 tysięcy cywilów, wśród których było blisko 14 tysięcy dzieci”.

W uchwale ważny, w mojej ocenie, jest również fragment, w którym opisa-
no utworzenie Armii Polskiej na Wschodzie: „Następnie rozkazem Naczelnego 
Wodza Polskich Sił Zbrojnych generała Władysława Sikorskiego z 12 wrze-
śnia 1942 r. z połączenia Polskich Sił Zbrojnych w ZSRR i Wojska Polskiego na 
Środkowym Wschodzie została utworzona Armia Polska na Wschodzie, a do-
wódcą został generał Władysław Anders. W jej ramach 21 lipca 1943 r. utworzo-
ny został 2. Korpus Polski – wyższy związek taktyczny, który stanowił główny 
trzon Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, walczący w składzie brytyjskiej 8. 
Armii w kampanii włoskiej m.in. w bitwie o Monte Cassino o przełamanie Linii 
Gustawa, w bitwie o Ankonę i w bitwie o Bolonię”.

Dzisiaj patrząc na naszą historię i generalnie na historię II wojny światowej, 
wiemy, że nie byłoby zwycięstwa i nie byłoby wolnej Europy, gdyby nie wysiłek 
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polskiego żołnierza, gdyby nie to, że polski żołnierz stanął od pierwszego dnia 
wojny w obronie wartości deptanych przez najeźdźców z zachodu – niemiec-
kiej III Rzeszy i ze wschodu – Rosji sowieckiej. Dlatego cieszę się, że dzisiaj: 
„Senat Rzeczypospolitej Polskiej, przekonany o szczególnym znaczeniu Armii 
Polskiej na Wschodzie dla losów II wojny światowej, oddaje hołd wszystkim Jej 
Żołnierzom, naszym Bohaterom”.

Dziękując inicjatorom, deklaruję, że będę głosował za niniejszą uchwałą. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator alicji zając  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

30 lipca 1941 r. rząd polski zawarł umowę z ZSRR, układ Sikorski-Majski, 
w wyniku którego zostały ponownie nawiązane stosunki miedzy obu krajami. 
Jednym z podstawowych postanowień umowy było ogłoszenie amnestii dla pol-
skich obywateli wiezionych w ZSRR. Gen. Anders wyszedł na wolność 4 sierpnia. 
14 sierpnia 1941 r. została podpisana polsko-sowiecka umowa wojskowa, która 
umożliwiała tworzenie formacji Wojska Polskiego.

Gen. Władysław Anders przystąpił do organizowania pierwszych 2 dywizji. 
Od początku zdołał uzyskać wielki autorytet u żołnierzy. Znali jego przeszłość 
bojową, wiedzieli o jego pobycie w więzieniu, był dla nich nie tylko dowódcą, lecz 
przyjacielem i opiekunem, któremu wierzyli.

Następny etap tworzenia Armii Polskiej rozpoczął się w kwietniu 1942 r. 
Gen. Sikorski wydał rozkaz utworzenia Dywizji Strzelców Karpackich, roz-
wiązując dotychczasowe siły na Bliskim Wschodzie i łącząc służących w nich 
żołnierzy z żołnierzami napływającymi z ZSRR. Anders chciał ewakuować całą 
armię, zaś Sikorski dążył do pozostawienia w Związku Sowieckim połowy ar-
mii. Relacje polsko-sowieckie cechował całkowity brak zaufania. Uważano, że 
jeżeli Armia Polska nie zostanie ewakuowana, to Sowieci wymordują Polaków 
jako wrogów klasowych.

W obliczu takich wniosków Anders i Sikorski spotkali się ze Stalinem 3 grud-
nia 1941 r. Rozmowy te zakończyły się podpisaniem przez Stalina i Sikorskiego 
deklaracji o przyjaźni i wzajemnej pomocy.

Exodus Polaków z ZSSR miał miejsce do września 1942 r. Łącznie ewa-
kuowano ponad 100 tysięcy Polaków, w tym wielu cywilów. Sowieci zezwoli-
li na tak wielką migrację po intensywnych negocjacjach prowadzonych przez 
gen. Władysława Andersa z przedstawicielami ZSRR.

Większości uczestników tych wydarzeń nie ma już z nami i nie mogą opowie-
dzieć swojej historii. Na nas spoczywa odpowiedzialność, by docenić i zapisać 
dzieje tej wspaniałej armii – Armii Andersa.
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Przemówienie senatora janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projektowana ustawa o zmianie ustawy o lasach wprowadza możliwość za-

skarżenia zatwierdzenia planu urządzenia lasu na drodze postępowania są-
dowoadministracyjnego. Skargę na decyzję zatwierdzającą będą mieli prawo 
wnieść organizacje ekologiczne, rzecznik praw obywatelskich, a także właściciel 
lasu. To pozytywne zmiany, które zabezpieczają interes nas wszystkich. Lasy to 
zielone płuca, tak niezbędne do codziennego funkcjonowania. Lasy to też miejsce 
życia zwierząt, które są jego prawdziwymi gospodarzami.

Zgodnie z ustawą o lasach plan urządzenia lasu tworzony jest co 10 lat według 
stanu na dzień 1 stycznia pierwszego roku obowiązywania. Określa on szczegó-
łowy leśny plan gospodarczy. Niestety, w ostatnich latach możemy zauważyć, że 
dla wielu polityków las to tylko dostarczyciel surowca, który należy jak najbar-
dziej wyeksploatować. Proponowane zmiany wprowadzają możliwość interwen-
cji za pomocą wspomnianego zaskarżenia zatwierdzenia planu urządzenia lasu 
na drodze postępowania sądowo-administracyjnego przez podmioty, których 
sercu bliski jest właściwy rozwój polskich lasów.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu: „Ustawa zmierza do usunięcia 
sprzeczności prawa polskiego z prawem Unii Europejskiej, wskazanego przez 
Komisję Europejską w skardze wniesionej do Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w dniu 15 lipca 2021 r. (Sprawa C-432/21). W przedmiotowej skardze 
Komisja Europejska w ramach zarzutów m.in. podnosi: brak zapewnienia możli-
wości zaskarżenia, przez organizacje ochrony środowiska, przed sądem planów 
urządzenia lasu – co jest niezgodne z postanowieniami Konwencji sporządzonej 
w Aarhus dnia 25 czerwca 1998 r. o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa 
w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczą-
cych środowiska, zwanej dalej «Konwencją z Aarhus». Komisja Europejska za-
uważa, że Polska uchybiła zobowiązaniom spoczywającym na niej na mocy art. 6 
ust. 3 dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony sie-
dlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i f lory. Art. 9 ust. 2 Konwencji z Aarhus 
wymaga bowiem, by decyzje dotyczące planów i przedsięwzięć w rozumieniu 
art. 6 ust. 3 przywołanej dyrektywy mogły być zaskarżane przez organizacje 
ochrony środowiska przed sądem”. To kolejny ważny aspekt, który powoduje, 
że będę głosował za przyjęciem proponowanego projektu ustawy.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowana senacka nowelizacja ustawy o lasach wprowadza możliwość 

zaskarżenia zatwierdzenia planu urządzenia lasu na drodze postępowania są-
dowoadministracyjnego. Skargę na decyzję zatwierdzającą będą miały prawo 
wnieść organizacje ekologiczne, a także rzecznik praw obywatelskich i właściciel 
lasu. Pragnę wskazać, że w toku konsultacji nad projektem odniósł się minister 
klimatu i środowiska, pełnomocnik rządu do spraw leśnictwa i łowiectwa, któ-
ry wyraził negatywną opinię odnośnie do prowadzenia prac legislacyjnych nad 
projektem ustawy przyznającym organizacjom ekologicznym prawo zaskarżania 
do sądów planów urządzenia lasu. Zdaniem ministra do czasu wydania przez 
TSUE wyroku stwierdzającego naruszenie przez Polskę prawa Unii Europejskiej, 
prace w tym zakresie są przedwczesne. Ponadto, odnosząc się do rozwiązań za-
wartych w projekcie, minister stanął na stanowisku, że:

– ust. 6 dodawany w art. 22 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach jest 
sprzeczny z systemem kontroli działalności administracji przez sądy admini-
stracyjne – nie jest jasne, jakie zarzuty będą mogły zostać zgłoszone w skardze 
ani to, według jakich kryteriów i w jakim zakresie dokonywana będzie kontro-
la sądowa;

– brak precyzyjnego określenia zakresu i kryteriów kontroli czynności za-
twierdzenia planów urządzenia lasu powoduje ryzyko wstrzymywania przez 
organizacje ekologiczne podstawowej, zgodnej z polskim prawem działalno-
ści gospodarczej, prowadzonej przez poszczególne nadleśnictwa, zwłaszcza 
w zakresie pozyskania i sprzedaży drewna, czego oczywistym skutkiem by-
łoby doprowadzenie do likwidacji głównego źródła przychodów Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, co w dalszej perspektywie musiałoby 
doprowadzić do upadłości PGL LP;

– proponowane rozwiązanie ogranicza możliwość prowadzenia działalno-
ści gospodarczej; zablokowanie realizacji planów urządzenia lasu spowoduje 
niemożność korzystania z praw właścicielskich, co narusza zasadę wyrażoną 
w art. 64 ust. 3 Konstytucji RP;

– przewidziana w art. 2 projektu możliwość zaskarżenia w terminie 30 dni 
od dnia wejścia w życie ustawy wszystkich czynności zatwierdzenia planu urzą-
dzenia lasu dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy narusza zasadę 
niedziałania prawa wstecz; dodatkowo postanowienie to wiąże się z ryzykiem 
wydłużenia czasu rozpatrywania skarg przez sądy z uwagi na dużą liczbę spraw, 
które wpłyną na tej podstawie do wojewódzkich sądów administracyjnych, a to 
z kolei, w ocenie ministra, doprowadzi do zablokowania sektora leśno-drzewnego 
na najbliższe miesiące lub nawet lata – spowoduje to poważne problemy gospo-
darcze nie tylko Lasów Państwowych, ale także zakładów usług leśnych, zakła-
dów przetwarzających drewno oraz obywateli, w tym mieszkańców obszarów 
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wiejskich, których głównym źródłem utrzymania jest częstokroć praca w branży 
świadczącej usługi leśne, jak również samych konsumentów na skutek wysoce 
prawdopodobnego wzrostu cen produktów z drewna.

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych również negatywnie oceniła pro-
jekt „zarówno w zakresie treści normatywnej, jak i uzasadnienia”, podnosząc, że:

– zasadniczy sprzeciw wywołuje cel uchwalenia ustawy zadeklarowany przez 
projektodawców – jest on niezgodny z oficjalnym stanowiskiem Rzeczypospolitej 
Polskiej przekazanym do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w odpo-
wiedzi na skargę (rząd polski stoi bowiem na stanowisku, że przepisy konwencji 
z Aarhus nie przyznają organizacjom ochrony środowiska prawa do zaskarżenia 
przed sądem planów urządzenia lasu);

– projekt przewiduje rozwiązania nieracjonalne i niespójne;
– niebezpieczny jest zwłaszcza art. 2 projektu ustawy, który pozwala – w ter-

minie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy – zaskarżyć do sądu administra-
cyjnego wszystkie plany urządzenia lasu i uproszczone plany urządzenia lasu 
zatwierdzone przed zmianą stanu prawnego, co może spowodować paraliż są-
downictwa administracyjnego oraz zablokowanie sektora leśno-drzewnego;

– proponowane rozwiązania stoją w sprzeczności z art. 64 ust. 3 Konstytucji 
RP, a także art. 31 ust. 3 Konstytucji;

– uprawnienie przyznawane organizacjom ekologicznym nie zostało obwa-
rowane jakąkolwiek odpowiedzialnością tych organizacji za ewentualne szkody, 
do jakich mogłyby doprowadzić, korzystając z tego uprawnienia w złej wierze.

Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej zwrócił się wręcz 
o wycofanie projektu ustawy. Związek wyraził opinię, że proponowana nowe-
lizacja nie tylko jest szkodliwa dla polskiego leśnictwa, ale również odwołuje się 
w sferze motywacyjnej do przepisów, które nie mają zastosowania do normowa-
nej problematyki. Ponadto w stanowisku związku zwrócono uwagę na niezgod-
ność projektowanych zmian z art. 1 pkt 5 dyrektywy 85/337/EWG z 27 czerwca 
1985 r. Według związku inicjatywa ustawodawcza jest co najmniej przedwczesna 
i należałoby się z nią wstrzymać do czasu ewentualnego rozstrzygnięcia skargi 
wniesionej do TSUE przez Komisję Europejską. Dodatkowo związek zaznaczył, 
że projekt ustawy nadaje organizacjom ekologicznym uprawnienia przekra-
czające uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa oraz że uprawnienia te nie 
zostały obwarowane jakąkolwiek odpowiedzialnością za szkody, co – zdaniem 
opiniującego podmiotu – stanowi poważną „lukę prawną” przedstawionego 
projektu. Może to być źródłem poważnych problemów tak dla Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, jak i dla przemysłu drzewnego i me-
blarskiego, które są ważną częścią polskiej gospodarki. Przyjęcie tego projektu 
może zatem skutkować wzrostem napięć oraz konfliktów społecznych.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji, Krajowy Sekretariat Zasobów 
Naturalnych, Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” wyraził po-
dobną opinię odnośnie do projektu co Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych 
oraz Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej. Podmiot ten za-
znaczył, że:

– „konwencja z Aarhus nie dotyczy działań realizowanych w ramach plano-
wanej gospodarki leśnej, zaś przepisy art. 9 ust. 2 i 4 tej konwencji przewidują 
dostęp do procedury sądowej jedynie w celu zakwestionowania materialnej lub 
proceduralnej legalności decyzji, aktów lub zaniechań;

– projekt jest zarazem niezgodny z art. 1 pkt 5 dyrektywy 85/337/EWG 
z 27 czerwca 1985 r.;

– prawo do udziału społeczeństwa w odniesieniu do planów, programów i wy-
tycznych polityki mającej znaczenie dla środowiska jest w Polsce realizowane 
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przez prawo do uczestnictwa zainteresowanych stron w spotkaniach na etapie 
tworzenia planu urządzenia lasu;

– zasada dostępu społeczeństwa do udziału w decyzjach dotyczących śro-
dowiska naturalnego nie może być traktowana jako nadrzędna w stosunku 
do innych wartości – w szczególności jej stosowanie nie może prowadzić do 
szkód społecznych i strat ekonomicznych podmiotów prowadzących działal-
ność gospodarczą;

– projekt nadaje organizacjom ekologicznym ogromne uprawnienia, de facto 
przekraczające uprawnienia właścicielskie Skarbu Państwa, które są realizo-
wane przez Państwowe Gospodarstwo Leśne «Lasy Państwowe»; organizacje te 
miałyby prawo do wstrzymania podstawowej, zgodnej z polskim prawem dzia-
łalności gospodarczej prowadzonej przez poszczególne nadleśnictwa, zwłaszcza 
w zakresie pozyskiwania i sprzedaży drewna, czego skutkiem byłoby dopro-
wadzenie do likwidacji głównego źródła przychodów Lasów Państwowych, co 
w dalszej perspektywie musiałoby doprowadzić do upadłości PGL LP;

– proponowane w projekcie ustawy rozwiązania stoją w sprzeczności z art. 63 
ust. 3 Konstytucji RP;

– możliwość zaskarżenia zatwierdzenia planu urządzenia lasu albo uprosz-
czonego planu urządzenia lasu nie została obwarowana odpowiedzialnością or-
ganizacji ekologicznych za ewentualne szkody, do jakich mogłoby doprowadzić 
niewłaściwe korzystanie z przyznanego prawa”.

W związku z powyższym Krajowy Sekretariat Zasobów Naturalnych, 
Ochrony Środowiska i Leśnictwa NSZZ „Solidarność” stwierdził, że w projek-
cie należałoby co najmniej:

– „określić granice odpowiedzialności strony skarżącej za szkody poniesione 
przez nadleśnictwo w następstwie wniesienia skargi, jeżeli skarga ta zostanie 
oddalona;

– zagwarantować, że uprawnienie do wniesienia skargi przysługuje wy-
łącznie stronie, która nie prowadziła i w żaden sposób nie popiera działalności 
sprzecznej z obowiązującym w RP prawem, w tym nie angażowała się w utrud-
nianie innym podmiotom prowadzenia legalnej działalności gospodarczej”.

Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecznych doko-

nuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2019/2162 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie emisji obligacji zabez-
pieczonych i nadzoru publicznego nad obligacjami zabezpieczonymi oraz zmie-
niającej dyrektywy 2009/65/WE i 2014/59/UE (Dz. Urz. UE. L 328 z 18.12.2019, 
str. 29), stanowiącej wraz z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2019/2160 z dnia 27 listopada 2019 r. zmieniającym rozporządzenie (UE) 
575/2013 w odniesieniu do ekspozycji w postaci obligacji zabezpieczonych (Dz. 
Urz. UE. L 328 18.12.2019, str. 1) część pakietu regulacyjnego dotyczącego obli-
gacji zabezpieczonych.

Wprowadzane rozwiązania pozytywnie wpłyną na postrzeganie polskiego 
systemu finansowego, w szczególności sektora bankowego oraz polskiego rynku 
listów zastawnych. Polski rynek listów zastawnych nadal pozostaje w fazie roz-
woju na tle rynku europejskiego. Po wejściu w życie implementowanych przepi-
sów dyrektywy konkurencyjność listów zastawnych jako bezpiecznych papierów 
wartościowych o niskim stopniu ryzyka dla inwestorów z pewnością się zwięk-
szy. Wpłynie to pozytywnie na rozwój polskiego sektora finansowego i rynków 
obligacji zabezpieczonych, które będą stanowiły źródło finansowania dla insty-
tucji kredytowych, które dzięki temu będą miały większe możliwości udziela-
nia przystępnych kredytów hipotecznych konsumentom i przedsiębiorstwom 
oraz zapewnią inwestorom dostęp do alternatywnych bezpiecznych inwestycji.

Ustawa z przyjętymi poprawkami oddaje cel wymienionych regulacji unij-
nych i nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. Uchwalane przepisy nie są sprzeczne 
z prawem UE i zostały odpowiednio przygotowane. Na etapie procesu legisla-
cyjnego zostały przeprowadzone szerokie konsultacje z podmiotami rynku fi-
nansowego. Dziękuję.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem rządowej nowelizacji ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecz-

nych oraz niektórych innych ustaw jest dostosowanie polskiego prawa do dy-
rektywy Unii Europejskiej w sprawie emisji obligacji zabezpieczonych i nadzoru 
publicznego nad tymi obligacjami. W Polsce odpowiednikiem obligacji zabezpie-
czonych są listy zastawne emitowane przez wyspecjalizowane banki hipoteczne.

Pełne podsumowanie proponowanych zmian zawarto w ocenie skutków re-
gulacji, gdzie podkreślono, że w ramach wdrożenia do krajowego systemu praw-
nego zmian wynikających z dyrektywy 2019/2162 oraz rozporządzenia 2019/2160 
w ustawie przede wszystkim: wprowadza się definicję listu zastawnego, odwo-
łującą się do mechanizmu podwójnego regresu, który zapewnia inwestorom 
możliwość dochodzenia roszczeń zarówno w stosunku do emitentów listów za-
stawnych, jak i z puli aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych; 
uzupełnia się zakres pojęć stosowanych na gruncie ustawy o definicje aktywów 
podstawowych, aktywów zastępczych, aktywów stanowiących zabezpieczenie 
listów zastawnych, puli aktywów stanowiących zabezpieczenie oraz nadzabez-
pieczenia; rozszerza się zakres informacji, które zawarte będą w warunkach 
emisji listów zastawnych; określa się zasady stosowania przez banki krajowe 
oznaczeń „europejska obligacja zabezpieczona” i „europejska obligacja zabez-
pieczona (premium)”; ustanawia się warunki umożliwiające zakwalifikowa-
nie instrumentów pochodnych do puli aktywów stanowiących zabezpieczenie 
listów zastawnych; modyfikuje się zasady kalkulacji bufora płynności dla puli 
aktywów stanowiących zabezpieczenie listów zastawnych; wprowadza się mo-
dyfikację wymogu utrzymywania nadzabezpieczenia listów zastawnych; wska-
zuje się elementy programu emisji listów zastawnych, w ramach którego banki 
hipoteczne będą emitowały listy zastawne po uzyskaniu odpowiedniego zezwo-
lenia wydawanego przez Komisję Nadzoru Finansowego; wprowadza się dodat-
kowe wymogi dotyczące monitorowania emitowania listów zastawnych przez 
banki hipoteczne; wprowadza się wymogi informacyjne dotyczące emitowania 
listów zastawnych w celu umożliwienia inwestorom badania profilu ryzyka da-
nego programu; ustanawia się szczególne cykliczne obowiązki sprawozdawcze 
dla banków hipotecznych wobec Komisji Nadzoru Finansowego oraz wymogi 
w zakresie publikowania informacji o emisjach listów zastawnych; ustanawia 
się uprawnienia dla Komisji Nadzoru Finansowego do nakładania sankcji ad-
ministracyjnych związanych z emitowaniem listów zastawnych; dokonuje się 
nowelizacji art. 52 ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych 
i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi.

Ustawa ma także na celu: rozszerzenie kategorii aktywów stanowiących pod-
stawę emisji publicznego listu zastawnego, przy jednoczesnym określeniu do-
datkowych wymogów w tym zakresie; wprowadzenie zmian polegających na 
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rezygnacji z limitu dotyczącego ogólnej kwoty wierzytelności banku hipotecz-
nego z tytułu udzielanych i nabywanych przez banki hipoteczne wierzytelności, 
przy jednoczesnym zachowaniu wymogu ustawowego, zgodnie z którym wartość 
pojedynczego kredytu nie może przekroczyć bankowo-hipotecznej wartości nie-
ruchomości; doprecyzowanie przepisu dotyczącego nominalnej wartości listu 
zastawnego stanowiącej równowartość 100 tysięcy euro lub przekraczającej tę 
kwotę; modyfikację wymogów dotyczących wysokości zobowiązań wynikają-
cych z wykonywanych przez bank hipoteczny czynności w zakresie zaciągania 
kredytów i pożyczek oraz emitowania obligacji; uchylenie obecnego wymogu 
dotyczącego wpisu w księdze wieczystej informacji o dokonaniu wpisu do reje-
stru zabezpieczenia listów zastawnych.

W Sejmie ustawę poparło aż 447 posłów. Ja także w pełni popieram propo-
nowaną nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zaproponowana ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego związanego 

z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami określa sposób 
zmiany nazw obiektów w przestrzeni publicznej. Zgodnie z przedstawionymi 
zapisami będzie to możliwe tylko w celu bardziej godnego upamiętnienia pa-
tronów przez nadanie ich imienia czy nazwy innemu obiektowi lub ze względu 
na ujawnienie nowych, nieznanych wcześniej faktów podających w wątpliwość 
zasługi osoby lub podmiotu, na cześć których nazwano obiekt. Zgodnie z obo-
wiązującymi do tej pory przepisami to samorząd decydował o zmianie nazwy 
ulic czy też placów.

Posłowie partii rządzącej złożyli w Sejmie projektowaną ustawę i chcą, aby 
ta właśnie ustawa określała zasady dotyczące zmian związane z obiektami prze-
strzeni publicznej. Niestety pomysł przyjęcia takowej ustawy to działanie wbrew 
samorządowi. Negatywnie należy również określić rozwiązanie, które prze-
widuje powyższa ustawa, wprowadzając możliwość działania prawa wstecz. 
Odniesie to skutek nie tylko w stosunku do samorządu, ale również do osób 
zamieszkujących przy takich ulicach. Ustawa budzi również wątpliwości, jeśli 
chodzi o zasady przyzwoitej legislacji. Zgodnie z projektem nieważne z mocy 
prawa będą uchwały przyjęte z naruszeniem art. 3. Wskazano, że jednym z przy-
padków dopuszczalnej zmiany nazwy może być ustanowienie patronatu jako 
nazwy innego obiektu przestrzeni publicznej w celu zapewnienia godniejszej 
formy upamiętnienia. Niestety ocena spełnienia tego warunku ma charakter 
uznaniowy. Wobec tego samorządy nie będą miały możliwości wykazania, że 
w dniu podejmowania uchwały spełniły warunki z art. 3, ponieważ spełnienie 
tych warunków nie było wymagane.

Zgodnie z techniką prawodawczą ustawa powinna w sposób wyczerpują-
cy regulować daną dziedzinę spraw, nie pozostawiając poza zakresem swego 
unormowania istotnych fragmentów tej dziedziny. W przypadku tej ustawy bę-
dziemy mieć sytuację, w której to podobny obszar regulacji będzie rozproszony 
pomiędzy 2 ustawy. Ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania 
komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organiza-
cyjnych przewiduje już na dzień dzisiejszy określone zasady nadawania nazw 
obiektom przestrzeni publicznej.

Zważając na przedstawione argumenty, uważam, iż przedłożona ustawa po-
winna zostać odrzucona w całości. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Głównym celem ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego 

z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami jest ogranicze-
nie możliwości dokonywania przez organ jednostki samorządu terytorialnego 
zmiany nazw obiektów przestrzeni publicznej upamiętniających pewne osoby 
i wydarzenia.

W trakcie prac sejmowych dodano oczywiście także przepisy nowelizujące 
inne ustawy, a zmiany te nie mają żadnego związku z celem ustawy. Przecież ta 
ustawa ewidentnie ogranicza, bez ważnego powodu, prawo jednostek samorzą-
du terytorialnego do nadawania nazw ulicom, obiektom i jednostkom leżącym 
na ich terenie bądź będących ich własnością. W opinii do procedowanej ustawy 
słusznie zauważono, że brak jest oceny skutków regulacji i jakiejkolwiek infor-
macji na temat niepożądanych zjawisk lub praktyk, które dotychczas miałyby 
występować w tym zakresie, a którym ustawa miałaby przeciwdziałać. Ta usta-
wa ogranicza konstytucyjne prawa samorządów, jest bezpodstawna i absolutnie 
nieprecyzyjna. W obecnej, trudnej sytuacji, w której po raz kolejny odpowie-
dzialność spoczywa na barkach samorządów – mówię tutaj o przyjmowaniu 
uchodźców i udzielaniu pomocy humanitarnej, bo wszyscy wiemy, że rząd jest 
jak zawsze bezskuteczny i nieporadny – samorządowcy będą musieli toczyć 
batalię o nazwy ulic czy o pomniki. To absurd. Dlaczego rząd PiS ciągle dokła-
da problemów i dzieli Polaków? Niezawodnie niszczy wszystko, co napotka na 
swojej drodze.

Nie ma zgody na takie działania. To jest niezgodne z Konstytucją RP. Ta 
ustawa jest nie do przyjęcia. Samorząd terytorialny ma konkretny zakres zadań 
związanych z zaspokajaniem potrzeb swoich mieszkańców. Ingerencja w sferę 
samodzielności samorządu oczywiście może następować i jest to naturalne, ale 
powinna być zgodna z zasadą proporcjonalności i obligatoryjnie zgodna z zapi-
sami konstytucyjnymi. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiamy projekt ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związane-

go z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami jest kolejną, że 
tak powiem, wrzutką do realizacji celów światopoglądowych przez partię rzą-
dzącą. Ogranicza on prawo wspólnot samorządowych do podejmowania decy-
zji w sprawach zmiany nazw ulic, placów, obiektów i komunalnych jednostek 
organizacyjnych, a także w sprawach usuwania pomników.

Już pierwsza ustawa z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komu-
nizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, 
jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności pu-
blicznej oraz pomniki wywołała wiele kontrowersji i opór społeczności lokal-
nych, które nie zgadzały się z decyzjami organów państwowych.

Ustawa zakłada, że w sytuacji, gdy rada jednostki samorządu terytorialne-
go zmieni nazwę ulicy, obiektu lub jednostki komunalnej, albo usunie pomnik, 
wojewoda będzie miał prawo przywrócić nazwę lub pomnik i obciążyć kosz-
tami przywrócenia jednostkę samorządu terytorialnego. Jest to kolejna próba 
odgórnego decydowania i pomniejszania roli samorządów, na które nie może-
my się zgodzić. To właśnie samorządy, po konsultacji z mieszkańcami, powin-
ny mieć prawo do decydowania w ramach decyzji zgodnych z prawem, a także 
niegodzących w państwo. Niestety, ustawa chce zakazywać takiej wolnościowej 
decyzyjności.

W mojej opinii projekt ustawy narzuca centralizację nazewnictwa ulic 
i obiektów, a także osób uwiecznionych na pomnikach, oraz może doprowadzić 
do uciążliwości w tym zakresie dla danych społeczności lokalnych. Będę głoso-
wał za odrzuceniem projektu.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Poselski projekt ustawy o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z na-

zwami obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami ma na celu zapewnie-
nie ochrony tym elementom poprzez wprowadzenie odpowiednich przepisów 
do polskiego porządku prawnego.

W projekcie ustawy określono wiele zasad. Dotyczą one zmian nazw obiek-
tów przestrzeni publicznej, usuwania pomników oraz upamiętniania osób i tego, 
co budowało tożsamość narodu polskiego. Wprowadzono także definicje pojęć: 
„obiekt przestrzeni publicznej”, „patron”, „patronat” i „pomnik”. Wskazano, jakie 
elementy przestrzeni publicznej mogą otrzymać patrona, oraz określono, co jest 
rozumiane jako pomnik. Pod pojęciami „patron” i „patronat” pojawiły się ści-
słe kryteria, jakie musi spełniać potencjalny patron i patronat, które wynikają 
z przepisów procedowanej ustawy. Te zasady są jasne, przejrzyste i nie powinny 
budzić żadnych wątpliwości. Tożsamość naszego kraju budowały i wciąż budują 
pojedyncze osoby, grupy osób, organizacje, instytucje, wydarzenia, przedmioty, 
daty lub miejsca. Należy im się pamięć i szacunek. Trzeba je godnie czcić i ho-
norować. Jest to żywa lekcja dla nas i dla przyszłych pokoleń.

Projektowe rozwiązania są słuszne i potrzebne. Najważniejszą zmianą wy-
nikającą z omawianej regulacji będzie ograniczenie możliwości dokonywania 
przez organ jednostki samorządu terytorialnego zmian nazwy obiektów prze-
strzeni publicznej upamiętniających pewne osoby i wydarzenia. Proponowana 
ustawa ma na celu zapobieganie pomysłom, które skutkować będą usunięciem 
z przestrzeni publicznej patronów ważnych dla Polski i naszej historii. Niedawno 
było głośno o tym, aby jedno z najbardziej znanych i charakterystycznych miejsc 
w Warszawie – rondo Romana Dmowskiego – zmieniło swoją nazwę. Są takie 
miejsca, elementy przestrzeni publicznej, które kojarzą się z danym patronem 
i nie powinno się tego zmieniać. Warszawskie rondo Romana Dmowskiego to 
ważne miejsce, ponieważ co roku, 11 listopada, przez to rondo przechodzi Marsz 
Niepodległości, który gromadzi tłumy świętujące odzyskanie przez Polskę nie-
podległości. Jakakolwiek zmiana nazwy, zarządzona w stolicy czy innym miejscu 
w Polsce, wprowadzi nieporządek w, można powiedzieć, mapie nazewnictwa. 
Zmiany nazw na takie, które są akceptowane tylko przez pewną grupę, spowo-
dują podział społeczeństwa, spory polityczne i osłabienie wspólnoty narodowej.

Wprowadzone zmiany uważam za niezbędne, nie budzą moich zastrzeżeń. 
Ustawa ma na celu stworzenie przepisów prawa, które obejmą ochroną pamięć 
o osobach zasłużonych dla Polski.
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Przemówienie senator jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 24 lutego 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę 

o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrze-
ni publicznej oraz pomnikami; druk sejmowy nr 1967-A.

Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej na wspólnym posiedzeniu w dniu 8 marca 2022 r. 
rozpatrzyły tę ustawę; druk senacki nr 644.

Ustawa określa zasady zmian nazw obiektów przestrzeni publicznej oraz 
zasady usuwania pomników upamiętniających osoby, grupy osób, organizacje, 
instytucje, wydarzenia, przedmioty, daty lub miejsca istotne dla tożsamości na-
rodu polskiego, działania na rzecz budowania i umacniania państwa polskiego 
oraz rozwoju społeczeństwa. Ustawa precyzuje znaczenie określeń: obiekt prze-
strzeni publicznej, patron, patronat, pomnik. Szczególnie dokładnie omówione 
jest określenie „patron” – jako nazwa obiektu przestrzeni publicznej odwołują-
ca się do imienia, nazwiska, przydomka lub pseudonimu historycznego władcy 
państwa polskiego, ojca niepodległości w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 
2017 r. oraz innej osoby zasłużonej dla budowy i umacniania państwa polskie-
go, tożsamości narodu polskiego lub dla rozwoju społeczeństwa poprzez: udział 
w walce o niepodległość lub ochronę granic państwa polskiego, zaangażowanie 
w rozwój gospodarczy państwa polskiego, dorobek artystyczny, naukowy lub 
działalność społeczną, osoby ogłoszonej świętą lub błogosławioną przez Kościół 
katolicki lub inny kościół chrześcijański. Z kolei określenie „patronat” oznacza 
nazwę obiektu przestrzeni publicznej odwołującą się do organizacji lub instytu-
cji, wydarzenia, przedmiotu, daty lub miejsca symbolicznego związanego z dzia-
łalnością osób, o których mowa powyżej.

Za patrona lub patronat nie mogą być uznawane nazwy, o których mowa 
w art. 1 ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu 
lub innego ustroju totalitarnego.

Patron lub patronat mogą być zmienione jedynie w przypadku: ustanowie-
nia patrona lub patronatu dla innego obiektu przestrzeni publicznej w celu za-
pewnienia godniejszej formy upamiętniania; ujawnienia nieznanych publicznie 
w chwili ustanowienia patrona lub patronatu okoliczności, które kwestionują 
zasadność uznania danej nazwy za patrona lub patronat; ujawnienia nieznanych 
publicznie w chwili ustanowienia patrona lub patronatu czynów związanych 
z działalnością publiczną osoby, grupy osób, organizacji lub instytucji, polega-
jących na propagowaniu komunizmu, nazizmu, faszyzmu lub innego ustroju 
totalitarnego, stosowaniu metod i praktyk działania właściwych ustrojowi to-
talitarnemu, szpiegostwie na rzecz obcego państwa lub udziale w spisku prze-
ciwko suwerenności i niepodległości państwa polskiego.
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Uchwały podjęte przez organy samorządowe niezgodne z tymi przepisa-
mi są nieważne. Organy samorządowe są zobowiązane do przywrócenia po-
przedniej nazwy w terminie 7 dni. W przypadku nieprzywrócenia oznaczeń 
poprzedniej nazwy w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia nad-
zorczego wojewoda zapewnia ich przywrócenie na koszt jednostki samorządu 
terytorialnego lub związku jednostek samorządu terytorialnego albo związku 
metropolitarnego.

Ustawa wprowadza również nowe brzmienia w niektórych fragmentach 
ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji, dotyczących programów 
dla odbiorców za granicą w języku polskim.

Uchwały dotyczące usunięcia pomników podjęte przez organ jednostki samo-
rządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo związ-
ku metropolitarnego od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia poprzedzającego dzień 
wejścia w życie niniejszej ustawy, które są niezgodne z omawianymi przepisa-
mi, są nieważne.

W przypadku podjęcia w okresie od dnia 12 września 1989 r. do dnia 31 grud-
nia 2021 r. uchwały o nadaniu obiektowi przestrzeni publicznej nazwy, o której 
mowa powyżej, organ jednostki samorządu terytorialnego w terminie 3 miesię-
cy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy przywraca poprzednią nazwę lub 
nadaje patrona lub patronat obiektowi przestrzeni publicznej, który nie posiadał 
wcześniej innej nazwy lub posiadał nazwę niezgodną omawianymi przepisami. 
Jeżeli w podanym terminie nazwa nie zostanie zmieniona, wojewoda może wy-
dać zarządzenie zastępcze, w którym przywraca poprzednią nazwę lub nadaje 
patrona lub patronat.

Związek Gmin Wiejskich RP w opinii z dnia 9 marca 2022 r. zwrócił uwagę 
na centralizację nawet w kwestii nadawania nazw ulic czy placów i pomniejsze-
nie roli jednostek samorządu terytorialnego. Wojewoda, zgodnie z omawianą 
ustawą, może podważyć decyzje samorządów w sprawie nadania lub zmiany 
patrona lub patronatu. Również inne organizacje samorządowe były przeciwne 
przyjęciu tej ustawy.

Senackie komisje, Komisja Kultury i Środków Przekazu oraz Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, odrzuciły ustawę, dla-
tego podzielam w pełni stanowisko obu komisji.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszalku! Wysoka Izbo!
Ustawa o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiek-

tów przestrzeni publicznej oraz pomnikami ma na celu objęcie pamięcią osoby 
szczególnie zasłużone w polskiej historii. Pamięć o naszych zasłużonych boha-
terach, ich pracy, walce i patriotycznej postawie wyrażona jest w upamiętnieniu 
ich znaczącego wkładu w odzyskanie przez Polskę niepodległości oraz budowa-
nie suwerennego państwa.

Ważnym aspektem ustawy jest także fakt, iż owa pamięć ma także ogromne 
znaczenie dla budowania wspólnoty narodowej wokół wspólnych wartości, hi-
storii i kultury. Dlatego tak ważne jest, aby była wyłączona z walki politycznej. 
Z zaniepokojeniem przyglądam się inicjatywom mającym na celu zmianę nazw 
ulic, placów oraz innych obiektów przestrzeni publicznej, które upamiętniają 
osoby zasłużone w naszej polskiej historii. Takie zachowania są niedopuszczalne 
i dążą do osłabienia oraz poróżnienia społeczeństwa i zachwiania jego stabilno-
ści. Zasadne jest zatem, aby objąć szczególną ochroną pamięć o osobach zasłużo-
nych poprzez ograniczenie dopuszczalności zmian nazw obiektów przestrzeni 
publicznej, które upamiętniają zasługi takich osób.

W aktualnie obowiązujących przepisach podejmowanie uchwał w sprawach 
nazw ulic i placów należy do właściwości rady gminy. Pamięć o osobach zasłu-
żonych nie jest zatem chroniona w szczególny sposób, co umożliwia wykorzy-
stywanie tej kwestii w bieżącej polityce zarówno na szczeblu państwowym, jak 
i na szczeblu lokalnym. Prowadzić to może do umniejszania znaczenia pamię-
ci historycznej narodu, czego skutkiem będzie również osłabienie wspólnoty.

W art. 2 projektowanej ustawy wprowadzono definicje legalne obiektu prze-
strzeni publicznej, patrona oraz patronatu. Proponowany zakres pojęcia obiektu 
przestrzeni publicznej obejmuje gminne i powiatowe jednostki organizacyj-
ne, wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne, jednostki pomocnicze 
gmin, budowle, obiekty, urządzenia użyteczności publicznej, w tym drogi, ulice, 
mosty i place. Pojęcie patrona obejmuje nazwę obiektu przestrzeni publicznej 
odwołującą się do imienia, nazwiska, przydomku lub pseudonimu historycz-
nych władców państwa polskiego, książąt polskich okresu rozbicia dzielnicowe-
go, ojców niepodległości oraz osób ogłoszonych świętymi lub błogosławionymi 
przez Kościół katolicki lub inny kościół chrześcijański. Patronem może być też 
inna osoba zasłużona dla budowania i umacniania państwa polskiego, tożsa-
mości narodu polskiego lub dla rozwoju społeczeństwa ze względu na udział 
w walce o niepodległość lub ochronę granic państwa polskiego, zaangażowanie 
w rozwój gospodarczy państwa polskiego lub dorobek artystyczny, naukowy 
czy działalność społeczną. Zasadne jest objęcie specjalną ochroną zarówno oj-
ców niepodległości, którym naród polski zawdzięcza odzyskanie suwerennego 
państwa polskiego, jak i wybitnych Polaków, których sukcesy na arenie krajowej 
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i światowej umacniały poczucie związku z ojczyzną. Definicja patronatu obej-
muje organizacje lub instytucje, które swoją działalnością brały udział w wal-
ce o niepodległość, budowały i umacniały suwerenność państwa polskiego lub 
przez działalność artystyczną, naukową lub społeczną budowały i umacniały 
tożsamość narodową. Dodatkowo zakresem tej nazwy zostaną objęte również 
nazwy grupy osób, w których skład wchodzą osoby chronione z tytułu patronatu. 
Za patronat uznane zostaną również nazwy wydarzeń, przedmiotów, dat oraz 
miejsc związanych z działalnością patronów lub istotnych z innych względów 
dla budowania i umacniania tożsamości narodu polskiego.

Z przedstawionych względów wprowadzenie ustawy jest uzasadnione.
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Przemówienie senatora roberta mamątowa  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W Sejmie grupa posłów Prawa i Sprawiedliwości złożyła projekt ustawy 

o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrze-
ni publicznej oraz pomnikami, która ogranicza możliwość dokonania przez or-
gan jednostki samorządu terytorialnego zmiany nazwy obiektów przestrzeni 
publicznej upamiętniających pewne osoby i wydarzenia.

„Ustawa jest odpowiedzią na inicjatywy niektórych organizacji, które chcą 
usunąć niektórych bohaterów, którzy przyczynili się do budowania suweren-
ności i niepodległości państwa polskiego, co nie sprzyja spokojowi społeczne-
mu. Ochrona pamięci o osobach umacniających niepodległość jest konieczna” 
– stwierdzał poseł Paweł Lisiecki.

Chcę podkreślić, iż zgodnie z projektem tej ustawy specjalną ochroną mają 
być objęci zarówno ojcowie niepodległości, jak i wybitni Polacy, których suk-
cesy na arenie krajowej i światowej umacniały poczucie związku z ojczyzną, 
zwłaszcza dla Polaków przebywających na emigracji, często nie ze swej winy. 
Wymienieni są m.in. Józef Piłsudski, Ignacy Daszyński, Roman Dmowski, 
Wojciech Korfanty, Ignacy Jan Paderewski, Wincenty Witos, jak również Ignacy 
Łukasiewicz, Fryderyk Chopin czy papież św. Jan Paweł II.

Szczególnej uwadze podlega fakt, że zdefiniowano osobę patrona, którego 
nazwę może mieć ulica czy plac. Nazwa ma odwoływać się do „imienia, na-
zwiska, przydomku lub pseudonimu: historycznego władcy Państwa Polskiego 
lub księcia polskiego okresu rozbicia dzielnicowego, Ojca Niepodległości (…), 
innej osoby zasłużonej dla budowania i umacniania Państwa Polskiego, tożsa-
mości Narodu Polskiego lub dla rozwoju społeczeństwa ze względu na: udział 
w walce o niepodległość lub ochronę granic Państwa Polskiego, zaangażowanie 
w rozwój gospodarczy Państwa Polskiego lub dorobek artystyczny, naukowy lub 
działalność społeczną; osoby ogłoszonej świętą lub błogosławioną przez Kościół 
Katolicki lub inny kościół chrześcijański”.

Należy zauważyć, że w projekcie ustawy są też 2 przypadki, w których moż-
na będzie zmienić nazwę patrona. Zmiana nazwy patrona będzie możliwa tylko 
w celu bardziej godnego upamiętnienia jego pamięci przez nadanie jego imie-
nia (nazwy) innemu obiektowi przestrzeni publicznej lub ze względu na ujaw-
nienie nowych, nieznanych wcześniej faktów podających w wątpliwość zasługi 
osoby lub podmiotu, na cześć których nazwano obiekt przestrzeni publicznej. 
Szczególnie dotyczy to spraw związanych z propagowaniem komunizmu, na-
zizmu, faszyzmu lub innego ustroju totalitarnego. W innych przypadkach nie 
będzie możliwa zmiana nazwy.

O nieważności uchwały zmieniającej nazwę decydować będzie wojewoda. 
Proponowana ustawa ma działać wstecz i dotyczyć okresu od 12 września 1989 r. 
do 31 grudnia 2021 r. Jeśli wojewoda określi, że doszło do niezgodnej z prawem 
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zmiany patrona, przywrócona zostanie poprzednia nazwa lub nadana nowa 
nazwa zgodnie z definicją patronatu opisanego w projekcie.

Propozycję takiej ustawy zgłosił w grudniu 2021 r. wiceminister spraw za-
granicznych Paweł Jabłoński. Była to reakcja na informację, iż stołeczni radni 
przegłosowali uchwałę o przyjęciu petycji dotyczącej propozycji zmiany nazwy 
ronda Romana Dmowskiego na rondo Praw Kobiet. Wiceminister MSZ słusz-
nie zauważył, że „W wielu krajach widać trend wymazywania historycznych 
postaci z nazw ulic, obalania ich pomników przez grupy ideologicznej lewicy. 
To bardzo złe zjawisko niektórzy chcieliby przeszczepić także na polski grunt”.

Panie i Panowie Senatorowie, zdecydowanie popieram ustawę o ochronie 
dziedzictwa narodowego związanego z nazwami obiektów przestrzeni publicznej 
oraz pomnikami. Jednocześnie uważam, że jest jeszcze wiele nazw ulic i obiektów 
miejskich na terenie naszego kraju, które upamiętniają komunizm lub osoby, 
które budowały lub podtrzymywały PRL, i te nazwy powinny być jak najszyb-
ciej zmienione. Dziękuję.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Debatujemy dzisiaj nad ustawą, która ma rzekomo chronić dziedzictwo naro-

dowe w zakresie nazewnictwa obiektów w przestrzeni publicznej. Ustawa liczy 
zaledwie 13 artykułów, a 3 artykuły z nich są zupełnie niezwiązane z zakresem 
jej regulacji i absolutnie nie odpowiadają jej tytułowi. Dwa z nich, poprzez no-
welizację ustawy o Radzie Ministrów oraz ustawy o pożytku publicznym i wo-
lontariacie, zmieniają kompetencje premiera, rozszerzając je w zakresie zlecania 
podmiotom pożytku publicznego zadań publicznych w trybie pozakonkurso-
wym, zaś trzeci zmienia sposób finansowania produkcji audiowizualnych.

Są to rozwiązania niekonstytucyjne. W tej Izbie mieliśmy już wielokrotnie 
do czynienia z podobnymi rozwiązaniami i nie robi to wrażenia na senatorach 
PiS. Ale w tej ustawie znajdziemy także zamach na samorządność, która jest 
kształtowana w Polsce z wielkim powodzeniem od ponad 30 lat.

Otóż w aktualnym stanie prawnym, zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, podejmowanie uchwał w spra-
wach nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg we-
wnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych 
należy do wyłącznej właściwości rady gminy.

Co takiego stało się w Polsce, że należy to zmienić? Po ponad 30 latach ktoś 
dochodzi do wniosku, że w istniejącym systemie prawa nie ma obecnie nor-
my uniemożliwiającej podjęcie uchwały o zmianie nazwy ulicy lub placu upa-
miętniającej postać historyczną zasłużoną dla odzyskania niepodległości przez 
Rzeczpospolitą Polską i budowanie Niepodległej Rzeczypospolitej i że pamięć 
o osobach zasłużonych nie jest chroniona w szczególny sposób, co może być 
wykorzystywane w bieżącej polityce na szczeblu zarówno państwowym, jak 
i lokalnym. Zdaniem wnioskodawców ustawy prowadzić to może do umniejsza-
nia znaczenia pamięci historycznej narodu, a przez to do osłabienia wspólnoty, 
i bez zmian zaproponowanych w ustawie osiągnięcie zamierzonego celu nie jest 
możliwe, bo organ nadzoru nie może skutecznie unieważnić uchwały, o ile nie 
narusza ona powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

Powstaje pytanie: ile było w ostatnich 10 latach w Polsce przypadków zmian 
patronów w ujęciu tej ustawy? W uzasadnieniu do ustawy czytamy: „Z wielkim 
niepokojem należy przyjąć pojawiające się w ostatnim czasie w debacie publicz-
nej inicjatywy zmierzające do zmiany nazw ulic, placów czy innych obiektów 
w przestrzeni publicznej upamiętniających osoby szczególnie zasłużone w pol-
skiej historii (…) Dopuszczenie do podważania fundamentów pamięci Narodu 
wiąże się z ryzykiem osłabienia i poróżnienia wspólnoty, a przez to jest sprzecz-
ne z interesem społecznym…”.

Przecież inicjatywy zmierzające do zmian nazw ulic, placów czy innych 
obiektów w przestrzeni publicznej w ostatnich latach były realizowane, również 
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ustawowo, przede wszystkim, jeśli nie wyłącznie, przez partię rządzącą lub w po-
rozumieniu z nią. Zasadne byłoby, aby Polacy dowiedzieli się, że w tym obsza-
rze regulacji jest inaczej, jak jest naprawdę i czy regulacja ta jest rzeczywiście 
potrzebna, gdyż odnosi się wrażenie, że zmiana całego ustroju nazewnictwa 
obiektów w przestrzeni publicznej jest robiona na doraźne zapotrzebowanie po-
lityczne. Tak naprawdę zawsze zadaję sobie pytanie, czy urzędnik z Warszawy 
lub z województwa uważa, że wie lepiej od mieszkańców małych społeczności 
gminnych czy powiatowych, przy jakich ulicach oni chcieliby mieszkać lub jakie 
pomniki chcieliby budować i oglądać. Tego typu decyzje były i powinny pozostać 
w gestii lokalnych społeczności. 

Dlatego będę głosować za odrzuceniem tej ustawy w całości. Dziękuję za 
uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt o ochronie dziedzictwa narodowego związanego z nazwami 

obiektów przestrzeni publicznej oraz pomnikami ogranicza możliwość doko-
nania przez organ jednostki samorządu terytorialnego zmiany nazw obiektów 
przestrzeni publicznej upamiętniających pewne osoby i wydarzenia. 

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „W myśl preambuły Konstytucji RP z 1997 r. 
wdzięczność naszym przodkom za ich pracę i walkę o niepodległość należy do 
wartości chronionych na poziomie ustrojowym oraz stanowi aksjologiczny fun-
dament, na którym budowana jest Rzeczpospolita Polska i jej porządek publiczny. 
Wdzięczność ta obejmuje wszystkich tych, którzy na wiele sposobów i w różnych 
płaszczyznach życia społecznego, politycznego, kulturalnego i naukowego za-
biegali o odrodzenie, budowę i rozwój Niepodległej Rzeczypospolitej. Pamięć 
o przodkach, ich pracy i walce oraz patriotycznej postawie znajduje wyraz za-
równo w wymiarze symbolicznym, jak i konkretnym, wyrażającym się w sto-
sownym upamiętnieniu ich wkładu w odzyskanie przez Polskę niepodległości 
i budowę suwerenności państwa.

Podkreślić należy, że wspólna pamięć ma także nieocenione znaczenie dla 
budowania wspólnoty narodowej wokół wspólnych wartości, historii i kultu-
ry. Powinna być zatem wyłączona z bieżącej walki politycznej i nie powinna 
być wykorzystywana instrumentalnie, do realizacji krótkoterminowych celów. 
Z wielkim niepokojem należy przyjąć pojawiające się w ostatnim czasie w deba-
cie publicznej inicjatywy zmierzające do zmiany nazw ulic, placów czy innych 
obiektów przestrzeni publicznej upamiętniających osoby szczególnie zasłużone 
w polskiej historii. Zaostrzenie sporu politycznego polegające na dopuszczeniu 
do podważania fundamentów pamięci Narodu wiąże się z ryzykiem osłabie-
nia i poróżnienia wspólnoty, a przez to jest sprzeczne z interesem społecznym 
i w dłuższej perspektywie czasu może zagrażać jedności Narodu i stabilności 
społeczeństwa.

Z opisanych powyżej względów zasadne jest objęcie pamięci o osobach szcze-
gólnie zasłużonych zwiększoną ochroną przez ograniczenie dopuszczalności 
zmian nazw obiektów przestrzeni publicznych, które upamiętniają zasługi tych 
osób”.

Tak więc po wdrożeniu niniejszej propozycji w przypadku, gdy rada jednostki 
samorządu terytorialnego zmieni nazwę ulicy, obiektu lub jednostki komunalnej 
albo usunie pomnik, wojewoda będzie miał prawo przywrócić nazwę lub pomnik 
i obciążyć kosztami przywrócenia jednostkę samorządu terytorialnego. Co waż-
ne, według mojej opinii: „Pojęcie patrona obejmuje nazwę obiektu przestrzeni 
publicznej odwołującą się do imienia, nazwiska, przydomku lub pseudonimu 
historycznych władców Państwa Polskiego, książąt polskich okresu rozbicia 
dzielnicowego, Ojców Niepodległości w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 
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2017 r. o Narodowych Obchodach Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz osób ogłoszonych świętymi lub błogosławionymi 
przez Kościół Katolicki lub inny kościół chrześcijański. W świetle projektowanej 
definicji patronem może być też inna osoba zasłużona dla budowania i umacnia-
nia Państwa Polskiego, tożsamości Narodu Polskiego lub dla rozwoju społeczeń-
stwa ze względu na udział w walce o niepodległość lub ochronę granic Państwa 
Polskiego, zaangażowanie w rozwój gospodarczy Państwa Polskiego lub dorobek 
artystyczny, naukowy czy działalność społeczną. Szeroki zakres proponowanej 
ochrony wynika z licznego grona postaci historycznych, które przyczyniły się 
do umacniania tożsamości narodowej i suwerenności Polski, podejmując ak-
tywność w wielu dziedzinach. Zasadne jest objęcie specjalną ochroną zarówno 
Ojców Niepodległości, którym Naród Polski zawdzięcza odzyskanie suwerennego 
Państwa Polskiego, jak i również wybitnych Polaków, których sukcesy na are-
nie krajowej i światowej umacniały poczucie związku z Ojczyzną, zwłaszcza dla 
Polaków przebywających na emigracji, często nie ze swej winy. W rezultacie obok 
Józefa Piłsudskiego, Ignacego Daszyńskiego, Romana Dmowskiego, Wojciecha 
Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego oraz Wincentego Witosa szczególnej 
ochronie podlegać będą tacy patroni jak Ignacy Łukasiewicz, Fryderyk Chopin 
czy papież św. Jan Paweł II”.

Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator haliny biedy  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pracownicze programy emerytalne (PPE) stanowią dodatkową formę za-

bezpieczenia emerytalnego poprzez gromadzenie środków przeznaczonych do 
wypłat.

Przyjęte w ustawie o zmianie ustawy o pracowniczych programach eme-
rytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywi-
dualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego uregulowania wprowadzają 
innowacyjne rozwiązania dla pracodawców, zwłaszcza w zakresie rozszerzenia 
możliwości funkcjonowania, oraz dadzą wymierne korzyści dla osób biorących 
udział w programie. Ustawa wprowadza zmiany mające na celu ułatwienie za-
warcia umowy przez oszczędzającego. Od tej pory indywidualne konta eme-
rytalne oraz indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego będzie można 
zakładać również w formie elektronicznej.

Proponowane zmiany wprowadzają potrzebne usprawnienia, a także zwięk-
szają poprawność i czytelność przepisów.
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Przemówienie senatora beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o pracowniczych progra-

mach emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz 
indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego nie wprowadza rewo-
lucyjnych zmian, stanowi zaś jedynie dopasowanie instytucji pracowniczych 
programów emerytalnych do zmieniających się warunków społeczno-gospo-
darczych oraz prawnych.

Przyjęte przepisy poprawiają sytuację pracowniczych programów emerytal-
nych, wprowadzają ułatwienia dla pracodawców oraz uczestników programów 
i mogą stanowić zachętę do korzystania z nich. Plusem wprowadzonych zmian, 
z całą pewnością, jest uproszczenie zasad załatwiania spraw i umożliwienie 
sporządzania dokumentów z wykorzystywaniem systemów elektronicznych.

Przyjęta ustawa zdaje się nie budzić poważniejszych zastrzeżeń legislacyj-
nych. Słusznie jednak zaproponowano wydłużenie jej vacatio legis do 1 lipca 
2022 r. Termin ten umożliwi bowiem przygotowanie systemów informatycz-
nych, tak aby zostały one odpowiednio wdrożone. Dziękuję.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Procedowany projekt ustawy wprowadza m.in. ułatwienia w prowadzeniu 

pracowniczych programów emerytalnych dla pracodawców, upraszcza tryb 
zawierania przez nich porozumień, wprowadza korzystne zmiany dotyczące 
warunków uczestnictwa w programie oraz dookreśla kompetencje nadzorcze 
Komisji Nadzoru Finansowego. Zmiany dotyczą także przepisów określających 
zasady zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej wysokości w celu usu-
nięcia wątpliwości interpretacyjnych oraz ułatwienia zawarcia umowy o pro-
wadzenie IKE i IKZE przez umożliwienie jej zawarcia w postaci elektronicznej.

Uważam, że tego typu zmiany, przede wszystkim zmiany upraszczające, są 
niezwykle potrzebne przedsiębiorcom. Warto jednak pochylić się nad kwestią 
terminu wejścia przepisów w życie. Jak zauważyli legislatorzy Kancelarii Senatu, 
termin przewidziany na 1 czerwca 2022 r. w świetle terminów konstytucyjnych 
związanych z przeprowadzeniem pełnego procesu legislacyjnego, obejmującego 
Sejm, Senat i prezydenta, mimo wydłużenia go przez komisję wydaje się krót-
ki i może okazać się niewystarczający na wdrożenie niezbędnych rozwiązań 
w systemie informatycznym. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pracownicze programy emerytalne tworzą wraz z pracowniczymi planami 

kapitałowymi zbiorową formę gromadzenia oszczędności emerytalnych orga-
nizowaną pod pieczą pracodawców. PPE są prekursorem w tym zakresie, gdyż 
funkcjonują już ponad 20 lat, pierwsze funkcjonowały jeszcze na podstawie 
przepisów ustawy o PPE z 1998 r.

Ta dodatkowa forma oszczędzania, jaką jest PPE, w Polsce rozwija się powo-
li. W 2004 r. pojawiła się zachęta do przekształcenia grupowych form oszczę-
dzania na cele emerytalne w PPE, a na przełomie lat 2018 i 2019 pojawił się 
nowy obowiązek wprowadzenia przez pracodawców pracowniczych planów 
kapitałowych. To spowodowało, że wielu pracodawców, nie wierząc w produkty 
PPK, a także oceniając je jako mniej korzystne dla pracowników, zdecydowało 
się utworzyć PPE. Dlatego teraz, jak słyszeliśmy od pana ministra na wczoraj-
szym posiedzeniu komisji, jest 2 tysiące 370 PPE, w których oszczędza kilkaset 
tysięcy osób, a zgromadzone aktywa to ponad 17 miliardów zł. Po OFE aktywa 
te to najważniejsze długoterminowe oszczędności emerytalne naszych roda-
ków. Warto o nie dbać.

Dlatego też z aprobatą należy podejść do projektu nowelizacji ustawy o PPE, 
który powoduje, że ta forma oszczędzania przestanie być traktowana po ma-
coszemu, jak w ostatnich latach robił to rząd, preferując ze ściśle politycznych 
powodów cudowne dziecko premiera Morawieckiego w postaci PPK, które to 
dziecko jednak nie wyrosło jak do tej pory na takiego młodzieńca, jakiego ocze-
kiwano. Zasadniczo zaproponowane rozwiązania, poza kilkoma pojedynczymi 
kwestiami, zmierzają w dobrym kierunku i są korzystne zarówno dla uczest-
ników PPE, jak i – w przypadku niektórych zmian – dla pracodawców lub 
usługodawców PPE. Większość propozycji z projektu zasługuje na poparcie, 
gdyż unowocześniają one PPE oraz czynią je bardziej atrakcyjną formą dłu-
goterminowego oszczędzania.

Nie ulega wątpliwości, że ułatwienie pracodawcom procedur administra-
cyjnych powinno być zwłaszcza w dzisiejszej sytuacji ekonomiczno-gospodar-
czej priorytetem rządu. Przedsiębiorcy, jak również pracownicy przeszli przez 
okres pandemii, radząc sobie w wielu przypadkach sami, bez otrzymania po-
mocy od rządu. Dzisiaj mierzą się z inflacją, która w znaczący sposób obciąża 
budżety domowe Polek i Polaków. Szczególnie mali przedsiębiorcy mierzą się 
dziś z ogromnymi podwyżkami cen gazu i energii elektrycznej oraz rozwiąza-
niami wprowadzonymi przez rząd w tzw. Polskim Ładzie, choć zdecydowanie 
bardziej pasuje tutaj określenie: Polskim Nieładzie. Moglibyśmy powiedzieć, że 
w procedowanej ustawie rząd w końcu zauważył problemy, z jakimi w zakresie 
wypełniania obowiązku administracyjnego przy pracowniczych programach 
emerytalnych zmagają się przedsiębiorcy. Zniesienie najbardziej uciążliwych 
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obowiązków administracyjnych obciążających pracodawców z pewnością moż-
na zaliczyć na plus.

Wszyscy zgadzamy się, że pełna cyfryzacja jest tym, do czego powinna dą-
żyć administracja publiczna. Jest to ustawa techniczna zmierzająca do uprosz-
czenia, uelastycznienia, zwiększenia spójności pomiędzy trzecimi częściami 
III filaru emerytalnego, znosząca faktycznie pewne, wydawałoby się, zbędne 
obowiązki administracyjne nałożone dotychczas na przedsiębiorców jako pra-
codawców uczestniczących w całym procesie. Nowelizacja dotyczy uproszczeń 
w zakresie zawierania umów pracowniczych programów emerytalnych polega-
jących na zmianie decyzji administracyjnej Komisji Nadzoru Finansowego na 
notyfikację, dookreśleniu kompetencji Komisji Nadzoru Finansowego w zakre-
sie odmowy wpisania do rejestru lub wykreślenia PPE z rejestru, ale dotyczy 
także przenoszenia środków pomiędzy różnymi trzeciofilarowymi wehiku-
łami, można powiedzieć, dobrowolnego oszczędzania, takimi jak IKE, IKZE 
i PPK, w tym obowiązków informacyjnych. Dziękuję.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pracownicze programy emerytalne, PPE, stanowią obok pracowniczych 

planów kapitałowych, czyli PPK, grupową formę gromadzenia oszczędności 
emerytalnych organizowaną pod patronatem pracodawców. Produkty te mają 
znaczący udział w III filarze emerytalnym, który jest dobrowolnym segmen-
tem zabezpieczenia emerytalnego, a jego rolą jest generowanie dodatkowych 
oszczędności emerytalnych obywateli. Z danych Komisji Nadzoru Finansowego 
wynika, że według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. 2 tysiące 370 pracodawców 
prowadziło PPE, którymi zarządzało 30 instytucji finansowych. W PPE uczest-
niczyło wówczas 631 tysięcy 761 osób, a łączna wartość aktywów zgromadzonych 
w PPE wynosiła około 17 miliardów zł. Zaletą grupowych form oszczędzania na 
poczet przyszłej emerytury takich jak PPE i PPK jest zaangażowanie i wsparcie 
przez pracodawców, którzy finansują znaczącą część oszczędności emerytal-
nych pracowników.

Ustawa wprowadza unormowania mające na celu uczynienie bardziej 
atrakcyjnymi warunków uczestnictwa w PPE w zakresie wnoszenia przez 
uczestnika składki dodatkowej – wnoszonej dobrowolnie. Zakłada zniesienie 
fakultatywnego zakazu wnoszenia składki dodatkowej, jak również dopuszcza 
finansowanie składki dodatkowej także z innych źródeł niż wynagrodzenia 
uczestnika PPE. Dotychczas obowiązujące regulacje wpływały niekorzystnie 
na potencjał oszczędzania w PPE, a nałożone na pracodawców prowadzą-
cych PPE obowiązki administracyjne skutecznie ich zniechęcały do promowa-
nia tej formy oszczędzania. Dlatego zaproponowane w ustawie uproszczenie 
zasad prowadzenia PPE przez pracodawców poprzez zniesienie najbardziej 
uciążliwych obowiązków administracyjnych obciążających wymienione pod-
mioty należy przyjąć z dużą aprobatą. Zasadniczo zaproponowane rozwią-
zania idą w dobrą stronę i są korzystne zarówno dla uczestników PPE, jak 
i – w przypadku niektórych zmian – dla pracodawców lub usługodawców 
PPE. Większość propozycji ustawowych zasługuje na poparcie, gdyż unowo-
cześniają one PPE oraz czynią je bardziej atrakcyjną formą długotermino-
wego oszczędzania.

Oczywiście można w tym miejscu zadać pytanie: dlaczego państwo polskie 
wspiera dzisiaj oszczędzanie w ramach PPK tzw. dopłatą roczną w wysokości 
240 zł, a nie robi tego w przypadku PPE? Dlaczego posiadanie nowo utworzone-
go PPE nie zwalnia z obowiązku posiadania PPK? Dlatego też w pełni zasadne 
byłoby wprowadzenie co najmniej przepisów zrównujących pozycję ustrojową 
PPE w stosunku do PPK. Dziś bowiem mało który pracodawca decyduje się na 
tworzenie nowego PPE w sytuacji, gdy takie nowe PPE i tak nie zwalnia go z obo-
wiązku tworzenia PPK. Ponadto dlaczego uczestnik PPK ma wsparcie finansowe 
ze strony środków publicznych, a uczestnik PPE – nie?
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Należałoby zatem wprowadzić ustawowe zwolnienie z obowiązku tworze-
nia PPK dla pracodawców, którzy w dowolnym czasie – zarówno obecnie, jak 
i w przyszłości – utworzą PPE, oraz objęcie mechanizmem dopłaty rocznej dla 
uczestnika PPE na tożsamych zasadach, na jakich obecnie istnieje mechanizm 
dopłaty do PPK. Czy to się uda na tym etapie procedowania? Nie wiem, ale z pew-
nością należy to zrobić jak najszybciej. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pracowniczych programach eme-

rytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indy-
widualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego ma na celu ułatwienie 
pracodawcom prowadzenia pracowniczych programów emerytalnych. 
Nowelizacja dotyczy m.in.: uproszczenia trybu zawierania przez pracodaw-
ców porozumień, wprowadzenia korzystnych zmian dotyczących warunków 
uczestnictwa w programie, dookreślenia niektórych kompetencji nadzorczych 
Komisji Nadzoru Finansowego, a także zmiany przepisów określających zasady 
zawieszania składki podstawowej i ograniczania jej wysokości w celu usunię-
cia wątpliwości interpretacyjnych oraz ułatwienia zawarcia umowy o prowa-
dzenie IKE i IKZE przez umożliwienie jej zawarcia w postaci elektronicznej. 
Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji, „Projektowane zmiany będą po-
zytywnie oddziaływać na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość. 
Beneficjentami projektowanych zmian będą głównie pracodawcy prowadzący 
PPE (2370 podmiotów wg stanu na 31.12.2020 r.) dzięki zniesieniu obciążających 
ich obowiązków administracyjnych (tj. obowiązku sporządzania i przesyłania 
przesyłką poleconą informacji rocznej dotyczącej PPE; obowiązku aktualizacji 
danych zarządzającego; obowiązku rejestracji porozumień o zawieszeniu bądź 
ograniczeniu wysokości składek w PPE). Zniesienie ww. obowiązków admini-
stracyjnych spowoduje ograniczenie kosztów osobowych związanych z reali-
zacją PPE. Odpadnie bowiem konieczność angażowania pracodawcy w zadania 
związane z wykonywaniem tych obowiązków (sporządzanie informacji rocznej 
dotyczącej PPE, aktualizacja danych zarządzającego oraz przekazywanie tych 
dokumentów do KNF, prowadzenie korespondencji z KNF w postępowaniu 
administracyjnym dotyczącym rejestracji porozumień). Nieznacznemu obni-
żeniu ulegną też koszty finansowe ponoszone przez pracodawców związane 
z wysyłką ww. dokumentacji do KNF.

Projektowane zmiany będą skutkować ustanowieniem nowych obowiązków 
administracyjnych dla instytucji finansowych zarządzających PPE (30 podmio-
tów wg stanu na dzień 31.12.2020 r.). Proponowana elektronizacja obowiązku 
przesyłania rocznej informacji dotyczącej PPE może oddziaływać na obszar 
IT w strukturze instytucji finansowych, przy czym podmioty te już posiadają 
niezbędne zasoby osobowe i techniczno-informatyczne wystarczające do ter-
minowej i prawidłowej realizacji powierzanych im ww. obowiązków admini-
stracyjnych. Z informacji posiadanych przez KNF wynika, że ww. instytucje 
finansowe od wielu lat przekazują corocznie na prośbę KNF informacje doty-
czące obsługiwanych przez nie PPE, których zakres przedmiotowy jest bardzo 
zbliżony do zakresu informacji dotychczas przekazywanych przez pracodaw-
ców prowadzących PPE.
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Projektowane zmiany są również korzystne dla uczestników PPE, gdyż ak-
tywizują uczestników do świadomego uczestnictwa w PPE przez wprowadzenie 
możliwości bezwarunkowego wnoszenia składki dodatkowej oraz możliwości fi-
nansowania składki dodatkowej także z innych źródeł dochodu niż wynagrodze-
nie, zabezpieczają interesy uczestników PPE polegające na zniesieniu możliwości 
bezterminowego ograniczania wysokości składki podstawowej w drodze jedno-
stronnej decyzji pracodawcy przez uregulowanie maksymalnego czasu trwania 
jednostronnego ograniczenia wysokości składki podstawowej odprowadzanej.”.

W Sejmie projekt poparło 457 posłów, bez głosów przeciwnych. Będę głosował 
za niniejszym projektem. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o pracowniczych programach 

emerytalnych oraz ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz in-
dywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego ma na celu umożliwienie 
prowadzenia pracowniczych programów emerytalnych. Wprowadza zmiany do-
tyczące warunków uczestnictwa w programie i uproszczenia formy zawierania 
porozumień przez pracodawców oraz zmiany przepisów określających zasady 
zawieszenia składki podstawowej i ograniczenia jej wysokości w celu usunięcia 
błędów interpretacyjnych. Ponadto zmiany w projekcie przewidują możliwość 
zawarcia umowy o prowadzenie KE i IKZE w formie elektronicznej.

Pracowniczy program emerytalny ma na celu gromadzenie środków uczest-
nika programu przeznaczonych do wypłaty, a przy tym zapewnia dodatkowe 
zabezpieczenie społeczne. Pracownicze programy emerytalne wraz z pracow-
niczymi planami kapitałowymi tworzą zbiorową formę gromadzenia oszczęd-
ności emerytalnych pod nadzorem pracodawców. PPE funkcjonuje już ponad 
20 lat, mimo to nie rozwija się tak dynamicznie, jak inne formy zabezpieczenia. 
Na przełomie roku 2018 i 2019 pojawił się nowy obowiązek prowadzenia przez 
pracodawców pracowniczych planów kapitałowych. Wielu pracodawców skło-
niło to do rezygnacji z PPK, gdyż uznali, że ta forma zabezpieczenia jest mniej 
korzystna dla pracowników.

Moje wątpliwości budzi zmiana dotycząca dwukrotnego raportowania do 
PFR informacji o liczbie pracowników oraz rozszerzenie kompetencji Komisji 
Nadzoru Finansowego w celu nadzorowania pracowników. Te działania są nie-
potrzebne i nałożą na pracodawcę więcej nowych zadań. Celem projektu powin-
no być umożliwienie dalszego rozwoju pracowniczego systemu emerytalnego, 
a nie nakładanie kolejnych bezzasadnych obowiązków. Rząd powinien również 
wesprzeć rozwój PPE dopłatą roczną w wysokości 240 zł, tak samo jak robi to 
w przypadku PPK. Posiadanie nowo utworzonego PPE powinno zwolnić z obo-
wiązku posiadania PPK.

Większość zmian w projekcie jest dobrym rozwiązaniem. Unowocześnienie 
programu przyczyni się do zwiększenia zainteresowania przystąpieniem do 
pracowniczego programu emerytalnego. W Polsce 2 tysiące 370 pracodawców 
prowadzi PPE, w których oszczędza kilkaset tysięcy osób. Polski rząd powinien 
wspierać rozwój programów obejmujących oszczędności naszych obywateli. 
Dziękuję.
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Przemówienie senator haliny biedy  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Głównym celem ustawy jest uregulowanie sprawy dotyczącej otrzymywania 

emerytur pomostowych oraz wprowadzenie zapisów w zakresie uprawnień or-
ganów kontrolujących polegających na merytorycznej ocenie procesu kwalifiko-
wania przez pracodawcę wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze. Należy podkreślić, że w rejestrze 
stanowisk o szczególnym charakterze uwzględnia się prace powiązane z czyn-
nikami ryzyka, które z dużym prawdopodobieństwem mogą przyczynić się do 
trwałego uszkodzenia zdrowia. Ustawa obejmuje również zmiany w zakresie 
prewencji wypadkowej w postaci zmian zasad dofinansowania działań płatni-
ków składek, skierowanych na poprawę warunków pracy.

Zgodnie z obowiązującym prawodawstwem emerytura pomostowa ma cha-
rakter okresowy i przysługuje świadczeniobiorcy do momentu osiągnięcia po-
wszechnego wieku emerytalnego. Jej przyznanie warunkuje przerwanie przez 
ubezpieczonego stosunku pracy, co w praktyce oznacza, że ubiegający się o eme-
ryturę pomostową traci zatrudnienie, a często po złożeniu wniosku okazuje się, 
że nie spełnia wszystkich kryteriów koniecznych do uzyskania świadczenia. 
W związku z powyższym świadczenie nie może zostać przyznane, a jednocze-
śnie ubezpieczony pozostaje bez zatrudnienia w związku z rozwiązaniem sto-
sunku pracy.

Proponowane zmiany stanowić będą gwarancję kontynuowania zatrudnie-
nia przy jednoczesnej możliwości weryfikacji sądowej w dwuinstancyjnym po-
stępowaniu odwoławczym.
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Przemówienie senatora beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przyjęta ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektó-

rych innych ustaw zdaje się realizować cele, które stanowią podstawę jej uchwale-
nia. Ustawa wzmacnia ochronę ubezpieczonych występujących o ustalenie prawa 
do emerytury pomostowej. Stanowi ona odpowiedź na postulaty ubezpieczonych 
(pracowników) oraz organizacji związkowych, w których sygnalizowano, że wa-
runek niepozostawania przez ubezpieczonego w stosunku pracy stanowi dla niego 
bardzo duże utrudnienie w postępowaniu o ustalenie prawa do emerytury po-
mostowej. Ustawa wzmacnia ochronę ubezpieczonych występujących o ustalenie 
prawa do emerytury pomostowej. Ubezpieczony nie będzie musiał już obawiać się 
– w związku z postępowaniem o przyznanie mu prawa do emerytury pomostowej 
– utraty jedynego źródła dochodu. Taka zmiana pozwala uniknąć sytuacji, w któ-
rych osoby rozwiązujące stosunek pracy i ubiegające się o świadczenie dowiadują 
się, że nie spełniają wszystkich kryteriów do uzyskania świadczenia, w związku 
z czym świadczenie nie może im zostać przyznane, a jednocześnie pozostają bez 
zatrudnienia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy.

Dodatkowo ustawa słusznie nadaje Państwowej Inspekcji Pracy realne 
uprawnienia nadzorcze, o pełnym merytorycznym charakterze, w zakresie kon-
troli pracodawców, u których są wykonywane prace w szczególnych warunkach 
lub o szczególnym charakterze w rozumieniu przepisów ustawy o emeryturach 
pomostowych.

Ustawa wpłynie również na poprawę ochrony pracowników poprzez na-
łożenie na pracodawcę obowiązku informowania, czy stanowisko, na którym 
pracownik wykonuje swoją pracę, zostało zaliczone do stanowisk, na których są 
wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, 
a pracownik taki został ujawniony w ewidencji pracowników wykonujących 
pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Zmiany te 
pozwolą na efektywne rozwiązanie sporów dotyczących charakteru poszcze-
gólnych stanowisk, a także zapobiegną przypadkom formalnego zmieniania 
nazw stanowisk tylko w celu uniknięcia przez pracodawcę opłacania składki 
na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Uchwalona ustawa obejmuje również zmiany w zakresie prewencji wypad-
kowej w postaci zmian zasad dofinansowania działań płatników składek ukie-
runkowanych na poprawę warunków pracy dla pracowników. Wydaje się, że 
przyjęcie równego udziału procentowego dofinansowania – 80% szacowanej 
wartości projektu – dla wszystkich przedsiębiorstw stanowić będzie zachętę do 
podejmowania działań zmierzających do poprawy bezpieczeństwa i warunków 
pracy u wszystkich płatników.

Ustawa została odpowiednio przygotowana i skonsultowana oraz pozytyw-
nie zaopiniowana przez organizacje związkowe. Jedyne, na co zwrócono uwagę, 
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to potrzeba podjęcia prac legislacyjnych zmierzających do likwidacji wygasania 
emerytur pomostowych. W opinii Ogólnopolskiego Porozumienia Związków 
Zawodowych „w aktualnym stanie prawnym jednym z podstawowych warun-
ków uzyskania emerytury pomostowej jest wykonywanie pracy w szczegól-
nych warunkach lub o szczególnym charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 r. 
Warunek ten powoduje, że system emerytur pomostowych ma charakter wyga-
sający i osoby młode, które wkroczyły na rynek pracy oraz podjęły pracę w wa-
runkach szkodliwych po 1 stycznia 1999 r., nie spełniają jednej z przesłanek 
uzyskania możliwości przejścia na emeryturę pomostową. Jest to w ocenie OPZZ 
niesprawiedliwe różnicowanie osób świadczących pracę w warunkach szko-
dliwych w zależności od momentu podjęcia pracy. Osoby młode odprowadzają 
składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, a więc powinny mieć możliwość 
skorzystania z wypłacanych z funduszu świadczeń”.

Niemniej co do samej treści uchwalonej ustawy nie ma zastrzeżeń. Dziękuję.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz 

niektórych innych ustaw wprowadza potrzebne zmiany w zakresie emerytury 
pomostowej, dotyczące kwestii pracy w szczególnych warunkach, dzięki czemu 
uzyskanie prawa do świadczenia okresowego będzie łatwiejsze. Dlatego też będę 
głosował za jej przyjęciem.

Za jedną z ważniejszych zmian wprowadzanych niniejszym aktem praw-
nym uważam uchylenie przepisu wskazującego rozwiązanie stosunku pracy 
jako jednego z warunków do otrzymania emerytury pomostowej. Dzięki temu 
unikniemy narażania ubezpieczonego starającego się o świadczenie na utratę 
źródła dochodu bez gwarancji uzyskania prawa do świadczenia. Oczywiście 
aby nie dopuścić do sytuacji, w której ubezpieczony po otrzymaniu emerytury 
pomostowej nadal pracuje, prawidłowo został wprowadzony do postępowania 
o przyznanie emerytury pomostowej przepis art. 103a ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, dzięki 
czemu prawo do emerytury będzie mogło zostać zawieszone. 

Słuszne jest także nadanie Państwowej Inspekcji Pracy uprawnień nad-
zorczych, w zakresie kontroli pracodawców, u których są wykonywane prace 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w rozumieniu prze-
pisów ustawy o emeryturach pomostowych, a pozwalające na merytoryczną 
kontrolę procesu kwalifikowania przez pracodawcę wykonywanych u niego 
prac jako prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Nie 
będzie żadnych wątpliwości co do zakresu obowiązków informacyjnych zwią-
zanych z procesem kwalifikowania wykonywanych u pracodawcy prac jako 
prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Wzmocniona 
zostanie zatem ochrona ubezpieczonych wnioskujących o ustalenie prawa do 
świadczenia okresowego, o którym mowa.

Nowe przepisy zaś, dotyczące dofinansowania, z pewnością osiągną swój 
cel poprzez zwiększenie liczby osób objętych dofinansowywanymi projektami 
poprawy bezpieczeństwa i warunków pracy. Oferta stanie się bowiem atrak-
cyjniejsza dla przedsiębiorstw zatrudniających większą liczbę pracowników.

Ustawę w całości oceniam bardzo dobrze, dlatego że ułatwi załatwianie 
spraw, i podejmowanie decyzji o działaniu zarówno przez ubezpieczonego, jak 
i przez pracodawcę.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W ustawie o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz niektórych 

innych ustaw proponuje się uchylenie pkt 7 w art. 4 ustawy o emeryturach po-
mostowych. Ustawa wprowadza korzystne zmiany dla osób, które zamierzają 
starać się o przyznanie emerytury pomostowej, wówczas będą one mogły ubie-
gać się o to świadczenie jeszcze przed rozwiązaniem stosunku pracy.

Jednak, aby zachować charakter świadczenia w postaci emerytury pomo-
stowej, które zostało skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo 
istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, co związane jest z ma-
lejącą wydolnością psychofizyczną, należało przesłankę rozwiązania stosunku 
pracy przekształcić w przesłankę realizacji nabytego już prawa do emerytury 
pomostowej. Zaproponowano, aby w postępowaniu o przyznanie emerytury 
pomostowej przez organ rentowy był stosowany również przepis art. 103a usta-
wy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, zgodnie z którym „prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez 
względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrud-
nienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pra-
codawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia 
prawa do emerytury, ustalonym w decyzji organu rentowego”. Wskutek takiego 
rozwiązania osobie, która wystąpi o ustalenie prawa do emerytury pomostowej 
przed rozwiązaniem stosunku pracy, a spełni pozostałe warunki ustalenia tego 
prawa przewidziane w art. 4 pkt 1–6 ustawy o emeryturach pomostowych, or-
gan rentowy wyda decyzję o przyznaniu emerytury pomostowej.

Zmiana charakteru warunku rozwiązania stosunku pracy spowoduje, że 
ubezpieczony nie będzie musiał już obawiać się utraty jedynego źródła dochodu. 
Będzie miał ponadto gwarancję – w przypadku wydania przez organ rentowy 
decyzji odmawiającej w związku np. z nieposiadaniem wymaganego okresu 
pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – że ustalenia 
poczynione w tym zakresie przez organ rentowy zostaną skontrolowane przez 
sąd w dwuinstancyjnym postępowaniu odwoławczym.

Kolejne zmiany zawarte w ustawie to zmiany dotyczące zakresu kontroli ewi-
dencji pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szcze-
gólnym charakterze, o której mowa w art. 41 ust. 4 pkt 2 ustawy o emeryturach 
pomostowych, dokonywanej przez PIP w związku ze skargą pracownika złożo-
ną w trybie art. 41 ust. 6 ustawy o emeryturach pomostowych. Projektowane 
rozwiązania mają na celu rozszerzenie zadań PIP o kontrolę prowadzonego 
przez pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których są wykonywane prace 
w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, na podstawie prze-
pisu art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych. Wejście w życie 
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zaproponowanych zmian spowoduje, że skarga pracownika wnoszona w trybie 
art. 41 ust. 6 ustawy o emeryturach pomostowych, mająca uzasadnione mery-
torycznie podstawy, odniesie zamierzony skutek zarówno wtedy, gdy stanowi-
sko, na którym wykonuje on swoją pracę, znajduje się już w wykazie, o którym 
mowa w art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych, jak i wówczas, 
gdy pracodawca nie umieścił tego stanowiska w wykazie. W drugim przypadku 
organ PIP nakaże pracodawcy, oprócz uzupełnienia ewidencji, również rozsze-
rzenie wykazu o stanowisko, na którym skarżący pracownik wykonuje okre-
ślony rodzaj pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 
W związku z tym przewidziano, że skarga do PIP będzie przysługiwała pracow-
nikowi nie tylko w sytuacji, w której nie został on umieszczony w ewidencji, 
ale również w sytuacji, w której – pomimo umieszczenia w tej ewidencji – sta-
nowisko pracy, na którym wykonuje on prace w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze, nie znalazło się w prowadzonym przez pracodawcę 
wykazie określonym w art. 41 ust. 4 pkt 1 ustawy o emeryturach pomostowych.

Reasumując: przedstawione argumenty potwierdzają zasadność wprowadze-
nia proponowanych zmian do ustawy o emeryturach pomostowych.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dziś ustawa o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz 

niektórych innych ustaw dokonuje zmian m.in. w ustawie o emeryturach pomo-
stowych z 19 grudnia 2008 r., regulującej warunki nabywania prawa do świad-
czenia okresowego w postaci emerytury pomostowej. Emerytura pomostowa to 
świadczenie okresowe, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku 
emerytalnego, skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warun-
kach lub o szczególnym charakterze, w których wraz z wiekiem bardzo istotnie 
zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, co jest związane z malejącą wy-
dolnością psychofizyczną pracownika.

Jest to ustawa bardzo ważna dla wielu osób czekających właśnie na takie 
rozstrzygnięcie, ale ustawa bardzo spóźniona, gdyż wielu pracowników albo 
nie doczekało się tych rozwiązań, albo zwolniło się z pracy w oczekiwaniu na 
przyznanie takiej emerytury, nie otrzymało jej i często bez środków do życia 
oczekiwało na osiągnięcie właściwego wieku emerytalnego.

Jednak w tym miejscu można przytoczyć powiedzenie: lepiej późno niż wcale.
Omawiana ustawa wprowadza zmiany w ustawie o emeryturach pomosto-

wych, w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, w ustawie o ubezpieczeniu 
społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz w ustawie 
o Państwowej Inspekcji Pracy.

Zaproponowane rozwiązania mają na celu ułatwienie nabywania prawa 
do emerytur pomostowych, gdyż w praktyce okazało się, że mimo ustalonej 
przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych procedury, zgodnie z którą w sprawach 
o przyznanie emerytury pomostowej analizowana jest całość dokumentacji 
zgromadzonej w aktach rentowych w celu sprawdzenia, czy poza warunkiem 
rozwiązania stosunku pracy zostały spełnione pozostałe warunki wymagane 
do przyznania świadczenia, nadal występują częste przypadki weryfikowania 
przez organy rentowe w „drugich” decyzjach w przedmiocie prawa do emerytury 
pomostowej swoich wcześniejszych ustaleń co do stażu pracy, zarówno ogólne-
go, jak i szczególnego, z „pierwszych” decyzji o odmowie prawa do emerytury 
pomostowej. Skutkuje to utratą jedynego źródła dochodu ubezpieczonego, bez 
żadnej gwarancji ustalenia prawa do emerytury pomostowej. Istnienie takich 
sytuacji zostało również potwierdzone w trakcie obrad zespołu problemowego 
do spraw ubezpieczeń społecznych Rady Dialogu Społecznego oraz w wielu wy-
stąpieniach kierowanych do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej przez 
ubezpieczonych, organizacje związkowe czy też parlamentarzystów.

Na trudności związane ze wspomnianym problemem pracowników wy-
konujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze 
zwrócono uwagę również w doktrynie. W 2011 r. orzecznictwo w tej kwestii 
zaczęło się zmieniać, co znalazło swój wyraz w orzeczeniach Naczelnego Sadu 
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Administracyjnego. Zaczęto uznawać, że organy inspekcji pracy nie mają praw-
nych podstaw do dokonywania wiążących ustaleń czy badań w zakresie wyka-
zywania, czy określone stanowisko pracy spełnia wymogi przewidziane przez 
ustawę o emeryturach pomostowych, aby mogło być umieszczone w wykazie 
takich stanowisk. NSA podkreślał również, że organy PIP pozostają właściwe 
jedynie w sprawach, w których kwalifikacja pracowników wykonujących pra-
ce w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze nie jest sporna, 
a w razie sporu właściwy do dokonania takiej kwalifikacji jest ZUS, a następ-
nie – sąd powszechny. Obecnie można mówić o utrwalonej w tej kwestii linii 
orzeczniczej sądów administracyjnych. Linia ta odbiega jednak od pierwotnej 
intencji ustawodawcy, którą stanowiło nadanie uprawnień nadzorczych o peł-
nym merytorycznym charakterze w zakresie kontroli pracodawców, u których są 
wykonywane prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Głównym problemem, jaki pojawił się w stosowaniu w praktyce dotychcza-
sowych regulacji, było niepozostawanie przez ubezpieczonego ubiegającego się 
o emeryturę pomostową w stosunku pracy. Wystarczy w tym miejscu przywołać 
dane tylko z 2020 r., z których wynika, że na 23,9 tysięcy decyzji o przyznanie 
emerytury pomostowej wydano 9,5 tysiąca decyzji odmownych, a aż 4,7 tysiąca 
decyzji odmownych spowodowanych było jedynie brakiem spełnienia przesłanki 
dotyczącej rozwiązania stosunku pracy.

Innym problemem, jaki pojawił się w stosowaniu przepisów, był brak pew-
ności pracodawcy płacącego składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, za 
których pracowników składka powinna zostać odprowadzona.

Omawiana ustawa rozszerza dodatkowo kompetencje Państwowej Inspekcji 
Pracy, które to przepisy pozwolą PIP ocenić proces kwalifikowania przez pra-
codawcę wykonywanych u niego prac jako prac w szczególnych warunkach lub 
o szczególnym charakterze. Państwowa Inspekcja Pracy otrzyma uprawnienie 
do kontroli prowadzonego przez pracodawcę wykazu stanowisk, na których wy-
konywane są prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Ustawa zakłada również ujednolicenie wysokości dofinansowania dla projek-
tów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Dofinansowanie 
będzie wynosiło 80% szacowanej kwoty dla wszystkich przedsiębiorstw, nie-
zależnie od liczby zatrudnionych osób. Dotyczy to projektów finansowanych 
z funduszu wypadkowego

I jeszcze na jedną sprawę warto zwrócić uwagę. Otóż w aktualnym stanie 
prawnym jednym z podstawowych warunków uzyskania emerytury pomo-
stowej jest wykonywanie pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze przed dniem 1 stycznia 1999 r. Warunek ten powoduje, że system 
emerytur pomostowych ma charakter wygasający i osoby młodsze, które wkro-
czyły na rynek pracy oraz podjęły pracę w warunkach szkodliwych po 1 stycznia 
1999 r., nie spełniają jednej z przesłanek uzyskania możliwości przejścia na eme-
ryturę pomostową. Zatem omawiana ustawa nie rozwiązuje problemu stosowa-
nia emerytur pomostowych, a jedynie porządkuje pewne zapisy i je upraszcza, 
a kolejne grupy zawodowe domagają się możliwości skorzystania z emerytur 
pomostowych,

Wydaje się, że w najbliższym czasie rząd powinien zaproponować dalsze 
zmiany w przepisach o emeryturach pomostowych. Na ten moment zapropo-
nowane zmiany będę popierać i za nimi zagłosuję.

Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych oraz nie-

których innych ustaw ma na celu wzmocnienie ochrony ubezpieczonych wystę-
pujących o ustalenie prawa do emerytury pomostowej, a ponadto wprowadzenie 
zmian w zakresie prewencji wypadkowej w postaci zmian zasad dofinanso-
wania działań płatników składek skierowanych na poprawę warunków pracy 
dla pracowników. Jak podkreślono w uzasadnieniu, ustawa „reguluje przede 
wszystkim warunki: nabywania prawa do świadczenia okresowego w postaci 
emerytury pomostowej, rodzaje prac w szczególnych warunkach i o szczegól-
nym charakterze, których wykonywanie uprawnia do emerytury pomostowej, 
oraz zasady odprowadzania składek na Fundusz Emerytur Pomostowych, z któ-
rego, co do zasady, finansowana jest emerytura pomostowa, oraz obowiązki 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i płatników składek w zakresie tworzenia 
i prowadzenia centralnego rejestru i wykazu stanowisk pracy w szczególnych 
warunkach lub o szczególnym charakterze oraz centralnego rejestru i ewidencji 
pracowników wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym 
charakterze (wraz z kontrolą takiej kwalifikacji). Podkreślenia wymaga fakt, 
że w 13-letnim okresie obowiązywania ustawy o emeryturach pomostowych 
(ustawa weszła w życie co do zasady z dniem 1 stycznia 2009 r.) dokonywane 
dotychczas w niej nieliczne zmiany miały jedynie charakter dostosowawczy 
i były związane z wejściem w życie nowych przepisów z zakresu ubezpieczeń 
społecznych (w tym w szczególności modyfikujących warunki nabywania pra-
wa do emerytury). Nie dokonywano w tej ustawie więc żadnych zmian, które 
by modyfikowały jej regulacje o podstawowym znaczeniu”.

W Sejmie projekt przeszedł jednogłośnie i poparło go 455 posłów. Będę gło-
sował za niniejszym projektem. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o emeryturach pomostowych oraz 

niektórych innych ustaw zakłada uregulowanie kwestii prawnych dotyczących 
otrzymywania emerytur pomostowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 grudnia 2008 r. emerytura pomostowa jest 
świadczeniem pieniężnym przysługującym pracownikom wykonującym pra-
cę w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. Dotyczy ona osób, 
które osiągnęły określony wiek emerytalny, a ich wydolność psychofizyczna 
uległa znacznemu pogorszeniu. Celem ustawy jest wzmocnienie ochrony ubez-
pieczonych występujących o ustalenie prawa do emerytury pomostowej osób 
oraz wprowadzenie zmian w zakresie bezpieczeństwa. Zmiany obejmą zasady 
związane z dofinansowaniem działań płatników składek skierowanych na po-
prawę warunków pracy pracowników.

Nowelizacja ustawy umożliwi osobom starającym się o otrzymanie emery-
tury pomostowej wnioskowanie o to świadczenie jeszcze przed rozwiązaniem 
stosunku pracy. Jest to dobre rozwiązanie, gdyż uchroni to wnioskujących pra-
cowników przed utratą pracy i, co najważniejsze, przed utraceniem źródła do-
chodów. Nowelizacja dotyczy również rozszerzenia kompetencji Państwowej 
Inspekcji Pracy, która zostanie zobowiązana do kontroli prowadzonego przez 
pracodawcę wykazu stanowisk pracy, na których wykonywane są prace o szcze-
gólnym charakterze.

Ustawa przewiduje także ujednolicenie wysokości dofinansowania do pro-
jektów mających na celu poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy. Wynosić ono 
będzie 80% szacowanej kwoty dla wszystkich przedsiębiorstw bez względu na 
liczbę zatrudnionych osób w zakładzie pracy. Większa świadomość pracowni-
ków wykonujących pracę o szczególnym charakterze lub w warunkach niebez-
piecznych zminimalizuje ryzyko wypadków oraz poprawi jakość wykonywanych 
obowiązków.

Ustawa nie rozwiązuje jednak problemu dotyczącego kwestii uzyskania moż-
liwości przejścia na emeryturę pomostową osób, które rozpoczęły swoją pracę 
w warunkach szkodliwych po 1 stycznia 1999 r. i nie spełniają jednej z określo-
nych przesłanek, potrzebnych do otrzymania świadczenia. Ta kwestia również 
powinna zostać uregulowana.

Ustawa w znacznym stopniu pozwoli rozwiązać problemy osób, którym 
z pewnych względów nie przysługiwało omawiane świadczenie. Zmiany po-
zwolą uporządkować sektor związany z ubezpieczeniami społecznymi oraz wy-
chodzą naprzeciw osobom, które pracują w szkodliwych lub niebezpiecznych 
warunkach. Dziękuję.
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Przemówienie senatora wiktora durlaka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Transport publiczny odgrywa szczególną rolę w funkcjonowaniu dużych 

miast i aglomeracji miejskich. Szybki, stosunkowo tani oraz niskoemisyjny 
transport zbiorowy ma niebagatelny wpływ na komfort życia mieszkańców 
oraz rozwój dużych ośrodków miejskich. Samorządy cały czas poszukują nowych 
rozwiązań, które pozwolą usprawnić transport publiczny oraz obniżyć koszty 
jego funkcjonowania. Z kolei przykład budowy warszawskiego metra pokazuje, 
jak kosztowna i długotrwała jest tego typu inwestycja, praktycznie nieosiągal-
na dla wielkich ośrodków miejskich w naszym kraju. Warto więc dziś stawiać 
na innowacyjne rozwiązania w zakresie miejskiego transportu publicznego.

Na pewno interesującym i przyszłościowym rozwiązaniem wielu problemów 
związanych z miejskim transportem publicznym jest kolej jednoszynowa. Tzw. 
monorail to nowoczesny środek transportu zbiorowego, poruszający się po 1 szy-
nie na torach umieszczonych na estakadach, które przebiegają ponad terenem 
zabudowanym i istniejącymi ciągami komunikacyjnymi.

Budowa infrastruktury kolei jednoszynowej jest stosunkowo tania, bo nie 
wymaga rozległych robót ziemnych, które są niezbędne przy drążeniu tuneli 
metra, oraz nie koliduje z istniejącą siecią dróg. Warto również zwrócić uwagę, 
że jest to bardzo bezpieczny rodzaj transportu, który w żaden sposób nie wpły-
wa na inne pojazdy.

Wśród innowacyjnych rozwiązań dotyczących transportu publicznego w du-
żych aglomeracjach miejskich wyróżnić można także pociągi nadziemne Maglev 
poruszające się bez styku pojazdu z torem  – lewitacja magnetyczna – które cha-
rakteryzują się m.in. osiąganiem dużych prędkości.

Szanowni Państwo! Procedowana ustawa jest odpowiedzią na zgłaszane 
przez samorządy postulaty dotyczące planów budowy pierwszych urządzeń 
do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po 1 szynie lub na poduszkach 
powietrznych lub magnetycznych, a jej podstawowym celem jest umożliwie-
nie rozpoczęcia procesu realizacji przedsięwzięć typu monorail. Jak wynika 
z uzasadnienia do ustawy, wprowadzenie do obecnie obowiązujących przepi-
sów podstawowych regulacji dotyczących wymienionych wcześniej urządzeń 
jest pierwszym i niezbędnym krokiem w celu umożliwienia zainicjowania prac 
nad tego typu transportem w Polsce.

Szanowni Państwo, kolej jednoszynowa jest już obecna na wszystkich kon-
tynentach z wyjątkiem Antarktydy. Obecnie eksploatowanych jest około 56 linii 
kolei jednoszynowych. Najwięcej jest ich w Azji. W Europie tego typu rozwią-
zania transportowe stosowane są we Włoszech, Anglii i Niemczech. Bez wąt-
pienia monorail sprawdza się w wielkich miastach i aglomeracjach miejskich 
oraz wpisuje się w ideę sprawnego, szybkiego, niskoemisyjnego i bezkolizyjnego 
transportu publicznego, dlatego warto wspierać powstawanie takich inwestycji.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Nowelizacja ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym oraz 

ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym, podyktowana jest 
zgłaszaniem sygnałów dotyczących planów budowy pierwszych urządzeń do 
przewozu osób lub rzeczy poruszających się po 1 szynie lub na poduszkach po-
wietrznych lub magnetycznych, a także innych, które obecnie nie są używane 
w transporcie linowo-terenowym czy kolejowym. Tym samym konieczne jest 
uregulowanie nadzoru nad takimi urządzeniami w przepisach prawa.

W art. 1 nowelizacji ustawy o dozorze technicznym zaproponowano, aby do 
zakresu działania Transportowego Dozoru Technicznego należało także wyko-
nywania dozoru technicznego nad urządzeniami do przewozu osób lub rzeczy 
poruszającymi się po 1 szynie lub na poduszkach powietrznych lub magnetycz-
nych oraz związanymi z tym przewozem urządzeniami technicznymi innymi 
niż używane w transporcie kolejowymi i transporcie linowo-terenowym.

W art. 2, dotyczącym korekty w ustawie o transporcie kolejowym, wskaza-
no, że przepisów tej ustawy nie stosuje się do transportu wykonywanego z wy-
korzystaniem urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po 1 
szynie lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych oraz związanych 
z tym przewozem urządzeń technicznych innych niż używane w transporcie 
kolejowym i transporcie linowo-terenowym.

Zasadniczym celem ustawy jest wprowadzenie podstawowych regulacji do-
tyczących urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po 1 szynie 
lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych oraz związanych z tym 
przewozem urządzeń technicznych innych niż używane w transporcie kolejo-
wym i transporcie linowo-terenowym, dzięki czemu będzie możliwe rozpoczęcie 
procesu realizacji przedsięwzięć w zakresie tzw. monoraila.

Projektowana regulacja zakłada rozszerzenie kompetencji dyrektora 
Transportowego Dozoru Technicznego o wykonywanie dozoru technicznego 
nad urządzeniami do przewozu osób lub rzeczy poruszającymi się po 1 szynie 
lub na poduszkach powietrznych lub magnetycznych oraz związanymi z tym 
przewozem urządzeniami technicznymi innymi niż używane w transporcie 
kolejowym i transporcie linowo-terenowym. Wprowadzenie zmian do ustawy 
o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym jest uzasadnione, 
a zmiany te podniosą poziom bezpieczeństwa podczas eksploatowania urządzeń 
do przewozu osób lub rzeczy, co w konsekwencji przełoży się na zwiększenie 
ochrony życia i zdrowia ludzkiego.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dziś ustawa o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy 

o transporcie kolejowym rozszerza kompetencje dozoru technicznego, umożli-
wiając w ten sposób inwestycje w zakresie kolei jednoszynowych. Zasadniczym 
celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego podstawo-
wych regulacji dotyczących urządzeń do przewozu osób lub rzeczy porusza-
jących się po 1 szynie – tzw. monorail – lub na poduszkach powietrznych lub 
magnetycznych, a także innych, które nie są obecnie używane w transporcie 
linowo-terenowym czy też kolejowym.

Jest to z jednej strony odpowiedź na brak przepisów w przedmiotowym 
zakresie, a z drugiej – rozszerzenie kompetencji Transportowego Dozoru 
Technicznego. Regulacje zawarte w ustawie rozszerzają kompetencje dyrekto-
ra TDT o wykonywanie dozoru technicznego właśnie nad urządzeniami, które 
służą do przewozu osób lub rzeczy poruszających się na 1 szynie lub na podusz-
kach powietrznych lub magnetycznych.

Oczywiście takie rozwiązania są bardzo innowacyjne. Mogą być one kon-
kurencyjne dla innych inwestycji w transporcie ludzi i towarów, a ponadto są 
niskoemisyjne, ekologiczne, bezkolizyjne i jednocześnie konkurencyjne cenowo. 
Wiemy to chyba tylko z literatury przedmiotu lub z wizyt studyjnych w kilku 
krajach, które mają takie rozwiązania. To stwierdzenie nie wynika z mojej zło-
śliwości, ale z chęci bliższego poznania tematu, który wydaje się bardzo przy-
szłościowy. Sądziłem, że skoro mamy zmiany w ustawie o dozorze technicznym 
w kontekście urządzeń poruszających się po 1 szynie, to wiemy już, o jakie urzą-
dzenia chodzi, z jakimi technologiami czy rozwiązaniami będzie ten dozór tech-
niczny miał do czynienia. Sądziłem także, że być może mamy już inwestorów 
gotowych do realizacji takich inwestycji w niektórych aglomeracjach miejskich 
i że potrzebne są odpowiednie regulacje prawne. Na razie tak nie jest, ale to nie 
szkodzi.

Może ta ustawa jest dobrym punktem wyjścia dla przygotowania innych 
zmian ustawowych, które wyprzedzą istniejącą rzeczywistość, dadzą impuls 
dla nowych, innowacyjnych inwestycji także w innych dziedzinach. Takie wy-
zwania są potrzebne dla naszych naukowców, naszych inżynierów, naszej go-
spodarki. Dlatego mimo tych kilku początkowych uwag co do proponowanych 
rozwiązań ustawowych będę głosować za ich przyjęciem. Liczę, że w niedalekiej 
przyszłości skorzystają z nich przede wszystkim duże aglomeracje, silnie zur-
banizowane obszary, w których szybki transport publiczny odciąży niejedno-
krotnie niewydolny układ transportowy, nie kolidując z istniejącymi ciągami 
komunikacyjnymi. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 

technicznym i ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym jest 
związany z planami dotyczącymi budowy pierwszych urządzeń do przewozu 
osób lub rzeczy poruszających się po 1 szynie, tzw. monoraila, lub na podusz-
kach powietrznych lub magnetycznych, a także innych urządzeń, które nie 
są używane w transporcie linowo-terenowym ani w transporcie kolejowym.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji, zasadniczym celem projek-
towanej ustawy jest wprowadzenie podstawowych regulacji dotyczących 
urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszających się po 1 szynie lub na 
poduszkach powietrznych lub magnetycznych oraz związanych z tym prze-
wozem urządzeń technicznych, innych niż używane w transporcie kolejowym 
i transporcie linowo-terenowym, dzięki którym będzie możliwe rozpoczęcie 
procesu realizacji przedsięwzięć w zakresie tzw. monoraila. Projektowana re-
gulacja zakłada rozszerzenie kompetencji dyrektora Transportowego Dozoru 
Technicznego o wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami do 
przewozu osób lub rzeczy poruszającymi się po 1 szynie lub na poduszkach 
powietrznych lub magnetycznych oraz związanymi z tym przewozem urządze-
niami technicznymi, innymi niż używane w transporcie kolejowym i trans-
porcie linowo-terenowym.

W związku z tym, że proponuje się, aby wymienione urządzenia zosta-
ły objęte dozorem technicznym wykonywanym przez Transportowy Dozór 
Techniczny (TDT), należy wyłączyć stosowanie do nich przepisów ustawy 
z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym. Nie ma możliwości osią-
gnięcia tego celu za pomocą innych środków niż zmiany wskazanych ustaw.

Szeroką argumentację dotyczącą pozytywów proponowanych zmian prze-
kazano również w uzasadnieniu do niniejszej nowelizacji. Jak podkreśla strona 
rządowa, „wprowadzenie projektowanych rozwiązań wpłynie na efektywność 
transportu publicznego, który ma ogromne znaczenie nie tylko dla jakości ży-
cia osób z niego korzystających. Sprawny, szybki, niskoemisyjny, ekologiczny, 
bezkolizyjny i konkurencyjny cenowo transport to wymierna korzyść także dla 
samorządu. Transport taki przyczynia się bowiem do znaczącego podniesienia 
atrakcyjności miasta dla potencjalnych inwestorów i podmiotów decydujących 
o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji rozwiązanie 
technologiczne, gwarantujące szybki transport publiczny, odciążające często już 
niewydolne tradycyjne metody transportowe, udrażniające ruch kołowy w obrę-
bie granic miasta i niekolidujące z już istniejącymi ciągami komunikacyjnymi, 
jest szansą na ekspansywny rozwój miasta. Takim rozwiązaniem, oprócz nad-
zwyczaj drogiego w budowie i utrzymaniu metra, jest tzw. monorail, tj. środek 
transportu poruszający się na jednej szynie, po torach położonych na estakadach 
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i przebiegających ponad terenem zabudowanym i istniejącymi ciągami komuni-
kacyjnymi. Budowa infrastruktury monoraila, z uwagi na fakt, że wykorzystuje 
się w nim tor w postaci 1 szyny ułożony na estakadach, nie wymaga bowiem 
znaczących i rozległych robót ziemnych, które charakteryzują budowę metra, 
a w rezultacie jest znacznie tańsza i szybsza. Ponadto przyjęcie takiego rodzaju 
transportu nie ingeruje w strukturę miejską tak mocno jak tradycyjne, naziem-
ne środki transportu. Dodatkową zaletą jest fakt, że jego eksploatacja odbywa 
się na wydzielonej infrastrukturze. W konsekwencji nie musi się on zatrzymy-
wać na światłach i skrzyżowaniach, co radykalnie skraca czas przejazdu tym 
środkiem transportu. Nie istnieje też ryzyko zderzenia z innymi pojazdami. 
Względem metra kolej jednoszynowa ma jeszcze tę przewagę, że nie wymaga 
instalacji zaawansowanych systemów wentylacji i może być zrealizowana tam, 
gdzie warunki geologiczne czy urbanistyczne nie pozwalają na realizację linii 
metra albo znacząco utrudniają i zwiększają koszty jego budowy i eksploatacji 
(np. obszary w bezpośrednim sąsiedztwie cieków wodnych). Rozwiązanie ta-
kie jest szczególnie korzystne dla inwestycji przeprowadzanych wyłącznie ze 
środków samorządowych. Zbudowanie i eksploatacja sieci monorail z jednej 
strony obniży koszty transportu (tak dla miasta, jak i dla użytkowników tej 
formy transportu), a z drugiej znacząco przyspieszy ten transport, nie inge-
rując w dotychczasową infrastrukturę drogową. Monorail to także korzyść dla 
miasta, które stosunkowo niskim kosztem może podnieść komfort życia swoich 
mieszkańców. Równie istotną zaletą będzie poprawa bezpieczeństwa w ruchu 
drogowym. Monorail nie będzie bowiem uczestniczył w zwykłym ruchu drogo-
wym (jak np. autobus, tramwaj czy trolejbus), co zminimalizuje ryzyko kolizji 
i wypadków z udziałem tego typu transportu, a w konsekwencji zwiększy bez-
pieczeństwo pasażerów i zmniejszy szkody w mieniu.

Kolej jednoszynowa występuje na każdym kontynencie na świecie, nie licząc 
Antarktydy. Obecnie eksploatowanych jest około 56 linii kolei jednoszynowej, 
z czego aż 26 zlokalizowanych jest w Azji. W ostatnim czasie zainteresowanie 
rozwiązaniami tego środka transportu znacznie wzrosło – prawie 30 nowych 
linii kolei jednoszynowej jest w trakcie budowy, testów, w fazie planowania kon-
cepcyjnego lub oczekuje na budowę”.

W Sejmie nowelizację poparło 445 posłów, nie było głosów przeciw. Będę gło-
sował za niniejszą ustawą. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Z dużą radością przekażę swój głos za przyjęciem przedmiotowej ustawy 
o zmianie ustawy o dozorze technicznym oraz ustawy o transporcie kolejowym, 
jako orędownik innowacyjności w szerokim tego słowa znaczeniu, a w szczegól-
ności rozwiązań z obszaru smart city.

Uważam, że należy jak najszybciej iść z duchem czasu, a kolej jednoszynowa, 
czyli tzw. monorail, jest tego przykładem. Jest obecna już na każdym kontynen-
cie, jeśli wyłączyć z tego Antarktydę, a szczególnie implementowana jest w wy-
soko rozwiniętych krajach Azji, tj. Japonii czy Korei Południowej. Najwyższy 
czas więc na Polskę, tym bardziej że, jak wiadomo już od dawna, w naszym 
kraju brakuje rozsądnych rozwiązań problemów związanych z nadmiernym 
ruchem ulicznym, co spowodowane jest brakiem możliwości dalszego rozwo-
ju infrastruktury drogowej na terenie większości dużych i średnich polskich 
miast. Jest więc oczywistym faktem, że należy poszukiwać rozwiązań inno-
wacyjnych technologicznie, a jednocześnie stosunkowo tanich pod względem 
zarówno konstrukcyjnym, eksploatacyjnym, jak i użytkowym. Monorail jest 
odpowiedzią na te wszystkie potrzeby i uważam, że ma ogromne szanse powo-
dzenia również w Polsce.

Wprowadzenie projektowanych rozwiązań wpłynie na efektywność trans-
portu publicznego, który ma ogromne znaczenie nie tylko dla jakości życia osób 
z niego korzystających. Sprawny, szybki, niskoemisyjny, ekologiczny, bezkoli-
zyjny i konkurencyjny cenowo transport to wymierna korzyść także dla sa-
morządu. Transport taki przyczynia się bowiem do znaczącego podniesienia 
atrakcyjności miasta dla potencjalnych inwestorów i podmiotów decydujących 
o miejscu prowadzenia działalności gospodarczej. W konsekwencji rozwiązanie 
technologiczne gwarantujące szybki transport publiczny, odciążające często już 
niewydolne tradycyjne metody transportowe, udrażniające ruch kołowy w obrę-
bie granic miasta i niekolidujące z już istniejącymi ciągami komunikacyjnymi 
jest szansą na ekspansywny rozwój miasta.

Co istotne, monorail jest dużo tańszą, ale również łatwiejszą do wykonania 
alternatywą metra, nie wymaga bowiem znaczących i rozległych robót ziem-
nych, które charakteryzują budowę metra, a w rezultacie jest znacznie tańsza 
i szybsza. Przedmiotowa ustawa umożliwi prawnie podjęcie pierwszych kroków 
w kierunku rozwoju sieci monorail w Polsce poprzez wprowadzenie podstawo-
wych regulacji dotyczących urządzeń do przewozu osób lub rzeczy poruszają-
cych się po 1 szynie, czego nie przewidywały dotychczasowe przepisy dotyczące 
transportu kolejowego.

Cieszę się, że mój pogląd jest zbieżny z opinią komisji senackich, a także z jed-
nogłośnym w tej kwestii Sejmem. Głosuję jak najbardziej za.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 39. posiedzenia Senatu

208

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 23 i 24 marca 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora wiktora durlaka  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ograniczanie biurokracji poprzez upraszczanie procedur oraz przepisów to 

wyzwanie naszych czasów. Dziś coraz trudniej przeciętnemu obywatelowi po-
ruszać się w gąszczu przepisów, które regulują praktycznie każdą sferę naszego 
życia. Taki stan rzeczy charakterystyczny jest dla większości państw europej-
skich czy instytucji unijnych.

Niewątpliwie wprowadzanie uproszczeń jest jak najbardziej potrzebne i za-
sadne, o ile nie ma negatywnego wpływu na zachowanie bezpieczeństwa oraz 
nie naraża na straty państwa lub samorządu. Dlatego warto popierać wszelkie 
inicjatywy ustawodawcze rządu w tym zakresie. Czas pandemii, jak również 
skutki wojny na Ukrainie pokazują, że przyspieszenie i uproszczenie pewnych 
procedur jest możliwe, a w połączeniu z wprowadzaniem kolejnych e-usług jest 
to bardzo korzystne dla obywateli.

Procedowana ustawa ma na celu usprawnienie procesu tworzenia miejsc 
okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, który obecnie jest skomplikowany 
i długotrwały. Zaproponowane w ustawie przepisy przewidują m.in. połącze-
nie procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą do-
konywania zgłoszenia wodnoprawnego i składanie w tym zakresie 1 wniosku 
do 1 organu.

Zgodnie z nowelizacją zmienić ma się także forma wyrażania zgody na utwo-
rzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli – z uchwały rady 
gminy na milczące załatwienie sprawy albo sprzeciw wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta. Jak pokazuje praktyka, podjęcie uchwały dotyczącej wyra-
żenia zgody na organizację miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli 
przez radę gminy jest jednym z najdłużej trwających etapów całego procesu 
uzyskiwania takiej zgody, jako że posiedzenia rady gminy odbywają się z różną 
regularnością, w szczególności w okresie wakacyjnym.

Zaproponowane w ustawie przepisy zmniejszają również liczbę dokumentów 
i załączników, jakie muszą zostać złożone w celu utworzenia miejsc okazjonalnie 
wykorzystywanych do kąpieli. Nie trzeba będzie np. dołączać wypisów i wyry-
sów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W tym zakresie 
odpowiednimi danymi dysponują wójt, burmistrz lub prezydent miasta, którzy 
będą mogli zweryfikować zgodność danego zamierzenia z obowiązującym na 
terenie gminy planem zagospodarowania przestrzennego.

Szanowni Państwo, w Polsce nie brakuje pięknych miejsc, które mogą być 
z powodzeniem wykorzystane w celu tworzenia tymczasowych kąpielisk. Ma 
to szczególne znaczenie dla mniejszych miejscowości, oddalonych od dużych 
ośrodków miejskich, bo to zazwyczaj w dużych miastach znajdują się baseny 
czy aquaparki. Obecnie obowiązujące przepisy sprawiają, że w celu tworze-
nia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli np. w lipcu stosowne 
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dokumenty trzeba złożyć już w marcu. Taki stan rzeczy wymaga więc zmiany. 
Wprowadzenie przepisów procedowanej ustawy pozwoli na tworzenie tymcza-
sowych kąpielisk w terminie 30 dni od dnia złożenia przez zainteresowanego 
stosownego wniosku, oczywiście z założeniem, że nie ma przeciwwskazań zwią-
zanych np. z ochroną przyrody, zdrowiem publicznym czy bezpieczeństwem. 
Mając na względzie przedstawione kwestie, należy przyjąć ustawę o zmianie 
ustawy – Prawo wodne.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Celem ustawy jest uproszczenie i usprawnienie procedury uzyskiwania zgody 

na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym także 
w zakresie dokonywania zgłoszeń wodnoprawnych. Te zmiany obejmują m.in.: 
formy wyrażanej zgody, skrócenie terminów opiniowania, połączenie procedu-
ry zgłoszenia wodnoprawnego z wydawaną zgodą i doprecyzowanie przesłanek 
odmowy utworzenia miejsca wykorzystywanego okazjonalnie do kąpieli.

W nowelizacji zaproponowano, aby utworzenie miejsca okazjonalnie wyko-
rzystywanego do kąpieli wymagało zgłoszenia wójtowi, burmistrzowi lub prezy-
dentowi miasta właściwemu ze względu na planowaną lokalizację tego miejsca.

Z pewnością projekt ustawy będzie miał pozytywny wpływ na przedsię-
biorców tworzących miejsca wykorzystywane do kąpieli. Mam jednak nadzieje, 
że przedmiotowe zmiany nie będą nadmiernie zachęcać do tworzenia nowych 
miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, gdyż każde takie miejsce 
musi być w pełni bezpieczne dla zdrowia i życia. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bezpieczeństwo wodne jest niezwykle ważne dla użytkowników różnych ro-

dzajów kąpielisk. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że w ostatnich 10 latach na 
świecie utonęło 2,5 miliona osób. W samej tylko Polsce co roku w bezsensowny, 
tragiczny sposób tonie kilkaset osób.

Celem nowelizacji ustawy – Prawo wodne jest uproszczenie i usprawnienie 
procedury uzyskiwania zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzysty-
wanego do kąpieli, w tym także w zakresie dokonywania zgłoszeń wodnopraw-
nych, co obejmuje m.in. zmianę formy wyrażanej zgody, skrócenie terminów 
opiniowania, połączenie procedury dotyczącej zgłoszenia wodnoprawnego z wy-
dawaną zgodą, a także doprecyzowanie przesłanek odmowy utworzenia miejsca 
wykorzystywanego okazjonalnie do kąpieli.

Z mojej wiedzy wynika, że w związku z tworzeniem okazjonalnych kąpielisk 
wodnych środki na nie łożone są w większości przekazywane przez samorządy, 
stowarzyszenia i inne podmioty.

Popieram zapisy ustawy i będę głosować za jej przyjęciem.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne ma na celu zrefor-

mowanie procesu tworzenia okazjonalnych miejsc kapieliskowych, co w efekcie 
znacznie uprości procedury ich tworzenia oraz wpłynie na usprawnienie pracy 
organów administracji publicznej. Za oknem robi się coraz cieplej i niebawem 
niniejsze przepisy będą zbawienne dla wielu ludzi.

Połączenie procedur dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego wraz z wy-
dawaniem zgody przez odpowiedni organ gminy na zasadzie 1 wniosku, który 
będzie inicjował 2 procedury, jest dobrym rozwiązaniem, gdyż znacząco skró-
ci czas postępowania oraz wydawania zgody w procesie tworzenia kąpieliska. 
Wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie pośrednikiem między organizato-
rem miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli a organem właściwym 
w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych. Oznacza to, że wymienieni przedsta-
wiciele władzy samorządowej będą przekazywać wnioski kierowane do Wód 
Polskich. Ponadto zminimalizuje się także ilość zbędnych dokumentów, które 
należałoby wówczas dołączać do wniosków, co byłoby niekorzystne dla wnio-
skodawcy. Zaproponowane w projekcie rozwiązania dają gwarancję utworzenia 
okazjonalnie wykorzystywanego kąpieliska w terminie maksymalnie 30 dni, 
a organizator tegoż miejsca może to zrealizować niezależnie od strony organów 
administracji, nawet przy ewentualnym braku współpracy. Niskie opłaty za 
użytkowanie gruntów pokrytych wodą nie ulegają zmianie.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż niniejszy projekt ustawy będzie po-
zytywnie wpływał nie tylko na całe gospodarstwa rodzinne, młodzież, dzie-
ci, osoby starsze, ale także na przedsiębiorców gotowych do tworzenia miejsc 
kapieliskowych.

Warto dodać, że to w interesie państwa jest wychodzenie naprzeciw potrze-
bom obywateli i w tym przypadku również ma to miejsce. Umożliwienie ludziom 
korzystania z coraz to nowszych, dogodniejszych i praktyczniejszych przepisów 
spotyka się z moją całkowitą aprobatą. O miejsca do kąpieli – niezależnie od 
tego, czy są to plaże, jeziora czy miejsca okazjonalne – trzeba należycie zadbać, 
by zapewnić bezpieczeństwo wszystkim wypoczywającym.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dziś zmiana ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne ma na 

celu usprawnienie procesu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do 
kąpieli i wprowadza w tym zakresie usprawnienia procedury tworzenia takich 
miejsc. Zmiany w tym zakresie polegają m.in. na: połączeniu procedury wyda-
wania zgody przez właściwy organ gminy z procedurą dokonywania zgłoszenia 
wodnoprawnego przez składanie w tym zakresie 1 wniosku do 1 organu; zmia-
nie formy zgody z uchwały rady gminy na milczące załatwienie sprawy albo 
sprzeciw wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, co przyśpieszy procedurę 
wydawania takiej zgody; zastosowaniu do zgody gminy instytucji milczącego 
załatwienia sprawy; skróceniu czasu na dokonywanie zgłoszeń wodnoprawnych 
z 30 na 21 dni; zmniejszeniu elementów zgłoszenia i jego załączników, m.in. po-
przez rezygnację z załączania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego. W tym zakresie odpowiednimi danymi będzie 
dysponował wójt, burmistrz lub prezydent miasta, który będzie mógł zweryfi-
kować zgodność danego zamierzenia z obowiązującym na terenie gminy zago-
spodarowaniem przestrzennym.

Należy jednocześnie podkreślić, że przedmiotowe zmiany nie mają 
na celu wprowadzenia zachęt do tworzenia nowych miejsc okazjonalnie 
wykorzystywanych do kąpieli, gdyż w tym zakresie nie przewiduje się zmian 
w postaci zachęt lub zwolnień z opłat ponoszonych z tego tytułu. W ustawie 
przewiduje się nawet doprecyzowanie przepisów określających przesłanki od-
mowy utworzenia takich miejsc, długości okresu, na jaki można utworzyć ta-
kie miejsca – 30 kolejnych dni, a nie dni wybranych – co ma doprowadzić do 
ograniczenia tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli nie-
zgodnie z ich przeznaczeniem, a także w sytuacjach, gdy wystąpią inne istotne 
przesłanki, w tym środowiskowe, które uzasadniają rezygnację z utworzenia 
takich miejsc. Wprowadzone w tym zakresie regulacje są zgodne z przepisami 
dyrektywy 2006/7/WE ograniczającej liczbę tworzonych miejsc okazjonalnie 
wykorzystywanych do kąpieli tylko do przypadków, gdy jest to uzasadnione.

Niniejsza ustawa upraszcza zatem tylko procedury tworzenia miejsc okazjo-
nalnie wykorzystywanych do kąpieli, usprawniając działania organów admi-
nistracji publicznej, przy zachowaniu wszystkich dotychczasowych warunków 
prawnych dotyczących m.in. wymogów sanitarnych czy środowiskowych w za-
kresie utworzenia takich miejsc.

Są to rozwiązania godne zaakceptowania, ponieważ dotychczasowa prak-
tyka pokazuje, że podjęcie przez radę gminy uchwały dotyczącej wyrażenia 
zgody na organizację miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli było 
jednym z najdłużej trwających etapów procesu organizacji miejsca okazjonal-
nie wykorzystywanego do kąpieli. Wynika to ze specyfiki funkcjonowania tych 
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organów i nieregularności ich posiedzeń, w szczególności w okresie wakacyjnym. 
Zdarzało się bowiem wielokrotnie, że rada gminy nie spotykała się w terminie, 
który umożliwia organizację miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpie-
li w założonym okresie. Trzeba zaznaczyć, że likwidacja obowiązku uzyskania 
zgody rady gminy nie wpłynie negatywnie na bezpieczeństwo kąpiących się, 
ponieważ organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli w dal-
szym ciągu będzie obowiązany do wykonania badań jakości wody, a w trakcie 
kąpieli niezbędna będzie obecność ratowników wodnych. Dobrym rozwiąza-
niem jest wprowadzenie zasady tzw. 1 okienka, czyli obsługi całego procesu 
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zamiast składania 2 wniosków 
organizator miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli będzie wystę-
pował do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, który będzie przekazywał 
wniosek do właściwego organu w sprawach zgłoszeń wodnoprawnych, spraw-
dzając wcześniej spełnienie wymogów formalnych zgłoszenia stanowiącego 
także zgłoszenie wodnoprawne.

Wprowadzone w tym zakresie uproszczenia spowodują: zastąpienie koniecz-
ności składania 2 wniosków, które w większości przypadków się pokrywają, 
przez 1 wniosek składany do 1 zamiast do 2 organów – obecnie wniosek o zgło-
szenie wodnoprawne trzeba zgłaszać do właściwego organu Wód Polskich lub 
do ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej; zmniejszenie liczby do-
kumentów; skrócenie czasu na dokonanie zgłoszenia wodnoprawnego z 30 do 
21 dni; rezygnację z przedstawiania opinii o wniosku przez Wody Polskie.

Dodatkowo w celu zapewnienia jednoznaczności przepisów wskazano przy-
kładową przesłankę dokonania sprzeciwu przez wójta, burmistrza lub prezy-
denta miasta obrazującą sytuację, gdy jest uzasadnione utworzenie kąpieliska 
zamiast miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli.

Zaproponowane rozwiązania ustawowe są racjonalne, więc będę za nimi 
głosować. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo wodne jest uprosz-

czenie i usprawnienie procedury uzyskiwania zgody na utworzenie miejsca oka-
zjonalnie wykorzystywanego do kąpieli, w tym także w zakresie dokonywania 
zgłoszeń wodnoprawnych, obejmujące m.in. zmianę formy wyrażanej zgody, 
skrócenie terminów opiniowania, połączenie procedury zgłoszenia wodnopraw-
nego z wydawaną zgodą, a także doprecyzowanie przesłanek odmowy utworze-
nia miejsca wykorzystywanego okazjonalnie do kąpieli.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, projektowane zmiany „mają na celu 
usprawnienie procesu tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do 
kąpieli, wprowadzając w tym zakresie usprawnienia procedury tworzenia ta-
kich miejsc. Zmiany w tym zakresie polegają m.in. na:

1) połączeniu procedury wydawania zgody przez właściwy organ gminy 
z procedurą dokonywania zgłoszenia wodnoprawnego – przez składanie w tym 
zakresie jednego wniosku do jednego organu;

2) zmianie formy zgody z uchwały rady gminy na milczące załatwienie spra-
wy albo sprzeciw wójta, burmistrza lub prezydenta miasta – co przyśpieszy 
procedurę wydawania takiej zgody;

3) zastosowaniu do zgody gminy instytucji milczącego załatwienia sprawy;
4) skróceniu czasu na dokonywanie zgłoszeń wodnoprawnych (z 30 na 21 dni);
5) zmniejszeniu elementów zgłoszenia i jego załączników – przez rezygnację 

m.in. z załączania wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego (w tym zakresie odpowiednimi danymi będzie dysponował wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta, który będzie mógł zweryfikować zgodność 
danego zamierzenia z obowiązującym na terenie gminy zagospodarowaniem 
przestrzennym)”.

Trzeba jednak dodać, że: „przedmiotowe zmiany nie mają na celu zachęcać 
do tworzenia nowych miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli, gdyż 
w tym zakresie nie przewiduje się zmian w postaci zachęt lub zwolnień z opłat 
ponoszonych z tego tytułu. W projekcie ustawy przewiduje się nawet doprecy-
zowanie przepisów określających:

1) przesłanki odmowy utworzenia takich miejsc (w tym przez przykładowe 
wskazanie ograniczeń tworzenia takich miejsc, w przypadku gdy zasadne jest 
utworzenie kąpieliska),

2) długości okresu, na jaki można utworzyć takie miejsca (30 kolejnych 
dni, a nie dni wybranych) – co ma doprowadzić do ograniczenia tworzenia 
miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli niezgodnie z ich przezna-
czeniem (zamiast kąpielisk), a także w sytuacjach, gdy wystąpią inne istotne 
przesłanki, w tym środowiskowe, które uzasadniają rezygnację z utworzenia 
takich miejsc”.
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Pozytywy proponowanych zmian ujęto również w ocenie skutków regulacji, 
gdzie podkreślono, że: „Projekt ustawy będzie miał pozytywny wpływ na przed-
siębiorców tworzących miejsca wykorzystywane do kąpieli – przez uproszcze-
nie procedury uzyskiwania zgody na utworzenie takich miejsc. Projektowane 
zmiany legislacyjne będą miały pozytywny wpływ na rodzinę, obywateli i go-
spodarstwa domowe przedsiębiorców tworzących miejsca wykorzystywane 
do kąpieli – przez uproszczenie procedury uzyskiwania zgody na utworzenie 
takich miejsc”.

W Sejmie proponowane zmiany poparło 455 posłów. W pełni popieram ni-
niejszą nowelizację. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Proponowane rozwiązanie jest bardzo korzystne zarówno z punktu widze-
nia samorządu, jak i z punktu widzenia potencjalnych użytkowników tego typu 
miejsc. Dotychczasowa procedura tworzenia miejsc okazjonalnie wykorzysty-
wanych do kąpieli, obejmująca m.in. wymóg dokonania zgłoszenia wodnopraw-
nego, jest skomplikowana i długotrwała, a także niewystarczająco uregulowana. 

Na skutek wprowadzonych przedmiotową ustawą zmian procedura uzy-
skiwania zgody na utworzenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do ką-
pieli zostanie uproszczona i usprawniona. W 1 urzędzie będzie można załatwić 
2 sprawy – zarówno zgłoszenie wodnoprawne, jak i zgłoszenie utworzenia ta-
kiego miejsca. Projektowane uproszczenie dotyczy także: zakresu dokonywania 
zgłoszeń wodnoprawnych, zmiany formy wyrażanej przez gminę zgody, skróce-
nia terminów opiniowania, połączenia procedury zgłoszenia wodnoprawnego 
z wydawaną zgodą, a także doprecyzowania przepisów dotyczących odmowy 
utworzenia miejsca wykorzystywanego okazjonalnie do kąpieli.

Niejako skutkiem ubocznym wprowadzenia powyższych przepisów może 
być mobilizacja do podwyższania standardów w zakresie tworzenia i zarządza-
nia kąpieliskami, których tryb powstawania i funkcjonowania różni się znacz-
nie od opisanych wyżej miejsc. Czyli miejsc okazjonalnie wykorzystywanych 
do kąpieli, które mogą funkcjonować jedynie przez 30 dni w roku kalendarzo-
wym. W rezultacie na turystycznej mapie Polski powinno przybywać miejsc, 
w których wypoczynek nad wodą organizowany będzie według najwyższych 
standardów, godnych kąpieliska, na czym powinno zależeć wszystkim, a już 
szczególnie turystom.
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Przemówienie senatora janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Akademia Morska w Szczecinie kształci wykwalifikowane kadry na potrzeby 

szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Oferuje studia zarówno na kierun-
kach i specjalnościach morskich, jak też typowo lądowych, jednak związanych 
z żeglugą i gospodarką morską. Istniejące oraz nowo tworzone kierunki i spe-
cjalności są zakwalifikowane do grupy kierunków technicznych, inżynieryjno-
-ekonomicznych i ekonomicznych.

W odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie rynku pracy Akademia Morska 
w Szczecinie na przestrzeni ostatnich lat zdecydowanie zwróciła się w kierunku 
nauk technicznych, technologii cyfrowych i świata IT. Studia w Akademii Morskiej 
to 16 kierunków pierwszego lub drugiego stopnia, m.in. automatyka i robotyka, 
informatyka, inżynieria przemysłowa i morskie elektrownie wiatrowe, geodezja 
i kartografia, oceanotechnika czy zarządzanie i inżynieria produkcji.

Utworzenie politechniki na bazie akademii podkreśli wypracowany, tech-
niczny profil działalności dydaktycznej przejawiający się w prowadzeniu kształ-
cenia przede wszystkim na studiach kończących się tytułem inżyniera lub 
magistra inżyniera.

Z kolei działalność naukowa Akademii Morskiej prowadzona jest w takich 
obszarach jak: diagnostyka maszyn i urządzeń, eksploatacja siłowni okrętowych 
i układów energetycznych, nowoczesne materiały kompozytowe i konstruk-
cyjne, zastosowanie biopaliw w silnikach małych jednostek pływających, OZE 
i alternatywne źródła pozyskiwania energii, oceanotechnika, analiza skutków 
eksploatacji obiektów pływających, bezpieczeństwo żeglugi, geodezja, nawiga-
cja, hydrografia, transport intermodalny i śródlądowy, inteligentne systemy 
transportowe, logistyka i zarządzanie.

Akademia Morska w Szczecinie posiada uprawnienia do nadawania stopnia 
doktora oraz doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno- tech-
nicznych w 2 dyscyplinach naukowych: inżynieria lądowa i transport oraz in-
żynieria mechaniczna.

W roku 2020 w akademii uruchomiono szkołę doktorską obejmującą swoim 
zakresem obie dyscypliny naukowe.

W Akademii Morskiej prowadzone są liczne projekty naukowo-badawcze 
dofinansowane ze źródeł krajowych, programów międzynarodowych oraz fun-
duszy strukturalnych. Akademia aktywnie uczestniczy także w kluczowych 
przedsięwzięciach inwestycyjnych gospodarki morskiej. Wykonuje prace zleco-
ne i badawcze dla polskich portów. Większość zakończonych prac badawczych 
dotyczyła największych polskich inwestycji morskich, takich jak np. budowa 
terminalu LNG w Świnoujściu i terminali paliwowych w portach w Szczecinie 
i Świnoujściu, modernizacja wejścia do portu w Kołobrzegu, przebudowa toru 
wodnego Szczecin-Świnoujście.
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Utworzenie Politechniki Morskiej w Szczecinie w oparciu o akademię zde-
cydowanie podkreśli techniczny profil prowadzonej przez nią obecnie dzia-
łalności naukowej, zwiększy jej konkurencyjność i podniesie rangę na arenie 
międzynarodowej. Pomorze Zachodnie potrzebuje uczelni, której rozwój wpły-
nie pozytywnie na postrzeganie regionu i spotka się z pozytywnym odbiorem 
społecznym. Popieram tę ustawę.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z ogromną satysfakcją odnotowuję fakt, że jubileusz 75-lecia szkolnictwa 

morskiego w polskim Szczecinie możemy uczcić awansem Akademii Morskiej 
w Szczecinie, która niniejszą ustawą zyska status politechniki. Jako senator re-
prezentujący sąsiedni region muszę także podkreślić, że uczucie satysfakcji łączę 
z poczuciem uznania dla umiejętności wykorzystania swoich atutów przez region 
zachodniopomorski, miasto Szczecin i jego środowisko akademickie w szczególności.

Jednocześnie nie mogę nie wykorzystać sytuacji, żeby nie wezwać do pewnej 
refleksji. Wspomniałem przed momentem, że Szczecin i jego środowisko akade-
mickie wykorzystują swoje szanse, ale jednocześnie stwierdzam, że Polska nie 
wykorzystuje w pełni swoich możliwości wynikających z nadmorskiego poło-
żenia. Cały czas nasze morskie centra gospodarcze nie są w pełni zintegrowane 
z systemem gospodarczym kraju. Nie wykorzystujemy także potencjału leżącego 
w przewozach promowych, które są dominującą formą żeglugi na Bałtyku. Na 
centralny sektor Morza Bałtyckiego, gdzie operują promy pomiędzy Szwecją, 
Litwą, Łotwą i Polską, przypada jedynie 8% przewozów osobowych i 10% samo-
chodów. Nie jest to, jak podejrzewam, wartość adekwatna do naszych aspiracji 
i na pewno nie jest odpowiednia do wielkości naszej gospodarki.

Nie jestem historykiem z wykształcenia, ale zauważam taką prawidłowość, 
że jak Polska odwracała się od Bałtyku, to sprawy w naszym kraju miały się 
generalnie gorzej. Nie prowokujmy więc historii, zwłaszcza że, jak wspomina-
łem już na tej sali, kto nie uczy się historii, ten skazuje się na jej powtarzanie.

Zdaję sobie sprawę, że nasza obecność nad Bałtykiem nie jest pozbawiona 
w ostatnich latach sukcesów. W Gdańsku mamy największy terminal kontene-
rowy, o roli gazoportu w Świnoujściu w chwili obecnej nie trzeba nawet wspomi-
nać, dzięki wysiłkowi finansowemu samorządu Świnoujścia i Unii Europejskiej 
miasto to już nie będzie odseparowane od reszty kraju.

Nie chcę być oskarżany o malkontenctwo, ale jako człowiek wywodzący się 
ze środowiska gospodarczego, kiedy wiem, że na relatywnie niewielkim Bałtyku 
skupione jest niemalże 15% światowych morskich przewozów towarowych, 
i mam świadomość, że mamy to, co najważniejsze, czyli doskonale przygoto-
wane kadry wykształcone na Akademii Morskiej w Szczecinie, a już niebawem 
Politechnice Morskiej w Szczecinie, to po prostu chcę dla naszego kraju więcej 
i lepiej, ponieważ mamy ku temu możliwości.

Na koniec, poza głównym tematem mojego wystąpienia, chciałbym tylko 
dodać, że w starożytnym Rzymie senator Marek Porcjusz Katon, znany też jako 
Kato Starszy, każde, wygłaszane na dowolny temat, wystąpienie w Senacie koń-
czył zdaniem: „A poza tym sądzę, że Kartaginę należy zniszczyć”. Tak i ja, jego 
wzorem, chciałbym zakończyć: „Poza tym sądzę, że Ukrainę należy bezzwłocz-
nie przyjąć do Unii Europejskiej”. Dziękuję.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Utworzenie Politechniki Morskiej w Szczecinie wpisuje się w ponad 70-letnią 

tradycję kształcenia w zakresie szkolnictwa morskiego na Pomorzu Zachodnim 
i stanowi kolejny etap jej rozwoju. Utworzenie politechniki na bazie akademii 
podkreśli techniczny profil działalności naukowej i dydaktycznej przejawiający 
się w prowadzeniu kształcenia przede wszystkim na studiach kończących się 
uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera lub magistra inżyniera oraz prowa-
dzeniu działalności naukowej w dyscyplinach należących do dziedziny nauk 
inżynieryjno-technicznych. Powinno to także przyczynić się do pozytywnego 
odbioru uczelni w regionie oraz zwiększenia jej rozpoznawalności w otoczeniu 
społeczno-gospodarczym.

Warty podkreślenia jest fakt, że przekształcenie akademii w politechnikę 
pozwoli zachować ciągłość funkcjonowania uczelni morskiej w Szczecinie, gdyż 
całe mienie akademii stanie się własnością politechniki. Skutkiem społecznym 
ustawy będzie kontynuacja działalności oraz ciągłość studiów dla studentów, 
doktorantów i słuchaczy studiów podyplomowych, którzy po ukończeniu kształ-
cenia otrzymają dyplom lub świadectwo ukończenia politechniki. W stosunku 
do pracowników akademii przewidziana jest co do zasady kontynuacja stosun-
ków pracy. Przewidziana jest też kontynuacja działalności organów kolegialnych 
akademii, tj. senatu i rady uczelni. Przewiduje się też kontynuację działalności 
kolegiów elektorów, komisji wyborczej, uczelnianej komisji dyscyplinarnej dla 
studentów oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnej dla studentów.

To zupełnie inne – ale moim zdaniem właściwe – podejście do zmian reorga-
nizacyjnych niż to, z jakim mieliśmy do czynienia w Senacie przy procedowaniu 
ustawy o utworzeniu Akademii Zamojskiej. Takie rozwiązania, jakie zastoso-
wano w Szczecinie, nie budzą zastrzeżeń ani ze strony studentów, ani ze strony 
pracowników uczelni. Dlatego popieram omawianą ustawę w całości i będą za 
nią głosował. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej w Szczecinie za-

kłada utworzenie z dniem 1 września 2022 r. Politechniki Morskiej w Szczecinie. 
Politechnika będzie uczelnią publiczną z siedzibą w Szczecinie. Zgodnie z art. 35 
ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
publiczną uczelnię akademicką tworzy się w drodze ustawy. Politechnika zosta-
nie utworzona z Akademii Morskiej w Szczecinie i będzie jej następcą prawnym. 
Z dniem utworzenia politechniki akademia przestanie funkcjonować.

Jak podkreślono w opinii Biura Legislacyjnego: „W związku z  tym, że 
Politechnika, tak jak Akademia, będzie uczelnią morską, nadzór nad nią bę-
dzie sprawował minister właściwy do spraw gospodarki morskiej.

Politechnika – jako następca prawny – przejmie mienie (obejmujące wła-
sność i inne prawa majątkowe), a także prawa i obowiązki Akademii (w tym 
wynikające z decyzji administracyjnych). Bilans zamknięcia Akademii będzie 
bilansem otwarcia Politechniki.

Ustawodawca przesądza, że pracownicy, studenci i doktoranci Akademii 
staną się pracownikami, studentami i doktorantami Politechniki. Analogiczne 
rozwiązanie przyjęto w odniesieniu do uczestników studiów podyplomowych 
oraz innych form kształcenia, szkół doktorskich oraz osób przyjętych na pierw-
szy rok studiów na rok akademicki 2022/2023 w Akademii.

Pierwszego rektora Politechniki powoła minister właściwy do spraw gospo-
darki morskiej. Minister ten nada również nowo tworzonej uczelni pierwszy 
statut. Pozostałe organy Akademii (zarówno kolegialne, jak i jednoosobowe) oraz 
organy samorządu studenckiego i samorządu doktorantów staną się organami 
oraz organami samorządu studentów i samorządu doktorantów Politechniki.

Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przewi-
duje, że uczelnia używająca w swojej nazwie wyrazu «politechnika» musi spełniać 
określone wymogi. Zgodnie z art. 16 ust. 2 wymienionej ustawy wyraz «politech-
nika» jest zastrzeżony dla nazwy uczelni akademickiej posiadającej kategorię na-
ukową A+, A albo B+ w co najmniej 2 dyscyplinach w zakresie nauk inżynieryjnych 
i technicznych. Na podstawie art. 6 opiniowanej ustawy nowo tworzona uczelnia 
będzie obowiązana dostosować się do tych wymogów w terminie do zakończenia 
drugiej, po jej utworzeniu, ewaluacji jakości działalności naukowej. Niespełnienie 
wymogów w terminie będzie skutkowało utratą prawa do posługiwania się nazwą 
z użyciem wyrazu «politechnika». Utrata praw nastąpi z mocy samego prawa. 
W przypadku niespełnienia wymogów w terminie nową nazwę uczelni określi, 
w drodze rozporządzenia, minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego 
i nauki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki morskiej”.

W Sejmie projekt poparło 453 posłów. Będę głosował za omawianą ustawą. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o wyrobach medycznych ma na celu dostosowanie polskiego rynku 

do rozporządzeń unijnych oraz zapewnienie ochrony zdrowia przy uwzględnie-
niu przedsiębiorstw działających w sektorze ochrony zdrowia.

Wspomnieć należy, iż już od maja poprzedniego roku mają zastosowanie 
przepisy unijne rozporządzenia 2017/745 w sprawie wyrobów medycznych. 
W Polsce to rozporządzenie nadal nie zostało wdrożone odpowiednimi prze-
pisami. Rządzący niestety dopiero teraz zajmują się wdrożeniem określonych 
regulacji. Sektor medyczny podkreśla, iż wiele zapisów przedstawionej ustawy 
może mieć negatywne oddziaływanie na rynek medyczny. Np. według protety-
ków wielomilionowe kary za błąd formalny w oznakowaniu wyrobu mogą do-
prowadzić do bankructwa pracowni protetycznej. Kary, które zostały określone 
w ustawie, sięgają kwot rzędu 2 czy nawet 5 milionów zł.

Ustawa reguluje również kwestię reklamy wyrobów medycznych. Zapisy 
określają, iż wszystkie sformułowania w spocie reklamowym muszą być zrozu-
miałe dla osoby niemającej ponadprzeciętnej wiedzy w tym zakresie. Reklama 
nie może również wprowadzać konsumenta w błąd co do użytkowania wyrobu. 
Ustawa zakłada, że w przypadku stwierdzenia naruszenia na ścieżce admini-
stracyjnej zostanie wydany nakaz usunięcia naruszeń, zaprzestania publiko-
wania, ukazywania lub prowadzenia danej reklamy. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Celem projektowanej ustawy o wyrobach medycznych jest dostosowanie pra-

wa polskiego w tym zakresie do przepisów unijnych, w szczególności projekto-
wana ustawa określa właściwości organów, obowiązki informacyjne podmiotów 
gospodarczych działających na rynku wyrobów medycznych do diagnostyki in 
vitro, zasady prowadzenia reklamy wyrobów, system kar administracyjnych 
związanych z nieprzestrzeganiem przepisów wymienionych rozporządzeń i pro-
jektowanej ustawy.

Do najważniejszych zmian, które wprowadza ustawa, należą następują-
ce. Prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych będzie wydawał decyzje administracyjne w sytuacjach 
określonych w przepisach Unii Europejskiej. Prezes urzędu rejestracji produk-
tów leczniczych będzie mógł żądać informacji o wyrobach medycznych m.in. 
od instytucji zdrowia publicznego i podmiotów prowadzących taki obrót bądź 
stosujących te wyroby – dotyczyć to będzie także wykazu wyrobów medycz-
nych wykonanych na zamówienie, które zostały udostępnione na terenie Polski 
– jak również od producentów wyrobów wykonanych na zamówienie. Ustawa 
wprowadza obowiązek przekazywania m.in. deklaracji zgodności instrukcji 
używania oraz oznakowań i materiałów promocyjnych wyrobów medycznych 
wprowadzonych do obrotu albo przekazanych do oceny działania lub stosowania 
na terytorium Polski. Dotyczy to np. wytwórców, autoryzowanych przedstawi-
cieli, podmiotów zestawiających wyroby medyczne oraz podmiotów steryli-
zujących systemy bądź zestawy zabiegowe. Ustawa określa także obowiązki 
komisji bioetycznych, stosownie do wymagań zawartych w przepisach unijnych. 
W ustawie określono zasady regeneracji wyrobów medycznych jednorazowego 
użytku, wprowadzając zakaz używania w Polsce zregenerowanych wyrobów 
jednorazowego użytku. Wprowadzono również system kar administracyjnych 
związanych z nieprzestrzeganiem przepisów.

Ustawa jest bardzo ważna także ze względu na prowadzenie działalności go-
spodarczej, co z punktu widzenia mojego klubu jest niezwykle istotne, ponieważ 
określa się w niej m.in. obowiązki podmiotów gospodarczych, instytucji zdrowia 
publicznego, podmiotów wykonujących działalność leczniczą i osób wykonują-
cych zawody medyczne.

Podczas pierwszego czytania zwracałem w tej sali uwagę na ten obszar 
funkcjonowania nowych przepisów, kierując uwagę właśnie na płynące od 
przedsiębiorców i organizacji ich reprezentujących uwagi. One płyną od prak-
tyków w przedmiotowych kwestiach. Dlatego dzisiaj należy podziękować 
wszystkim tym podmiotom, które były zaangażowane w procedowanie nad tą 
ustawą. Jak zwykle zaczynam od Naczelnej Izby Aptekarskiej, ale trzeba pa-
miętać o Izbie Gospodarczej „Farmacja Polska”, Izbie Gospodarczej Techników 
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Dentystycznych w Polsce, Koalicji „Na pomoc niesamodzielnym”, Ogólnopolskiej 
Izbie Gospodarczej Wyrobów Medycznych „Polmed”, Polskiej Federacji Szpitali, 
Polskim Centrum Badań i Certyfikacji i wielu, wielu innych organizacjach, 
w tym wprost związanych z przedsiębiorcami, z pracodawcami, jak Pracodawcy 
RP i Związek Pracodawców Hurtowni Farmaceutycznych. Bardzo serdecznie 
im dziękuję, ponieważ zwracali uwagę na szereg kwestii, które były poprawia-
ne w tej ustawie, a dotyczyły bezpieczeństwa polskich szpitali i pacjentów, pan-
demii koronawirusa w kontekście bezpieczeństwa wyrobów w Polsce, ale także 
naruszania interesów podmiotów działających na polskim rynku. Uważam, że 
były to kwestie kluczowe dla bezpieczeństwa pacjentów. Ważne, że próbowali-
śmy nie zapomnieć o negatywnym wpływie na postrzeganie polskiego rynku 
jako atrakcyjnego dla polskich i zagranicznych inwestorów. Dziękuję.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 39. posiedzenia Senatu

226

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 23 i 24 marca 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa o wyrobach medycznych służy stosowaniu rozporządze-

nia Parlamentu Europejskiego i Rady z 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych 
mających na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania na rynku wewnętrz-
nym w obszarze wyrobów medycznych i wyrobów do diagnostyki in vitro, 
przyjmując za podstawę wysoki poziom ochrony zdrowia z myślą o pacjentach 
i użytkownikach, z uwzględnieniem również małych i średnich przedsiębiorstw, 
które są producentami tych wyrobów medycznych.

W Polsce funkcjonuje ok. 3 tysięcy 400 podmiotów, które wytwarzają wyro-
by medyczne. Funkcjonuje również 280 autoryzowanych przedstawicieli tychże 
wytwórców, ponad 3 tysiące importerów i dystrybutorów wyrobów medycznych. 
Zatem ta ustawa jest niezwykle ważna dla uregulowania rynku wyrobów me-
dycznych w zakresie zarówno produkcji, dystrybucji, jak również stosowania 
ich na polskim rynku.

W szczególności ustawa określa właściwość organu oraz obowiązki informa-
cyjne podmiotów gospodarczych działających na rynku wyrobów medycznych 
oraz wyrobów do diagnostyki in vitro, a także system kar administracyjnych 
związanych z nieprzestrzeganiem przepisów. Proponowane rozwiązania skutku-
ją znacznym wzrostem obciążeń dla Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, do których należy zaliczyć 
m.in.:

– rozpatrywanie wniosków o wyznaczenie do roli jednostki notyfikowanej, 
prowadzenie działań w ramach procedury wyznaczania i notyfikacji, nadzór 
nad jednostkami notyfikowanymi, kontrola przeprowadzonych przez jednost-
kę ocen dokumentacji, udział we wzajemnej ocenie organów odpowiedzialnych 
za jednostki notyfikowane oraz udział ekspertów urzędu w ocenach wspólnych 
jednostek notyfikowanych i wzajemnej wymianie doświadczeń;

– udział w skoordynowanych działaniach dotyczących nadzoru nad rynkiem;
– objęcie nadzorem licznej grupy wyrobów wymienionych w załączniku XVI 

do rozporządzenia 2017/745, które wcześniej temu nadzorowi nie podlegały; 
z uwagi na fakt, iż wyroby te wcześniej podlegały innym, mniej restrykcyjnym 
przepisom, należy się spodziewać licznych postępowań dotyczących braku speł-
nienia przez te wyroby wymagań wymienionego rozporządzenia;

– objęcie nadzorem producentów wyrobów jednorazowego użytku podda-
nych regeneracji;

– wydawanie pozwoleń na badanie działania wyrobów do diagnostyki in 
vitro i wprowadzenie w nich istotnych zmian;

– ocena zwiększonej liczby wniosków o pozwolenie na prowadzenie badania 
klinicznego; zwiększenie liczby wniosków o pozwolenie na prowadzenie badania 
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klinicznego wynika z wprowadzenia obowiązku prowadzenia badania klinicz-
nego w przypadku wyrobów m.in. do implantacji;

– ocena wniosków o pozwolenie na prowadzenie badania klinicznego lub 
badania działania w procedurze skoordynowanej;

– zwiększenie liczby zapytań ogólnych dotyczących interpretacji przepisów;
– prowadzenie postępowań dotyczących nałożenia administracyjnych kar 

pieniężnych i prowadzenie działań w celu ich wyegzekwowania;
– nadzór nad reklamą wyrobów.
Ustawa określa właściwości organu, który będzie pełnił funkcję nadzorczą 

w zakresie regulacji dotyczących wyrobów medycznych, określa obowiązki in-
formacyjne podmiotów gospodarczych działających na rynku wyrobów me-
dycznych, określa zasady prowadzenia reklamy wyrobów medycznych oraz 
przewiduje system kar administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem 
przepisów tej ustawy.

Zgodnie z ustawą organem wyznaczonym w sprawach właściwego stosowa-
nia przepisów wynikających z tej ustawy będzie prezes urzędu rejestracji pro-
duktów leczniczych i produktów biobójczych. Prezes będzie mógł żądać wielu 
różnych informacji na temat wyrobów medycznych, prowadzić kontrole w insty-
tucjach oraz w drodze decyzji administracyjnych zakazywać wprowadzenia do 
obrotu produktów leczniczych, które nie spełniają wymogów objętych rozporzą-
dzeniem, jak również wycofywać z obrotu takie produkty. Będzie mógł także od 
podmiotów wydających kody UDI żądać informacji o podmiotach oraz osobach, 
które zajmują się produkcją i dystrybucją wyrobów medycznych. Zgodnie z usta-
wą kody UDI przechowywane będą w podmiotach leczniczych, które stosują te 
wyroby medyczne i będzie istniał obowiązek przekazywania pełnej informacji 
o wyrobach medycznych, które zostały wszczepione pacjentowi. W ustawie ure-
gulowano również kwestię związaną z badaniami klinicznymi wyrobów, które 
są sprzedawane w ramach sprzedaży wysyłkowej. Wprowadzono też obowiązek 
informacyjny dotyczący wprowadzania do obrotu tych wyrobów medycznych.

Ustawa wprowadza obowiązek przekazywania m.in. deklaracji zgodności 
instrukcji używania oraz oznakowań i materiałów promocyjnych wyrobów 
medycznych wprowadzonych do obrotu albo przekazanych do oceny działania 
lub stosowania na terytorium Polski. Dotyczy to np. wytwórców, autoryzowa-
nych przedstawicieli, podmiotów zestawiających wyroby medyczne oraz pod-
miotów sterylizujących systemy bądź zestawy zabiegowe. Ustawa określa także 
obowiązki komisji bioetycznych, stosownie do wymagań zawartych w przepi-
sach unijnych, a także zasady regeneracji wyrobów medycznych jednorazowego 
użytku, wprowadzając zakaz używania w Polsce zregenerowanych wyrobów 
jednorazowego użytku. Wprowadzono również system kar administracyjnych 
związanych z nieprzestrzeganiem przepisów.

Są to ważne i potrzebne rozwiązania prawne. Będę za nimi głosować. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy o wyrobach medycznych jest uregulowanie kwestii, które wła-

ściwe rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady pozostawiają do decyzji 
państw członkowskich, oraz stworzenie ram prawnych dla właściwej i skutecz-
nej realizacji uprawnień i obowiązków organów właściwych oraz podmiotów 
działających w obszarze wyrobów medycznych i wyrobów medycznych do dia-
gnostyki in vitro na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W ustawie w szcze-
gólności określone zostały zadania Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz obowiązki informacyjne 
podmiotów gospodarczych, które działają na rynku wyrobów medycznych.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, zmiany te służą stosowaniu rozporządze-
nia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w spra-
wie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia 
nr 178/2002 i rozporządzenia nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 
90/385/EWG i 93/42/EWG, zwanego dalej rozporządzeniem 2017/745, oraz roz-
porządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. 
w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dy-
rektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE, które mają na celu zapew-
nienie sprawnego funkcjonowania rynku wewnętrznego w obszarze wyrobów 
medycznych i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro. Chodzi tutaj o za-
pewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia z myślą o pacjentach i użyt-
kownikach, z uwzględnieniem małych i średnich przedsiębiorstw działających 
w tym sektorze.

W szczególności projektowana ustawa określa: właściwość organów; obo-
wiązki informacyjne podmiotów gospodarczych działających na rynku wyrobów 
medycznych oraz wyrobów do diagnostyki in vitro; zasady prowadzenia rekla-
my wyrobów; system kar administracyjnych związanych z nieprzestrzeganiem 
przepisów wymienionych rozporządzeń i przedłożonej ustawy.

Celem przedłożonej ustawy jest uregulowanie kwestii, które wymienione 
rozporządzenia pozostawiają do decyzji państw członkowskich, oraz stworzenie 
ram prawnych dla właściwej i skutecznej realizacji uprawnień i obowiązków or-
ganów właściwych i podmiotów działających w obszarze wyrobów medycznych 
i wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Do kwestii zmian odniesiono się również w ocenie skutków regulacji, gdzie 
podkreślono, że ustawa będzie miała pozytywny wpływ na mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorców poprzez ograniczenie obowiązków administracyj-
nych przy wprowadzaniu wyrobów do obrotu, uregulowanie przepisów doty-
czących działalności reklamowej oraz stworzenie systemu informatycznego 
zapewniającego dostęp do bazy wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu 
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na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa będzie miała w tym zakresie 
pozytywny wpływ poprzez uregulowanie działalności reklamowej podmiotów 
działających na rynku oraz stworzenie systemu informatycznego zapewniają-
cego dostęp do bazy wyrobów medycznych wprowadzonych do obrotu na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej.

W Sejmie ustawę o wyrobach medycznych poparło aż 444 posłów. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Procedowana ustawa o wyrobach medycznych jest bardzo ważna, ponieważ 

w dużej mierze porządkuje i doprecyzowuje przepisy dotyczące wyrobów me-
dycznych, z których każdy z nas korzysta lub w przyszłości korzystać będzie. 
Ustawa jasno określa, które wyroby zaliczają się do grupy wyrobów medycznych, 
wskazuje obowiązki podmiotów gospodarczych, instytucji zdrowia publicznego, 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą i osób wykonujących zawody 
medyczne oraz ustanawia system kar administracyjnych za nieprzestrzeganie 
standardów zawartych w ustawie. To wszystko wpływa na odpowiedni stan-
dard ochrony zdrowia Polek i Polaków.

Cieszy również fakt wprowadzenia do ustawy przepisów, które niejako upo-
rządkują sposób i styl reklamowania wyrobów medycznych, bowiem według 
ustawy reklama kierowana do społeczeństwa musi być sformułowana w spo-
sób zrozumiały oraz nie może wykorzystywać wizerunku osób, które wykonują 
zawód medyczny, lub sugerować, że dana osoba taki zawód wykonuje. W rekla-
mach będą musiały pojawić się obowiązkowe komunikaty, które pozwolą po-
tencjalnemu kupcowi na zdobycie większej wiedzy na temat danego produktu.

Warto zaznaczyć, że ustawa odbija się pozytywnym echem w branży wyro-
bów medycznych, dlatego też bezsprzecznie należy ją przyjąć.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Cieszę się bardzo, że znaleziono konsensus w kwestii trudnej, obszernej, ale 
jakże ważnej ustawy o wyrobach medycznych i że poparły ją właściwie wszystkie 
środowiska polityczne z wyjątkiem Konfederacji. Przesłanką do wprowadzenia 
przedmiotowej ustawy był brak na gruncie polskim przepisów wdrażających unij-
ne rozporządzenie dotyczące wyrobów medycznych, co w okresie ostatnich mie-
sięcy doprowadziło już do chaosu prawnego, bowiem w Polsce dotychczas trzeba 
było stosować bezpośrednio rozporządzenie unijne, a jednocześnie niedostosowa-
ną do niego ustawę z 2010 r. o wyrobach medycznych. To ma się zmienić właśnie 
za sprawą procedowanego w Sejmie projektu autorstwa Ministerstwa Zdrowia.

Należy przy tym zauważyć, że Parlament Europejski pozostawił tę kwestię 
do indywidualnych rozstrzygnięć państw członkowskich Odnoszę wrażenie, że 
Polska rozwiązała tę kwestię w wysoce zadowalającym stopniu, zarówno strona 
rządowa, jak i branżowa, a co za tym idzie – konsumencka. Skalę istotności pod-
kreśla fakt, że nowa regulacja będzie dotyczyła ok. 3,4 tysiąca podmiotów, które 
wytwarzają wyroby medyczne, 280 autoryzowanych przedstawicieli wytwórców 
i ponad 3 tysięcy importerów i dystrybutorów tych wyrobów oraz niezliczonej 
rzeszy konsumentów najróżniejszych wyrobów medycznych.

Przepisy przedmiotowej ustawy mają przede wszystkim służyć zapewnieniu 
właściwego stosowania rozporządzeń unijnych oraz sprawnemu funkcjonowa-
niu rynku wewnętrznego w tym zakresie, z zapewnieniem ochrony zdrowia 
pacjentów i użytkowników wyrobów medycznych, a także z uwzględnieniem 
działania małych i średnich przedsiębiorstw należących do tego sektora ryn-
ku. Dlatego też z dużą dozą zadowolenia przyjąłem informację, że znaleziono 
na poziomie prac legislacyjnych w Sejmie kompromis w zakresie kar pienięż-
nych nakładanych np. za błąd formalny w oznakowaniu wyrobu, nawet tak 
drobny jak brak adresu producenta. Kary wielomilionowej wysokości propono-
wane w pierwszych wersjach ustawy były bardzo niekorzystne dla całej bran-
ży, ale także dla finalnego konsumenta, na którego spadłyby skutki tych kar, 
przede wszystkim w postaci znacznego podwyższenia cen za usługi medyczne. 
Wynikało to z faktu, że te wielomilionowe kary dotyczyły zarówno dystrybuto-
rów wyrobów medycznych, jak i ich producentów, a ich relacje można porównać 
do występującej np. pomiędzy Dawidem i Goliatem. Ponadto należało wziąć pod 
uwagę fakt, że wyroby medyczne jako kategoria produktowa są kategorią bardzo 
szeroką – obejmują zarówno najnowszy tomograf komputerowy, jak i licówkę 
dentystyczną. Stąd też cieszy, że MZ, a następnie komisje sejmowe i ostatecznie 
posłowie dali wyraz zrozumieniu dla tej kwestii i przyjęli zgodnie proponowane 
przez środowisko branżowe rozwiązanie polegające na miarkowaniu kar i ich 
stopniowaniu. Stanowi to bardzo dobry przykład dobrej współpracy pomiędzy 
władzą ustawodawczą a środowiskami branżowymi, dotykanymi bezpośrednio 
skutkami wprowadzanych zmian lub nowych ustaw.
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Efektem tej współpracy i szerokich konsultacji społecznych jest przyjęcie 
ustawy proponującej optymalne rozwiązania na bazie konsensusu, ustawy, któ-
ra jest dobrą odpowiedzią na wymogi sytuacji, przysłuży się bezpieczeństwu 
pacjentów i spowoduje, że wyroby medyczne będą spełniały wysokie normy. 
Ponadto, co należy wyraźnie podkreślić, dzięki procedowanej ustawie po raz 
pierwszy w Polsce będzie uregulowana kwestia zasad reklamy wyrobów medycz-
nych, a przyjęte rozwiązania w zdecydowanej większości nie budzą zastrzeżeń 
ze strony środowiska branżowego.

Biorąc pod uwagę wszystko opisane, będę zdecydowanie głosował za przy-
jęciem ustawy.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o ratyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 

a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjo-
nariuszy ochrony lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. zakła-
da unormowanie zasady współpracy między państwami będącymi stronami, 
w tym przypadku między Polską a USA, przy przyjmowaniu oraz wprowadza-
niu wart ochronnych jednej strony na pokład statku powietrznego w portach 
lotniczych państwa drugiej strony. Oznacza to, że do tych krajów bezpośrednie 
loty muszą wykonywać narodowi przewoźnicy.

Do tej pory współpraca między Polską a Stanami Zjednoczonymi w zakre-
sie rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu nie była uregulowana praw-
nie. 25 lipca 2011 r. Ambasada Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie 
zwróciła się do strony polskiej notą dyplomatyczną z  prośbą o  zawarcie 
porozumienia w sprawie ochrony lotów statków powietrznych przez uzbrojonych 
funkcjonariuszy państwowych podczas lotów w komunikacji ze Stanami 
Zjednoczonymi. Działania ochraniające powierzono polskiej Straży Granicznej. 
W 2020 r. premier udzielił zgody na rozpoczęcie negocjacji w zakresie wart 
ochronnych wystawianych na pokładach statków powietrznych. Umowa doty-
czy kwestii przyjmowania warty ochronnej i związanej z nią asysty. Określono 
także m.in. zasady dotyczące sposobu przewożenia, przejęcia broni, amunicji 
i innego wyposażenia, pracy funkcjonariuszy warty ochronnej, którzy będą 
ochraniać przeloty międzykontynentalne. Zawarcie umowy to wymóg koniecz-
ny, ponieważ należymy do amerykańskiego Programu Ruchu Bezwizowego. 
Trzeba także należycie zadbać o ochronę danych osobowych wszystkich funk-
cjonariuszy zabezpieczających lot i stanowiących ochronę lotów. Wszystko po 
to, aby zapewnić im bezpieczeństwo.

Zaproponowane rozwiązania są słuszne i zasadne. Nie budzą żadnych wąt-
pliwości. Mają na celu zapewnienie ochrony i podniesienie poziomu bezpie-
czeństwa naszych obywateli podróżujących samolotami na trasie Polska – USA 
i USA – Polska. Popieram przyjęcie ustawy o ratyfikacji umowy między rządem 
Rzeczypospolitej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Ochrona ruchu 
lotniczego poprzez obecność funkcjonariuszy ochrony na pokładach wszyst-
kich lotów musi być zapewniona jak najszybciej i powinna być normą. To jed-
no z działań pozwalających zapobiegać aktom terrorystycznym na terytorium 
Polski i USA.
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Przemówienie senator jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 9 marca 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ra-

tyfikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony 
lotu, podpisanej w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. – druk sejmowy nr 2035. 
Marszałek Senatu przekazał ustawę – druk senacki nr 657 – do zaopiniowa-
nia przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

Procedowana ustawa ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa na pokła-
dach samolotów wykonujących przeloty pomiędzy naszym krajem a Stanami 
Zjednoczonymi. Obejmuje to zarówno loty pasażerskie, jak i kombinowane (roz-
kładowe i czarterowe). Loty wykonywane z obu krajów mogą być realizowane 
tylko przez przewoźników lotniczych z certyfikatami dopuszczającymi zarob-
kowe przewozy lotnicze wydane przez jedną ze stron.

W umowie ujęto zapisy dotyczące przyjmowania funkcjonariuszy ochrony 
lotu jednego państwa na terytorium państwa drugiego. Umowa zapewnia funk-
cjonariuszom asystę po wylądowaniu na terytorium drugiego państwa wraz 
z możliwością przechowania w depozycie broni i amunicji. Uwzględniono też 
konieczność uczestniczenia wart ochronnych przy lądowaniu oraz na pokładzie 
jednostki powietrznej.

Senat, przychylając się do pozytywnych opinii Sejmu RP oraz komisji se-
nackich, proponuje pełne poparcie przedstawionego projektu ustawy. Przyjęcie 
ustawy przez Senat zakończy procedurę uchwalania i możliwe będzie przeka-
zanie jej do podpisu przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak już przedstawiono w sprawozdaniu, w dniu 25 lipca 2011 r. Ambasada 

Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie skierowała do strony polskiej 
notę dyplomatyczną nr A-0517/2011 wraz z propozycją zawarcia porozumie-
nia w sprawie ochrony statków powietrznych przez uzbrojonych funkcjona-
riuszy państwowych podczas lotów w komunikacji ze Stanami Zjednoczonymi 
Ameryki. Do noty tej załączono projekt porozumienia. Ustawa dotyczy raty-
fikacji Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki dotyczącej rozmieszczenia funkcjonariuszy ochrony 
lotu. Umowa ma na celu unormowanie zasady wzajemnej współpracy między 
państwami stronami przy przyjmowaniu oraz wprowadzaniu wart ochron-
nych jednej strony na pokład statku powietrznego w portach lotniczych pań-
stwa drugiej strony.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, „Wprowadzanie wart ochronnych oraz 
zasady ich pełnienia na pokładzie statku powietrznego regulują przepisy we-
wnętrzne Stron. Kwestie przyjmowania warty ochronnej jednego państwa na 
terytorium drugiego państwa, związane z zapewnieniem asysty, przyjęciem 
broni, amunicji oraz innego wyposażenia do depozytu, a następnie wydaniem 
tej broni oraz wprowadzeniem warty ochronnej na pokład statku powietrznego 
w sposób zapewniający niejawność takiego działania, wymagają zaś współdzia-
łania służb obydwu państw.

Jednocześnie rozwiązania, które odnoszą się do standardowych przypad-
ków związanych z przywozem broni palnej i amunicji przez obywatela obcego 
państwa, w tym uzyskiwania zgody na wwóz i wywóz broni palnej i amunicji, 
nie uwzględniają specyfiki takich działań prowadzonych przez funkcjonariu-
szy wart ochronnych. Funkcjonariusz warty ochronnej, choć formalnie wwozi 
broń palną na terytorium obcego państwa, to przekazuje ją funkcjonariuszom 
tego państwa na przechowanie i nie jest w jej posiadaniu do czasu wprowadze-
nia warty ochronnej ponownie na pokład statku powietrznego. Tym samym nie 
jest celowe stosowanie przepisów ogólnych, które regulują kwestie posiadania 
broni palnej i amunicji, ich wwozu i wywozu, a także zasady przechowywania.

Kolejną kwestią, która wymagała uregulowania, jest kwestia przewo-
zu broni palnej na pokładzie statku powietrznego przez obywatela państwa 
obcego. O ile wwóz broni palnej na pokładzie statku powietrznego Państwa 
Wysyłającego na terytorium Państwa Przyjmującego odbywa się na podsta-
wie przepisów wewnętrznych Państwa Wysyłającego, to wywóz z terytorium 
Państwa Przyjmującego odbywa się na zasadach prawa wewnętrznego Państwa 
Przyjmującego. Konieczne było zatem stworzenie podstawy prawnej, która 
umożliwi funkcjonariuszom warty ochronnej drugiego państwa wniesienie 
broni palnej na pokład statku powietrznego bez konieczności jej deponowania 
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na pokładzie tego statku w miejscu niedostępnym dla pasażerów – taki sposób 
uniemożliwiłby bowiem funkcjonariuszom warty ochronnej prawidłowe wy-
konywanie ich obowiązków.”.

Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji jednogłośnie, 457 głosami za. Będę głosował 
za niniejszym projektem. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa wyraża zgodę na dokonanie przez prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej 
Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską 
a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej 
w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 r. Protokół reguluje kwestie związane z prze-
kazywaniem i przyjmowaniem osób przebywających bez pozwolenia na teryto-
rium państwa strony, dzięki czemu zapewniona będzie skuteczna współpraca 
obu państw w tym zakresie. Będę głosował za przyjęciem ustawy.

Uregulowanie wszystkich kwestii niezbędnych do prowadzenia współpracy 
ze stroną ormiańską wymaga zawarcia przez strony w protokole dodatkowych 
postanowień, co jest racjonalne. Sprawy dotyczące readmisji nie zostały do-
tychczas uregulowane w dwustronnych umowach międzynarodowych, dlatego 
tak ważne jest przyjęcie niniejszej ustawy. Protokół ma charakter wykonawczy 
w stosunku do umowy i określa sposób i tryb postępowania przy jej realizacji. 
Niezbędne jest przyjęcie niniejszej ustawy, ponieważ w protokole wyjaśnionych 
jest bardzo wiele kwestii. Wskazane są tam organy właściwe, którym powierzono 
zadania wdrożenia umowy, przejścia graniczne, na których będą realizowane 
przekazywanie oraz tranzyt osób readmitowanych, język wzajemnego porozu-
mienia się i wiele innych kwestii.

Wejście w życie protokołu z pewnością przyspieszy i ułatwi readmisję, dzięki 
czemu zmniejszą się koszty związane z pobytem cudzoziemców w odpowiednich 
ośrodkach do czasu ich przekazania na podstawie umowy. Ustawa nie niesie ze 
sobą żadnych negatywnych skutków społecznych czy też gospodarczych.
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39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 23 i 24 marca 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senator jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 9 marca 2022 r. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę o ra-

tyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Republiki Armenii do Umowy między Unią Europejską a Republiką 
Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej w Brukseli 
dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego w Warszawie dnia 29 października 
2021 roku; druk sejmowy nr 2036.

Marszałek Senatu skierował ustawę do 3 komisji senackich: Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji Państwowej, Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej; druk senacki nr 656.

Głównym punktem tej ustawy jest ratyfikacja Protokołu Wykonawczego 
z dnia 29 października 2021 roku pomiędzy polskim rządem a rządem Republiki 
Armenii o readmisji osób przebywających nielegalnie na terenie jednego 
z państw. Umowa ta zawiera zapisy dotyczące działań właściwych organów 
i sposobu utrzymywania kontaktów wzajemnych potrzebnych do organizacji 
tranzytu obywateli eskortowanych, w tym bezpaństwowców państw zaintere-
sowanych. Przewidziano w Protokole Wykonawczym wysokość środków i nie-
zbędne dokumenty potrzebne do skutecznego działania w zakresie procedury 
readmisji.

W ustawie przedstawionej do zaopiniowania wprowadzono zasady działania 
readmisji w procedurze przyspieszonej, a także procedurę kontaktowania się 
wzajemnego i przeprowadzania rozmów. W celu zwiększenia uproszenia pro-
cedur i ich przyspieszenia w Protokole Wykonawczym ujęto organy stron odpo-
wiedzialnych za wdrożenie tej umowy w życie. Ze strony polskiej wyznaczono 
Komendanta Głównego Straży Granicznej, a po stronie ormiańskiej – Służbę 
Migracyjną Ministerstwa Administracji Samorządowej i Infrastruktury.

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej wyraził zgodę na dokonanie przez prezy-
denta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między 
Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy mię-
dzy Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nie-
legalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego 
w Warszawie dnia 29 października 2021 roku.

Komisje senackie nie wnoszą zastrzeżeń do przedstawionej ustawy, więc po 
przyjęciu przez Senat ustawa może być skierowana do podpisu przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej.
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39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 23 i 24 marca 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak już przedstawiono w sprawozdaniu, Protokół Wykonawczy między 

Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy mię-
dzy Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających 
nielegalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzone-
go w Warszawie dnia 29 października 2021 roku, reguluje szczegółowe kwestie 
związane z przekazywaniem i przyjmowaniem osób przebywających bez zezwo-
lenia na terytorium państwa strony, co ma zapewnić prowadzenie skutecznej 
współpracy dwustronnej między państwami.

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „W Protokole uregulowano szczegółowe 
kwestie związane z przekazywaniem i przyjmowaniem osób przebywających 
bez zezwolenia na terytorium Państwa Strony, co ma zapewnić prowadzenie 
skutecznej współpracy dwustronnej między państwami, wpisującej się zarazem 
w międzynarodowe działania podejmowane na rzecz zapobiegania i zwalczania 
nielegalnej migracji.

Uregulowanie wszystkich kwestii niezbędnych do prowadzenia współpracy 
ze Stroną ormiańską wymaga zawarcia przez Strony w Protokole dodatkowych, 
w stosunku do wymienionych w artykule 20 ustęp 1 Umowy, postanowień, co 
jest nie tylko racjonalne, ale również zgodne z ogólną zasadą odnoszącą się do 
państw członkowskich zapewnienia skuteczności prawu UE. Jeżeli państwo 
członkowskie UE – jako podmiot prawa międzynarodowego – jest uprawnione 
do uregulowania z państwem trzecim zagadnień, które zapewnią pełną współ-
pracę przy wykonywaniu umowy wspólnotowej, a tym samym zapewnią prawu 
unijnemu pełną skuteczność, to podjęcie takich działań uznać należy – zgod-
nie z art. 4 ust. 3 akapit drugi Traktatu o Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE C 202 
z 07.06.2016, str. 1) – za obowiązek państwa członkowskiego. Ze względu na cha-
rakter i zakres Protokołu dodatkowe postanowienia dotyczą wyłącznie realiza-
cji readmisji i regulują kwestie, które nie zostały uregulowane w Umowie i do 
których uregulowania państwo członkowskie nie zostało wprost zobowiązane 
na podstawie Umowy”.

Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji Protokołu Wykonawczego między Rządem 
Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy między 
Unią Europejską a Republiką Armenii o readmisji osób przebywających nie-
legalnie, sporządzonej w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego 
w Warszawie dnia 29 października 2021 roku, niemal jednogłośnie, 455 głosa-
mi za.

Będę głosował za wspomnianą ustawą. Dziękuję bardzo.
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39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 23 i 24 marca 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senator jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 9 marca Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął ustawę o ratyfikacji 

Umowy o partnerstwie gospodarczym między państwami CARIFORUM, z jed-
nej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej 
strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 15 października 2008 r. 
Ustawa została skierowana do rozpatrzenia przez Senat – druk senacki nr 658.

Ratyfikacja dotyczy umowy handlowej pomiędzy państwami członkowskimi 
Unii Europejskiej a państwami Zjednoczonymi w Karaibskim Forum Państw 
AKP, liczącym 15 członków, tzw. CARIFORUM.

Najważniejszymi celami umowy z CARIFORUM jest utworzenie partner-
stwa handlowego na rzecz zrównoważonego rozwoju i współpracy pomiędzy 
państwami CARIFORUM a Unia Europejską.

Cele zawarte w umowie do zrealizowania przez partnerstwo handlowe to:
1. Zapewnienie dostępu do rynku krajów Unii Europejskiej dla wszystkich 

produktów pochodzących z państw CARIFORUM.
2. Rozszerzenie stosunków handlowych i gospodarczych.
3. Wspieranie inwestycji i rozwoju sektora prywatnego państw skupionych 

w ramach CARIFORUM.
4. Działania na rzecz likwidacji ubóstwa poprzez rozwój partnerstwa pomię-

dzy Unią Europejską a krajami CARIFORUM.
5. Pomoc w integracji państw CARIFORUM z gospodarka światową.
6. Wsparcie w zakresie rozwoju przedsiębiorczości i konkurencyjności sek-

tora prywatnego.
7. Wsparcie badań i nowych technologii w zakresie dostosowania państw 

CARIFORUM do wymogów technicznych i ochrony środowiska zapisanych 
w międzynarodowych zobowiązaniach.

8. Pomoc w rozwoju systemów innowacji państw CARIFORUM.
Unia Europejska udzieli pomocy finansowej i technicznej w zakresie infra-

struktury i technologii dla zwiększenia zdolności produkcyjnych i poprawy 
funkcjonowania instytucji administracyjnych państw CARIFORUM. Deklaruje 
również pomoc w organizacji prawidłowego funkcjonowania systemu celnego.

Sejm w  tej ustawie wyraża zgodę na ratyfikację przez prezyden-
ta Rzeczypospolitej Polskiej Umowy o  partnerstwie między państwami 
CARIFORM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską i jej państwami człon-
kowskimi, z drugiej strony, sporządzonej w Bridgetown na Barbadosie dnia 
15 października 2008 r.

Komisje senackie nie zgłosiły uwag do przedstawionego projektu ustawy.
Ustawa po przyjęciu przez Senat skierowana zostanie do podpisu prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej.
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39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 23 i 24 marca 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak już przedstawiono w sprawozdaniu, celem Umowy o partnerstwie go-

spodarczym między państwami CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą 
Europejską i jej państwami członkowskimi, z drugiej strony, jest umożliwienie 
państwom wchodzącym w skład Karaibskiego Forum Państw AKP uzyskania 
większego wpływu na swój rozwój gospodarczy poprzez politykę handlową 
ukierunkowaną na zdynamizowanie obrotów handlowych państw CARIFO-
RUM z Unią Europejską m.in. przez zmniejszenie lub eliminację ceł na rynku 
unijnym na towary przywożone z tych państw, jak również eliminację kontyn-
gentów taryfowych. Niniejsza umowa o partnerstwie gospodarczym zastąpiła 
postanowienia handlowej części umowy z Kotonu, która oparta była na jedno-
stronnych preferencjach dla eksportu z państw AKP i która wymagała zwol-
nienia od zasady WTO wynikającej z Artykułu I GATT, klauzuli największego 
uprzywilejowania, zgodnie z którą wszyscy członkowie powinni być trakto-
wani w taki sam sposób. Zwolnienie od zasady opierało się na zobowiązaniu 
stron układu z Kotonu do zawarcia układu zgodnego z zasadami WTO do roku 
2007, co zrealizowano przez podpisanie umowy o partnerstwie gospodarczym 
CARIFORUM – UE.

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „Umowa o partnerstwie gospodarczym 
ma asymetryczny charakter, co oznacza, że UE w początkowym okresie obo-
wiązywania porozumienia udzieliła państwom CARIFORUM zwolnień w więk-
szym stopniu, niż uzyska w zamian od państw regionu Karaibów. W praktyce 
UE otworzyła całkowicie swój rynek na towary z państw CARIFORUM, pod-
czas gdy rynek państw karaibskich będzie się otwierał stopniowo dla euro-
pejskiego eksportu, aby po 25 latach poziom liberalizacji taryf osiągnął 86,9%. 
Taryfy na 13,1% produktów uznanych za wrażliwe dla rynku karaibskiego 
(żywność) zostały wykluczone z liberalizacji. Idea asymetryczności układu 
wynika z założenia, że obie strony różnią się pod względem poziomu rozwo-
ju i zamożności, co zostało podkreślone w celach układu, który służy przede 
wszystkim poprawie poziomu rozwoju gospodarczego państw CARIFORUM”.

Sejm przyjął ustawę o ratyfikacji niemal jednogłośnie, 450 głosami. Będę 
głosował za niniejszym projektem. Dziękuję bardzo.
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39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 23 i 24 marca 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora adama szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa przewiduje, że wskazane 
w ustawie organy administracji rządowej, jednostki podległe lub nadzorowane 
przez te organy, jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe oso-
by prawne, a także spółki z udziałem Skarbu Państwa użyczą, na rzecz jedno-
stek samorządu terytorialnego zapewniających pomoc obywatelom Ukrainy, 
w całości lub w części ośrodki wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowo-konferen-
cyjne oraz obiekty świadczące usługi hotelarskie – jako tymczasowe miejsca 
zakwaterowania.

Ze względu na ogromne potrzeby w zakresie zakwaterowania ciągle napły-
wających uchodźców oraz brak działań rządu w zakresie relokacji uciekających 
przed skutkami wojny z Ukrainy popieram zgłoszony projekt ustawy.
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39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 23 i 24 marca 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W senackim projekcie ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa prze-
widuje się, że wskazane organy administracji rządowej, jednostki podległe lub 
nadzorowane przez te organy, jednostki sektora finansów publicznych oraz pań-
stwowe osoby prawne, a także spółki z udziałem Skarbu Państwa użyczą, na 
rzecz jednostek samorządu terytorialnego zapewniających pomoc obywatelom 
Ukrainy, w całości lub w części ośrodki wypoczynkowe, ośrodki szkoleniowo-
-konferencyjne oraz obiekty świadczące usługi hotelarskie – jako tymczasowe 
miejsca zakwaterowania. Projekt określa także sposób i tryb użyczenia.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „W projekcie przewiduje się, 
że Prezes Rady Ministrów, poszczególni ministrowie, jednostki im podległe 
lub przez nich nadzorowane, jednostki sektora finansów publicznych oraz 
państwowe osoby prawne, a także spółki, w których Skarb Państwa posiada 
ponad połowę udziałów albo akcji lub sprawuje nadzór nad organem zarzą-
dzającym bądź też ma prawo do powoływania ponad połowy składu organu 
nadzorczego lub zarządzającego, oraz spółki, w których ponad połowa udzia-
łów albo akcji należy do tych pierwszych spółek lub wymienionych wcześniej 
podmiotów, użyczą – z przeznaczeniem na tymczasowe miejsca zakwatero-
wania – w całości lub w części aktywa w postaci: ośrodków wypoczynkowych, 
ośrodków szkoleniowo konferencyjnych oraz obiektów świadczących usługi 
hotelarskie. Ma to dotyczyć ośrodków oraz obiektów będących tak własnością 
Skarbu Państwa lub wyżej wskazanych podmiotów, jak i znajdujących się na 
nieruchomościach oddanych im w użytkowanie wieczyste.

Projekt określa sposób i tryb użyczenia. Istotną rolę w tym procesie będą 
pełnić wojewodowie, którzy – na wniosek organu wykonawczego jednostki 
samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego lub 
związku metropolitalnego, właściwego ze względu na miejsce położenia ośrod-
ka lub obiektu – będą zawierać porozumienia w sprawie użyczenia ośrodków 
lub obiektów, zaś w przypadku niezawarcia porozumienia albo w razie bra-
ku uzgodnienia użyczenia z jednostką samorządu terytorialnego, związkiem 
jednostek samorządu terytorialnego lub związkiem metropolitalnym, będą 
wydawać odpowiednie polecenia. Wojewodowie będą poza tym zapewniać 
środki na pokrycie kosztów realizacji porozumień albo wykonania poleceń. 
Finansowanie w tym zakresie ma być zapewnione w szczególności ze środków 
Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ust. 1 nowelizowanej ustawy”.

Niestety, nie było uzgodnień niniejszego projektu ze stroną rządową. Został 
on skierowany do prac w trybie art. 80 ust. 3b Regulaminu Senatu, przez co 
nie został poddany konsultacjom społecznym.

Dziękuję bardzo.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 39. posiedzenia Senatu

244

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 23 i 24 marca 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora adama szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej to najwyższy akt prawny, to ustawa 
zasadnicza Rzeczypospolitej Polskiej. Uchwalona została 2 kwietnia 1997 r. przez 
Zgromadzenie Narodowe, a następnie zatwierdzona w ogólnonarodowym re-
ferendum 25 maja 1997 r. Konstytucja ta została ogłoszona w Dzienniku Ustaw 
– DzU z 1997 r. nr 78, poz. 483 – a weszła w życie 17 października 1997.

Znaczenie konstytucji z 2 kwietnia 1997 r. trudno przecenić. Jej wejście w ży-
cie stworzyło fundament dla ustabilizowania transformacji politycznej, która 
po obaleniu ustroju PRL trwała w Polsce od roku 1989. Konstytucja ta zapewniła 
także podstawy dla rozwoju gospodarki rynkowej, a jednocześnie zagwaranto-
wała niezbędny poziom bezpieczeństwa socjalnego obywateli. Co jednak naj-
ważniejsze, konstytucja z 2 kwietnia zagwarantowała obowiązywanie w Polsce 
uniwersalnych wartości demokratycznego państwa prawnego, nowoczesny spo-
sób sprawowania władzy, utrwalając jednoznacznie zasadę trójpodziału i rów-
ności władz. Umocniła tym samym także niezawisłość sędziów i niezależność 
sądów.

Z przedstawionych powodów, w dobie łamania w Polsce zasad państwa 
demokratycznego, ze szczególną mocą należy nie tylko przypomnieć tę waż-
ną rocznicę, ale i trwać na stanowisku obrony konstytucji przed jej całkowitą 
marginalizacją. Będę zatem głosował za przyjęciem uchwały w sprawie uczcze-
nia Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę jej 
uchwalenia.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj w Wysokiej Izbie pracujemy nad uchwałą w sprawie uczczenia 

Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę 
jej uchwalenia. Prace nad tekstem nowej konstytucji zakończyły się na począt-
ku 1997 r.

Myślę, że warto przypomnieć kilka dat:
– 2 kwietnia 1997 r., po długotrwałej dyskusji, konstytucja została przyjęta 

przez Zgromadzenie Narodowe (451 głosów za, 40 – przeciw, 6 głosujących się 
wstrzymało), które uwzględniło większość poprawek prezydenta.

–25 maja 1997 r. odbyło się referendum, w którym naród minimalną więk-
szością głosów, 52,71%, opowiedział się za przyjęciem konstytucji; frekwencja 
w referendum była niska i wyniosła 42,86%.

– 16 lipca 1997 r. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał tekst konsty-
tucji i zarządził jej opublikowanie w Dzienniku Ustaw.

– również w dniu 16 lipca 1997 r. ukazał się Dziennik Ustaw nr 78 z tekstem 
konstytucji.

– 17 października 1997 r. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej weszła w ży-
cie, po 3 miesiącach od daty jej ogłoszenia.

Sprawą oczywistą jest, że konstytucja jest najważniejszym aktem prawnym. 
Składa się z preambuły i 243 artykułów, które znajdują się w obrębie 30 rozdzia-
łów. W części z nich wydzielono podrozdziały.

Konstytucja wprowadza w państwie wiele praw i swobód obywatelskich. 
Najważniejsze to: prawo do życia, nietykalność osobista, wolność sumienia i wy-
znania oraz prawo wyrażania własnych poglądów, a także prawo do ochrony 
prywatności. Z grupy praw i wolności politycznych wymienić należy: wolność 
zrzeszania się, prawo organizowania pokojowych zgromadzeń i manifestacji 
oraz prawa wyborcze, jak również prawo do informacji o działaniach władz pu-
blicznych. Do wolności i praw ekonomicznych, socjalnych i kulturalnych należą: 
wolność wykonywania zawodu, swoboda działalności gospodarczej, prawo do 
zabezpieczenia społecznego, ochrony zdrowia i nauki. Ważne miejsce w konsty-
tucji zajmuje też prawo własności.

Dzisiaj musimy pamiętać, że prace nad nową konstytucją trwały kilka 
lat i że zgłoszono 7 projektów. Obok tych przedstawionych przez poszczegól-
ne partie polityczne i prezydenta, duże znaczenie miał projekt zgłoszony przez 
„Solidarność” i pozaparlamentarne ugrupowania prawicowe. Kiedy partie ko-
alicji rządzącej, Sojusz Lewicy Demokratycznej i Polskie Stronnictwo Ludowe, 
odmówiły przedłożenia do referendum 2 wersji projektu konstytucji, zaostrzyły 
się stosunki z opozycją pozaparlamentarną. Ostatecznie przygotowany przez 
Komisję Konstytucyjną Zgromadzenia Narodowego projekt poparły główne 
siły w parlamencie, czyli SLD i PSL, do których dołączyły UW i UP, a do jego 
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odrzucenia nawoływała opozycja pozaparlamentarna. Stało się oczywiste, że 
przyjęcie ostatecznej wersji nowej konstytucji będzie przedmiotem ostrej wal-
ki politycznej. Dzisiaj warto o tym fakcie pamiętać w kontekście proponowanej 
uchwały. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedujemy dzisiaj nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o wsparciu 

gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów związanych ze zmianą standar-
du nadawania naziemnej telewizji cyfrowej. Projekt dotyczy doprecyzowania 
przesłanek przyznawania świadczenia na zakup odbiornika cyfrowego przez 
odwołanie się do dwóch okoliczności: trudnej sytuacji materialnej gospodarstwa 
domowego oraz braku możliwości zakupu sprzętu bez zagrożenia dla zaspoka-
jania podstawowych potrzeb życiowych tego gospodarstwa.

Jak zapisano w uzasadnieniu, „Potrzeba dokonania nowelizacji ustawy z dnia 
24 lutego 2022 r. o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu kosztów 
związanych ze zmianą standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej (Dz. 
U. poz. 501) powstała w związku z koniecznością doprecyzowania ustawy w za-
kresie ustalenia kręgu osób uprawnionych do uzyskania wsparcia państwa prze-
widzianego tą ustawą. Potrzeba ta stała się szczególnie ważna po przyjęciu przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej poprawki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej do 
art. 2 pkt. 1 ww. ustawy, polegającej na zastąpieniu wyrazów „dekoder telewi-
zyjny” wyrazami „odbiornik cyfrowy […].

Proponowana regulacja art. 3 ustawy, odnosząc się do dwóch okoliczności, 
tj. że sytuacja materialna gospodarstwa domowego musi być trudna oraz że 
zakup nie może stanowić zagrożenia dla zaspokajania podstawowych potrzeb 
życiowych osób zamieszkujących dane gospodarstwo domowe, wskazuje na to, 
że nie chodzi o sytuację, w której gospodarstwo domowe nominalnie nie dyspo-
nuje środkami, które może przeznaczyć na zakup stosownego urządzenia, tylko 
o sytuację, w ramach której bez pomocy przewidzianej ustawą gospodarstwo 
to, z uwagi na konieczność poświęcenia innej podstawowej potrzeby życiowej, 
może być zmuszone do rezygnacji z dostępu do telewizji naziemnej. Takiej sy-
tuacji ma właśnie przeciwdziałać nowelizowana ustawa. Z powyższego wynika 
ponadto, że oceniając, czy w danej sytuacji mamy do czynienia z uprawnionym 
w rozumieniu ustawy, należy brać pod uwagę wartość podstawowego odbior-
nika cyfrowego z wyświetlaczem obrazu (telewizora) lub bez takiego wyświe-
tlacza (dekodera).

W związku z powyższą zmianą doprecyzowującą krąg osób uprawnionych 
zachodzi potrzeba zmiany art. 15 ust. 1 pkt. 3 ustawy w zakresie treści oświad-
czenia osoby uprawnionej o tym, że trudna sytuacja materialna gospodarstwa 
domowego tej osoby uniemożliwia samodzielne poniesienie kosztów nabycia 
odbiornika cyfrowego, w celu dostosowania posiadanego sprzętu odbiorczego 
do zmiany standardu nadawania naziemnej telewizji cyfrowej, bez uszczerbku 
dla podstawowych potrzeb życiowych gospodarstwa domowego tej osoby.

Jednocześnie celowe stało się zróżnicowanie wysokości świadczenia w zależ-
ności od tego, czy uprawniony ubiega się o pomoc polegającą na nabyciu dekodera 
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czy telewizora. Odbiorniki telewizyjne są bowiem droższe od dekoderów, jed-
nocześnie pozwalają na pełne skorzystanie z możliwości, jakie zapewnia nowy 
standard sygnału. Należy podkreślić, że zmiana standardu nadawania w NTC 
będzie związana również z podniesieniem jakości odbioru oferowanych na mul-
tipleksach programów. Sam dekoder, o ile użytkownik dysponuje odbiornikiem 
starego typu, umożliwi odbiór programów, ale nie spowoduje zwiększenia ja-
kości odbioru. Ze społecznego punktu widzenia nie jest prawidłowe, aby osoby 
mniej zamożne nie mogły z przyczyn ekonomicznych korzystać z bezpłatnej 
telewizji naziemnej w oferowanej na tej platformie jakości. Kwotę dofinanso-
wania dla odbiornika cyfrowego z wyświetlaczem obrazu ustalono na 250 zł, 
natomiast odbiornika bez takiego wyświetlacza (dekodera) – na 100 zł. Osoba 
uprawniona, składając wniosek, nie musi z wyprzedzeniem deklarować, jakie 
urządzenie zamierza kupić – odbiornik telewizyjny czy dekoder. Decyzję w tym 
zakresie będzie mogła podjąć na etapie dokonywania zakupu sprzętu. Wówczas, 
w zależności od decyzji zakupowej osoby uprawnionej, kwota dofinansowania 
będzie wynosić 100 lub 250 zł”.

W Sejmie za niniejszym projektem głosowało 437 posłów, 17 było przeciw, 
4 wstrzymało się od głosu.

Będę głosował za niniejszą nowelizacją. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator ewy mateckiej  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Już w czasie debaty nad projektem ustawy o zmianie ustawy o pomocy oby-

watelom Ukrainy, jaka odbyła się w dniu 10 marca 2022 r., znana była decyzja 
wykonawcza Rady UE w sprawie ochrony tymczasowej dla osób uciekających 
z Ukrainy w wyniku wojny. Decyzja ta wyraźnie wskazuje, że żaden kraj człon-
kowski UE, w tym Polska, nie ma prawa sam określić definicji tych, którym 
pomaga, bo decyzja Rady UE ma być stosowana bezpośrednio.

Już wtedy ostrzegaliśmy, że ustawa w tym kształcie jest niezgodna z prawem 
innym i decyzją wykonawczą Rady UE. Polska miała obowiązek ją uwzględnić 
przy tworzeniu ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy. Zgodnie z tymi unijnymi 
uregulowaniami nie można ograniczać udzielania pomocy uchodźcom jedynie 
do pomocy obywatelom Ukrainy, którzy przybyli do Polski li tylko bezpośred-
nio z terytorium Ukrainy.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 17. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem omawianej dziś ustawy jest objęcie przepisami ustawy z dnia 12 mar-

ca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa również tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi pro-
wadzonymi na terytorium Ukrainy, ale nie uczynili tego bezpośrednio, tylko np. 
przekroczyli granicę ukraińsko-mołdawską i w następnej kolejności udali się 
do Polski. Dotyczy to tych osób, które wyrażają zamiar pozostania w naszym 
kraju. Analogiczna zmiana dotyczy art. 327 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, w którym proponuje się skreślenie 
wyrazu „bezpośrednio”.

Gdybym nie uczestniczył w procesie legislacyjnym w Senacie RP i nie głoso-
wał za taką poprawką w nocy z piątku na sobotę, 11 i 12 marca 2022 r., to uznał-
bym tę zmianę za bardzo korzystną i oczekiwaną. Nie można jednak traktować 
procesu legislacyjnego w sposób bezrefleksyjny. Poprawka, nad którą głoso-
wałem w nocy 12 marca 2022 r., została odrzucona przez większość sejmową 
tego samego dnia, tylko kilka godzin później. Miałem okazję kilka razy wziąć 
udział w posiedzeniach komisji sejmowych, gdzie analizowano poprawki Senatu. 
Sądzę, że tym razem odrzucenie poprawek Senatu odbyło się w analogiczny 
sposób. Chodzi mianowicie o to, że jeżeli rząd jest przeciw lub nie popiera da-
nej poprawki, to większość sejmowa bezrefleksyjnie głosuje przeciw przyjęciu 
tejże poprawki. Tak stało się i tym razem. W dniu 18 marca 2022 r. odrzucono 
zmianę, nad którą pracujemy dzisiaj, 24 marca, aby racjonalnie rozwiązać pro-
blemy, o których było wiadomo dużo wcześniej. Nie rozumiem takiego zachowa-
nia rządzących, ale najwyższy czas, aby posłowie odrzucający poprawki Senatu 
w końcu zaczęli zachowywać się racjonalnie.

Oczywiście popieram zmiany zaproponowane w tej ustawie i będę ponownie 
za nimi głosować dla dobra tych, którzy przybyli do naszego kraju, niezależnie 
od tego, przez którą granicę uciekli. 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 w trybie pilnym procedujemy nad ustawą o zmianie 

ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 
Jak zapisano w uzasadnieniu, celem projektowanej ustawy jest objęcie przepi-
sami ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. poz. 583) również 
tych obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
z terytorium Ukrainy, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na 
terytorium Ukrainy, nie bezpośrednio, ale przekroczyli np. granicę ukraińsko-
-mołdawską i w następnej kolejności udali się do Polski, i którzy wyrażają za-
miar pozostania w naszym kraju. Analogiczna zmiana dotyczy art. 327 ust. 3 
ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 
z 2022 r. poz. 574 i 583), w którym proponuje się skreślenie wyrazu „bezpośred-
nio”. Zmiany w art. 2 ust. 1 i art. 41 ust. 3 mają charakter legislacyjny. Pierwsza 
polega na ujednoliceniu określeń użytych w ustawie, natomiast druga poprawia 
błędne odesłanie.

Ustawa ma wejść w życie z dniem jej ogłoszenia, z mocą od dnia 24 lute-
go 2022 r., tak aby nie różnicować sytuacji prawnej obywateli Ukrainy, którzy 
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poprzez inne kraje w okresie 
od dnia 24 lutego 2022 r., tj. od dnia rozpoczęcia działań wojennych w Ukrainie, 
do dnia wejścia w życie ustawy zmieniającej.

W Sejmie za niniejszą ustawą głosowało 442 posłów, 11 było przeciw, 1 
wstrzymał się od głosu.

Będę głosował za tą nowelizacją. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 18. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym procedujemy w trybie pilnym nad zaproponowaną przez 

rząd nowelizacją ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konflik-
tem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ustawa dotyczy określenia zasad 
prowadzenia w systemie teleinformatycznym ewidencji małoletnich obywateli 
Ukrainy pozbawionych opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi 
oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP, a przed 
przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy. 

Jak zapisano w uzasadnieniu, ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
ma na celu stworzenie szczególnej regulacji prawnej zapewniającej podstawę 
prawną do prowadzenia w systemie teleinformatycznym ewidencji małoletnich 
obywateli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez 
opieki osób sprawujących faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnich obywa-
teli Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a przed 
przybyciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy. Ustawa 
zakłada nałożenie na powiatowe centra pomocy rodzinie obowiązku wsparcia 
ośrodków pomocy społecznej, centrów usług społecznych albo innych jedno-
stek organizacyjnych w sprawowaniu przez nie nadzoru nad realizacją praw 
i obowiązków opiekuna tymczasowego. Dodatkowo powiatowe centrum pomo-
cy rodzinie będzie obowiązane do zapewnienia pomocy prawnej, organizacyj-
nej i psychologicznej opiekunom tymczasowym oraz przebywającym pod ich 
opieką małoletnim.

Ustawa zakłada utworzenie ewidencji małoletnich obywateli Ukrainy, któ-
rzy wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej bez opieki osób sprawu-
jących faktyczną pieczę nad nimi, oraz małoletnich obywateli Ukrainy, którzy 
wjechali na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a bezpośrednio przed przy-
byciem byli umieszczeni w pieczy zastępczej na terytorium Ukrainy. Ewidencja 
małoletnich będzie prowadzona przez ministra właściwego do spraw rodziny 
i powiatowe centra pomocy rodzinie za pomocą systemu teleinformatycznego 
umożliwiającego prowadzenie tej ewidencji, przekazywanie do niej danych, 
usuwanie z niej danych oraz udostępnianie tych danych. Obecna sytuacja geo-
polityczna sprawiła, że istnieje konieczność zapewnienia natychmiastowej 
opieki dzieciom z Ukrainy, a w szczególności pozyskiwania wiedzy o ich prze-
mieszczaniu się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, ilościowego i jakościo-
wego monitorowania sposobu, miejsca i czasu udzielanej im opieki. Wiedza 
ta jest niezbędna do zapewnienia bezpieczeństwa wymienionym szczególnym 
kategoriom małoletnich obywateli Ukrainy przybywających na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej oraz do umożliwienia świadczenia tym dzieciom 
skutecznej pomocy opiekuńczej.
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W pełni podzielam pogląd, że stworzenie przedmiotowej ewidencji pozwoli 
władzom polskim na przekazanie stronie ukraińskiej informacji o liczbie dzie-
ci, które przekroczyły polską granicę, oraz o miejscu ich pobytu na terytorium 
Polski. Dane te mogą okazać się niezbędne dla władz ukraińskich po zakończe-
niu konfliktu zbrojnego, gdy podjęta zostanie decyzja o powrocie dzieci na te-
rytorium Ukrainy.

W Sejmie ustawę przyjęto niemal jednogłośnie, 456 posłów głosowało za.
Ja również będę głosował za niniejszą nowelizacją. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 19. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym procedujemy w trybie pilnym nad rządowym projektem 

ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki mor-
skiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy. Projekt dotyczy 
dopuszczenia wydłużenia czasu pracy obsady pociągów przewożących osoby 
poszkodowane w wyniku konfliktu zbrojnego na terytorium Ukrainy z tery-
torium Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z niewy-
nikającym z rozkładu jazdy pociągu wydłużonym czasem odprawy granicznej 
oraz wprowadzenia rozwiązań umożliwiających w przypadku niedoboru ma-
szynistów ze znajomością szlaku w odniesieniu do konkretnych odcinków linii 
kolejowych uruchomienie bez zbędnej zwłoki pociągów pasażerskich przezna-
czonych do przewozu osób, które przemieszczają się z terytorium Ukrainy na 
terytorium RP, a także dopuszczenia do prowadzenia pociągów pasażerskich 
przez maszynistę posiadającego uprawnienia ograniczone wyłącznie do pro-
wadzenia pociągów towarowych tym samym typem pojazdu, na który maszy-
nista ma autoryzację na prowadzenie pociągów towarowych.

Jak zapisano w uzasadnieniu, „W dniu 24 lutego 2022 r. doszło do ataku 
wojsk Federacji Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W wyniku tych zdarzeń 
w kierunku terytorium Rzeczypospolitej Polskiej masowo zaczęli kierować 
się obywatele Ukrainy poszukujący schronienia. Z uwagi na powyższe ko-
nieczne stało się pilne opracowanie rozwiązań prawnych skierowanych do 
opisanej wyżej grupy cudzoziemców, jak również dla obywateli Ukrainy, któ-
rzy przebywali już na terenie RP, a w następstwie konfliktu zbrojnego także 
znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej, np. z uwagi na niemożność odnowie-
nia ważności dokumentów. Konieczne jest wprowadzenie regulacji ułatwia-
jących przemieszczanie się obywateli Ukrainy przybywających z terytorium 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz 
ułatwiających transport pomocy humanitarnej dla Ukrainy. W tym kontekście 
należy podkreślić, że jako «osoby przemieszczające się z terytorium Ukrainy 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium Ukrainy» rozumie się nie tylko osoby właśnie przekraczają-
ce polsko-ukraińską granicę państwową, ale również osoby, które odbywają 
przemieszczanie się z Ukrainy, uciekając przed niebezpieczeństwami wojny. 
Osoby takie mogą znajdować się w podróży od kilku dni i na przykład odpo-
czywać w Polsce kilka dni, po czym kontynuować podróż do innych państw 
europejskich. Projektowane przepisy ustawy dotyczą właśnie tak szeroko po-
jętego kręgu osób. Projekt ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie trans-
portu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
Ukrainy ma na celu pilne stworzenie szczególnych regulacji prawnych w zakre-
sie wyżej wskazanych obszarów działania państwa, zapewniających doraźną 
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podstawę prawną do udzielania pomocy obywatelom Ukrainy dotkniętym 
skutkami agresji Federacji Rosyjskiej i wsparcia dla podmiotów zaangażo-
wanych w taką pomoc”.

W Sejmie za niniejszym projektem głosowało 444 posłów, nikt nie był prze-
ciw, a 11 wstrzymało się od głosu.

Będę głosował za niniejszą ustawą. Dziękuję bardzo.
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oświadczenie złożone 
przez senator alicję chybicką

oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w kancelarii Prezesa rady 
Ministrów, pełnomocnika rządu do spraw cyberbezpieczeństwa  

janusza cieszyńskiego

Oświadczenie dotyczy cyberbezpieczeństwa, a konkretnie cyberbezpieczeń-
stwa dzieci i młodzieży.

Informatyzacja, która odbywa się w tej chwili w postępie geometrycznym, 
jest rzeczą jak najbardziej pozytywną, nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez 
komputera, komórek, sieci komórkowych. Postęp w tej dziedzinie w postaci 
wprowadzenia szybkich łączy 5G jest niewątpliwie wielkim sukcesem infor-
matyki. W samej ochronie zdrowia dokonano też ogromnego postępu, mam na 
myśli e-zdrowie, które obejmuje elektroniczne prowadzenie pacjenta, elektro-
niczne wystawianie recept, teleporady, telekonsultacje, opisy zdjęć rentgenow-
skich, rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowych czy też innych 
badań. To wszystko jest bezcenne. Ale to wszystko ma też inne oblicze. 

Dlatego moje pytanie do Pana Ministra jest następujące: jak ten gwałtow-
ny rozwój informatyzacji wpływa na zdrowie polskich dzieci i co w tej materii 
zostało zrobione? Pytam, bo dotarły do nas z wielu stron takie głosy, że żłobki, 
przedszkola, szkoły nie powinny posiadać wi-fi. Przy czym ja nie mówię, że ja 
tak uważam. To jest pytanie.

W dniu 11 kwietnia na terenie Senatu odbędzie się posiedzenie, na które za-
prasza marszałek Senatu, pan prof. Tomasz Grodzki, ja jako przewodnicząca 
Parlamentarnego Zespołu do spraw Dzieci, senator Aleksander Pociej, który jest 
przewodniczącym Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji – m.in. tam 
odbyła się bardzo dramatyczna dyskusja w tej sprawie, o której wspomniałam 
– i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Cyberbezpieczeństwa 
Dzieci, poseł Jarosław Sachajko. Tytuł tego posiedzenia to „Cyberbezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży”. Mam nadzieję, że Pan Minister, który obiecał, że pojawi się 
na tym posiedzeniu, na nim będzie.

Będziemy tam omawiać następujące tematy: cyberbezpieczeństwo dzieci 
i młodzieży a dobro płynące z informatyzacji życia, wpływ promieniowania 
elektromagnetycznego na zdrowie dzieci i młodzieży, omówienie raportu 5G wy-
konanego na zlecenie ministra zdrowia, projekt rozporządzenia Rady Ministrów 
w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko a kon-
sekwencje dla oceny odziaływania projektowanych stacji bazowych telefonii ko-
mórkowej, nadzór nad promieniowaniem elektromagnetycznym od urządzeń 
telefonii komórkowej, odziaływanie elektromagnetycznych fal milimetrowych 
na zdrowie, po czym przejdziemy do podsumowania, zastanowimy się, czy ta 
księga jest biała, czy też np. czarna.
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Jest to bardzo ważne, bo ja, jako lekarz pediatra, mam takie odczucie, że na-
tłok informacji płynących do młodych ludzi, do małych dzieci z różnych źródeł 
informatycznych bez odpowiedniej edukacji jest szkodliwy dla ich rozwoju, dla 
ich mózgów i że w tej materii jest bardzo dużo do zrobienia.

Alicja Chybicka
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się ponownie z tematem tablic rejestracyjnych, choć wiem, że to 

dla was temat bardzo trudny. Otóż chodzi o tablice rejestracyjne, o to, aby były 
montowane tylko z tyłu. Oszczędność – 50%. Do sczytywania tablic radary czy 
różnego rodzaju bramki można ustawić na tył. To działa i funkcjonuje. I jakie 
oszczędności dla natury i kierowców! Wiem, wiem: kto przestawi fotoradary? 
Bo chyba tylko w tym problem. No i jest jeszcze kwestia świadomości. No bo jak 
to? Samochód bez tablicy z przodu?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jest taka strona poscigi.pl, która codziennie informuje o łamaniu prawa, 

w tym o wypadkach i kolizjach drogowych. Ostatnio przejrzałem parę infor-
macji i ze zdziwieniem stwierdzam, że jak ginęli ludzie, tak giną dalej (BMW, 
3 młodych chłopaków po 22 lata), jak były wypadki na przejściach, tak dalej są, 
jak jeździli pijani, tak dalej jeżdżą. Jedyne co sprawia frajdę, to prześciganie się 
policji, kto nałoży więcej punktów i mandatów. Polowanie na kierowców to jest 
teraz jeszcze większa norma, niż była wcześniej.

Czy związku z tym, że dalej giną ludzie, jedynym Pana pomysłem będzie 
karanie gigantycznymi mandatami za czasami błahe wykroczenia? Czy mi-
nisterstwo kiedykolwiek przeprowadziło jakiekolwiek konsultacje, np. z PZM, 
dotyczące zmian nawyków i przyzwyczajeń kierowców? Czy ministerstwo kiedy-
kolwiek zorganizowało w szkołach prelekcje o bezpieczeństwie ruchu drogowego?

Szanowny Panie Ministrze, jak ma się do życia znęcanie się nad kierowcą 
z 30-letnim stażem, który w wiosce zabitej dechami o 4 rano jechał 70 km/h? Jak 
to ma się do rozumu? Jakie zagrożenie powoduje taki kierowca? Jak można po-
równać ludzi, którzy przejechali miliony kilometrów i potrafią ocenić sytuację 
na drodze lepiej niż przepisy, które wymyślacie?! Jak można na bazie incyden-
talnych i medialnych wypadków ograniczać milionom kierowców ich prawa do 
swobody podróżowania i szybkości, wydawać zakazy i nakazy? Dlaczego pra-
wo dostosowuje się do nieudaczników za kierownicą, głupków, na których nie 
działają żadne paragrafy?

Jak to mówią kierowcy, trzeba było się czymś wykazać w ministerstwie, 
pokazać, że się pracuje. Ale ludzie oczekują dobrych oznakowań, skrzyżowań 
bezkolizyjnych, bezpiecznych przejść czy dobrej szkoły jazdy, a nie, za przepro-
szeniem, formułek o poprawie bezpieczeństwa w związku z podwyższeniem 
mandatów.

Z poważaniem 
Robert Dowhan



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 39. posiedzenia Senatu

260

39. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 23 i 24 marca 2022 r.

 
 
 
 
 

oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od wielu lat na krzyżówkach montowane są strzałki skrętu w prawo, potem 

są ściągane i ostatnio znowu montowane. Zapalają się w momencie, kiedy prak-
tycznie jest zezwolenie na jazdę na wprost.

Kierowca, mimo strzałki, musi stanąć – i słusznie, chociaż, jeżeli porusza się 
z minimalną prędkością, to nie ma żadnego zagrożenia – rozejrzeć się i jechać. 
Oczywiście jeżeli droga jest wolna. A czy nie można uprościć tego przepisem, 
że na każdym skrzyżowaniu (chyba że jest oznaczenie, że nie wolno) kierowca 
jest zobowiązany z prawego pasa jechać w prawo, jeżeli sytuacja na drodze mu 
na to pozwala?

Proszę zauważyć, jakie oszczędności byłyby na światłach drogowych, na zu-
życiu prądu, żarówek.

Takie rozwiązanie funkcjonuje w wielu krajach i nie stwarza żadnego pro-
blemu kierowcom, a jak ułatwia i udrażnia ruch.

Może za bardzo ingeruję w możliwości ministerstwa i waszych fachowców 
od ruchu drogowego, ale może ktoś kiedyś się nad tym pochyli. Osobiście wąt-
pię, bo prościej dopisać jedno zero do kwoty mandatu.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Dlaczego kierowcy pojazdów, w których są zamontowane kierunkowskazy 

czy też żarówki, których kolor bardziej przypomina kolor czerwony, a nie po-
marańczowy, karani są mandatem i tracą dowód rejestracyjny? 

Przecież czerwony i pomarańczowy zawierają się w jednej grupie kolorów. 
Jakie to zagrożenie dla ruchu i niesprawność samochodu? Jakie to ma znacze-
nie – skoro światła kierunkowskazów jako jedyne są światłami pulsacyjnymi, 
przerywanymi – czy te światła są koloru białego, czy czerwonego? Efekt jest 
przecież ten sam. Czy zdaniem ministerstwa efektu nie ma? I kierowcy jadący 
za takim samochodem wpadną w panikę lub pomyślą, że skręca w inną stronę 
niż wskazuje światło pulsacyjne?

Z poważaniem 
Robert Dowhan 
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława lamczyka

oświadczenie skierowane do prezesa rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Oświadczenie dotyczy transformacji energetycznej.
W ubiegłym tygodniu odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu do 

spraw Prawa Elektrycznego. Data bardzo ważna, ponieważ 100 lat temu, w okre-
sie międzywojennym powstało pierwsze prawo elektryczne. To prawo elektrycz-
ne, które powstało 100 lat temu, było bardzo dobrym prawem elektrycznym, 
jednym z najlepszych w Europie. Opierało się ono generalnie na produkcji ener-
gii oddolnie. W tym czasie, w okresie międzywojennym po naprawdę krótkim 
okresie zaangażowania wielu ludzi mieliśmy 3 tysiące różnych, niezależnych 
źródeł produkujących energię. W tym zespole są powołani eksperci i eksperci 
debatowali, co zrobić, jak by ukierunkować Polskę w kontekście tego, co się stało 
po napaści Rosji na Ukrainę, i pewne sentencje są opracowane. Przedstawiamy 
je Panu Premierowi. Wspomnę o najważniejszych.

Należy w trybie pilnym przystąpić do rewizji „Polityki energetycznej Polski 
do 2040 r.”, a następnie przystąpić do drugiej ustrojowej reformy energety-
ki. Należy pilnie zbudować w Polsce silny segment oparty na energii oddol-
nej, rozproszonej, odnawialnej, zielonej, energii pochodzącej z gospodarek 
obiegu zamkniętego potrzebnej do stabilizacji i bilansowania zapotrzebowa-
nia na produkcję na rynku energii elektrycznej przez budowę biogazowni i mi-
kroelektrowni klasy 10–200 kW oraz elektrowni klasy 1 MW lub biogazowni 
w każdej gminie. W trybie pilnym należy przystąpić do odblokowania usta-
wy o farmach wiatrowych na lądzie, tzw. ustawy 10H. Pilna jest potrzeba re-
wizji planu rozwoju sieci przesyłowych przedstawionego przez Polskie Sieci 
Elektroenergetyczne z uwzględnieniem potrzeb morskich farm wiatrowych, 
w szczególności z uwzględnieniem w tym planie oddolnego rozwoju źródeł wy-
twórczych OZE przyłączonych do sieci dystrybucji niskiego napięcia, średniego 
napięcia i sieci 110 kV dostosowanych do zbudowania morskich farm wiatro-
wych. Należy przystąpić do odtwarzania i budowy elektrowni wodnych poprzez 
wpisanie do ustawy o nieruchomościach elektrowni wodnej jako obiektu uży-
teczności publicznej; ma to szczególne znaczenie na obszarach Natura 2000 jako 
system stabilizacji energii. Trzeba wybudować obiekty służące do produkcji 
energii pochodzącej ze spalarni i neutralizacji odpadów nienadających się do 
recyklingu. Należy kontynuować budowę fotowoltaiki. Należy przystąpić do 
wdrożenia systemu zasad współużytkowania krajowych sieci energetycznych, 
sieci elektroenergetycznych oraz bilansujących zasobów rynku dla potrzeb ener-
gii rozproszonej, umożliwiających uwzględnienie autonomizacji obszarów wiej-
skich do lat 2030–2040. Należy przestać mówić o tzw. micie przeciążeniowym 
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linii energetycznych i zacząć mówić o zwiększaniu ich wykorzystania za pomocą 
inteligentnej infrastruktury, systemów informatycznych, elektronicznych. Inne 
kraje Europy od 2 dekad pracują nad budową odporności elektroprosumenckiej 
i dążą do zwiększenia swojej niezależności energetycznej. Polska również po-
winna niezwłocznie dążyć do niezależności energetycznej. Trzeba wykorzystać 
zasoby, jakie posiadamy w Polsce, jak również wykorzystać energię ze słońca, 
wody i wiatru. W przeciwnym razie konieczne będą porozumienia międzypań-
stwowe, które mogą doprowadzić do kolonizacji całego sektora energetycznego 
w Polsce ze szkodą dla gospodarki i obywateli.

W Senacie Rzeczypospolitej powołaliśmy Parlamentarny Zespół do spraw 
Prawa Elektrycznego i te właśnie wszystkie sugestie płyną z pierwszego posie-
dzenia tego zespołu.

Stanisław Lamczyk
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja Pająka

oświadczenie skierowane do wiceprezesa rady Ministrów,  
ministra rolnictwa i rozwoju wsi henryka kowalczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Od niemal 10 lat do mojego biura senatorskiego zgłaszają się rolnicy z terenu 

powiatu suskiego i ościennych, którzy zgłaszają niekończący się, a wręcz stale 
rosnący problem powstawania szkód w uprawach rolnych wyrządzonych przez 
zwierzynę leśną, głównie dziki, sarny i jelenie. Problem jest ewidentnie coraz 
bardziej dynamiczny, wzrasta z każdym rokiem, co tym bardziej generuje po-
trzebę niezwłocznego zajęcia się niniejszą sprawą.

Przedstawiany problem niezmiennie polega na zmaganiach rolników z dzi-
kami, a także sarnami i jeleniami niszczącymi większość upraw. Problem ten 
stanowi zagrożenie interesów ekonomicznych rolników, zagrożone jest również 
ich bezpieczeństwo. Interweniujący rolnicy oczekują skutecznych działań, któ-
re zabezpieczyłyby gospodarkę rolną przed szkodami wyrządzanymi im przez 
zwierzynę, a tychże działań na chwilę obecną brak. Z roku na rok wzrasta licz-
ba szkód powodowanych przez dziką zwierzynę, rolnicy ponoszą coraz większe 
straty, nie tylko niszczone są ich uprawy, ale zmniejsza się areał pól uprawnych. 
Wypłacane odszkodowania pokrywają tylko ułamek strat ponoszonych przez 
rolników i hodowców, ponadto odszkodowania nie załatwiają problemu strat 
rolników i hodowców, a każdy rolnik czy też hodowca chce tylko mieć możliwo-
ści wykonywania swojej pracy i zebrania plonów.

Jak podkreślają rolnicy, znaczny wzrost liczby dzików spowodowany jest 
niewykonywaniem przez myśliwych planu odstrzału tych zwierząt. Z kolei my-
śliwi twierdzą, że to administracja państwowa nie narzuca im zbyt wysokich 
wymagań w tym zakresie. Jednak pomimo iż z każdym rokiem zwiększa się 
liczbę dzików i innej dzikiej zwierzyny przeznaczonych do odstrzelenia, w rze-
czywistości plany te nie są wykonywane, natomiast odszkodowania wypłacane 
w przypadku szkody w uprawie spowodowanej przez zwierzynę leśną są wręcz 
symboliczne i w żaden sposób nie załatwiają problemu, ponieważ nie rekom-
pensują w całości, a nawet w części poniesionych strat. W tej sytuacji należy 
przyjrzeć się obowiązującym regulacjom oraz praktyce, gdyż według rolników 
myśliwi zrzeszeni w kołach łowieckich stwarzają ogromne problemy z wypła-
tami odszkodowań, a na dodatek notorycznie zaniżają wycenę szkód. Zdarzają 
się również sytuacje, że koła łowieckie w ogóle nie wypłacają odszkodowań rol-
nikom z powodu braku środków.

Sprawa jest nader pilna i priorytetowa, gdyż konieczność ciągłego pilnowania 
przez okolicznych rolników upraw, łąk, zebranych plonów oraz własnych posesji 
przed dziką zwierzyną leśną bardzo utrudnia życie mieszkańcom naszych wsi 
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i zajmuje wiele czasu, który mógłby zostać wykorzystany na prace w gospodar-
stwie rolnym, a nader wszystko niszczy ekonomicznie rolników. Osoby, z który-
mi rozmawiałem tylko w tym tygodniu, ze smutkiem stwierdzają, że w bieżącej 
rzeczywistości jest to najprawdopodobniej jeden z ich ostatnich sezonów prowa-
dzenia działalności rolniczej, jeśli nie ostatni.

W związku z opisanym problemem, którego skala w powiecie suskim 
i ościennych dramatycznie rośnie, zwracam się do Pana z prośbą o interwencję 
i pomoc dla rolników, tak nielicznych już na wspomnianych terenach, w zakresie 
doprowadzenia do ograniczenia liczby inwazyjnych gatunków, w szczególności, 
dzików, saren i jeleni. Apeluję o pilną reakcję, bo siły, cierpliwość rolników i ich 
środki finansowe przeznaczone na walkę z dzikami, sarnami i jeleniami są już 
na wyczerpaniu. Należy zdecydowanie pomyśleć nad zmianą prawa w omawia-
nym zakresie na wzór państw europejskich, które świetnie sobie radzą z gatun-
kami inwazyjnymi, a tym samym chronią interesy rolników.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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oświadczenie złożone 
przez senatora ryszarda Świlskiego

oświadczenie skierowane do prezesa rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Obecnie trwają prace związane z finalizacją połączenia firm Grupy Lotos 
z Grupą Orlen. Proponowane warunki fuzji przedstawione przez prezesa Grupy 
Orlen Daniela Obajtka w dniu 12 stycznia 2022 r. wywołały olbrzymi niepokój 
nie tylko wśród mieszkańców Pomorza.

W pierwszej kolejności spójrzmy na uwarunkowania, które strona polska 
przedstawiła Komisji Europejskiej, występując o zgodę na połączenie obu grup. 
Grupa Orlen, argumentując konieczność fuzji z Grupą Lotos, bazowała na da-
nych z lat 2017 i 2018, w których była mowa o upadku Grupy Lotos oraz rocznym 
spadku PKB do poziomu 5%. Jak dobrze wiemy, nic takiego nie miało miejsca. 
Tymczasem rynek na wieść o fuzji i jej warunkach zareagował spadkiem cen 
akcji Grupy Lotos. Co interesujące, nie zaobserwowaliśmy wzrostu cen akcji 
Grupy Orlen. Reakcja rynku wskazuje na brak wiary w sukces procesu budowy 
narodowego championa, jakim miałaby się stać skonsolidowana Grupa Orlen.

Warto zwrócić szczególną uwagę na fakt, że Skarb Państwa kontrolował 
Grupę Lotos (53,19% udziałów Skarbu Państwa), z kolei w Grupie Orlen poziom 
udziałów wynosi 27,5%, co sprawia, że Skarb Państwa stanie się udziałowcem 
mniejszościowym.

Niepokojące są sygnały płynące od załogi gdańskiej rafinerii, informujące, 
że do tej pory nie zawarto umowy społecznej z pracownikami. Do tej pory pod-
pisano umowę tylko z jednym związkiem zawodowym, co potęguje niepewność 
wśród załogi.

Za aktywa Grupy Lotos firma Saudi Aramco zapłaciła atrakcyjną cenę 
1,15 miliarda zł, która nie uwzględnia programu inwestycyjnego 10+ (od 2005 r. 
zainwestowano prawie 10 miliardów zł) czy też skonsolidowanego zysku netto 
za IV kwartał 2021 r., który wyniósł 1,1 miliarda zł netto. Warto podkreślić, że 
wartość giełdowa Grupy Lotos na dzień 4 marca 2022 r. wynosi 10,65 miliar-
da zł (z kapitału).

Ceną za ekspansję Grupy Orlen na Węgry i Słowację będzie przekazanie 417 
stacji po Grupie Lotos węgierskiej spółce MOL, co wpłynie bezpośrednio na utra-
tę części rynku detalicznego przez Grupę Orlen. Mając na względzie obecną sytu-
ację na Wschodzie, warto zwrócić uwagę, że wraz z firmą MOL do Polski wchodzi 
firma Rossi Biofuel, która dysponuje tą samą linia technologiczną w zakresie 
produkcji biokomponentów co płocka rafineria i będzie stanowiła jej naturalną 
konkurencję. Obecnie Węgry przyjmują bardzo zachowawcze i niejednoznacz-
ne stanowisko w stosunku do Federacji Rosyjskiej, która napadła na Ukrainę 
i bezpardonowo atakuje cele cywilne wraz z infrastrukturą krytyczną, co nosi 
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znamiona ludobójstwa. Jest nam doskonale wiadomo, że firma MOL ma bezpo-
średnie powiązania z rosyjskimi firmami. Z kolei cześć aktywów Lotos Asfalt 
wraz z magazynami paliw trafiła do firmy Unimot, posiadającej ścisłe relacje 
biznesowe z firmami z Białorusi. Najwyższy czas, aby wyciągnąć konsekwencje 
w stosunku do firm jawnie współpracujących z agresorami.

Co istotne, handel hurtowy po Grupie Lotos zostanie przejęty przez firmę 
arabską, a nie przez Grupę Orlen. Warto w tym momencie zwrócić uwagę, że 
podczas Zgromadzenia ONZ w sprawie sankcji przeciwko Federacji Rosyjskiej 
Arabia Saudyjska nie zajęła jednoznacznego stanowiska, a w wystąpieniu przed-
stawiciela Kremla padło stwierdzenie, że przywódcy Rosji oraz Arabii będą 
wspólnie omawiali problemy energetyczne i będą koordynować działania w za-
kresie produkcji ropy naftowej. To wszystko w kontekście napaści na Ukrainę 
i bezpośredniego udziału Białorusi bardzo poważnie zagraża bezpieczeństwu 
energetycznemu Polski. Opieranie bezpieczeństwa energetycznego państwa na 
współpracy z firmami mającymi silne relacje biznesowe z Kremlem sprawia, 
że stajemy się współfinansującymi działania armii rosyjskiej na Ukrainie.

Musimy bezwzględnie wycofać się z transakcji sprzedaży Grupy Lotos fir-
mom powiązanym z agresorem, nie wolno nam finansować jego działań. Należy 
zablokować koncepcję grożącą bezpieczeństwu polskiej gospodarki, ponieważ 
jej kontynuacja będzie szkodliwa dla Polski i wzbudzi zdumienie oraz krytykę 
świata zachodniego, który jednoznacznie potępia agresora.

Mając na uwadze przedstawione kwestie, zwracamy się z prośbą o odpowiedź 
na następujące pytania.

1. Czy Pan Premier popiera sprzedaż stacji Lotos koncernowi MOL, będą-
cemu spółką kontrolowaną przez rząd Węgier, który jawnie wspiera Federację 
Rosyjską i blokuje dostawy broni do Ukrainy?

2. Dlaczego sprzedaż kluczowych aktywów Lotosu realizowana jest po rażąco 
niskiej cenie: 1,15 miliarda zł za 30% rafinerii Lotosu, w którą po roku 2005 za-
inwestowano prawie 10 miliardów zł, w sytuacji, gdy zysk netto tylko za 1 (IV) 
kwartał 2021 r. wyniósł 1,1 miliarda zł?

3. Jakie korzyści ekonomicznie, których nie dostrzegają rynki (po ogłosze-
niu wyprzedaży aktywów Lotosu spadły notowania giełdowe zarówno Lotosu, 
jak i Orlenu), przemawiają za realizacją transakcji wyprzedaży części aktywów 
Lotosu i połączeniu tego, co pozostanie, z Orlenem?

4. Jak w kontekście deklaracji o potrzebie repolonizacji kluczowych przed-
siębiorstw przedstawia się transakcja wyprzedaży aktywów grupy Lotos pod-
miotom zagranicznym, prowadząca do utraty kontroli nad aktywami grupy 
Lotos, tj. spółki, w której obecnie Skarb Państwa posiada samodzielnie ponad 
50% udziałów?

5. Jak ma się pomysł budowy „narodowego championa” – silnego przed-
siębiorstwa na kluczowym i strategicznym rynku paliwowo-energetycznym, 
zdolnego do konkurowania z innymi koncernami zagranicznymi – do wyprze-
daży 30% rafinerii Lotosu Saudi Aramco, koncernowi, którego przychody po-
nad 20-krotnie przekraczają łączne przychody Lotosu i Orlenu? Czy zamiast 
budować „narodowego championa”, w rzeczywistości nie oddajemy jedynie za 
przysłowiowe paciorki dostępu do krajowego rynku zbytu?

Ryszard Świlski
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oświadczenie złożone 
przez senatora wadima Tyszkiewicza

oświadczenie skierowane do prezesa rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Od 2021 r. budżet Unii Europejskiej dysponuje dodatkowym poziomem ochro-

ny w sytuacji, gdy naruszenia zasad państwa prawnego wpływają lub stwarzają 
poważne ryzyko wpływu na interesy finansowe UE. Jest tak dzięki ogólnemu 
systemowi warunkowości służącemu ochronie budżetu UE – znanemu również 
jako „rozporządzenie w sprawie warunkowości” – które obowiązuje od stycznia 
2021 r. Poniżej kluczowe ustępy tego dokumentu – Rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2020/2092 z dnia 16 grudnia 2020 r. w spra-
wie ogólnego systemu warunkowości służącego ochronie budżetu Unii.

„Artykuł 3. Naruszenia zasad państwa prawnego
Na potrzeby niniejszego rozporządzenia na naruszenie zasad państwa praw-

nego może wskazywać:
a) zagrożenie niezawisłości sądownictwa; (…)
c) ograniczanie dostępności i skuteczności środków prawnych, w tym przez 

restrykcyjne przepisy proceduralne oraz niewykonywanie wyroków lub ograni-
czanie skutecznego prowadzenia postępowań przygotowawczych w przypadku 
naruszeń prawa, wnoszenia i popierania oskarżeń w związku z takimi naru-
szeniami lub nakładania w związku z nimi kar”.

„Artykuł 5. Środki ochrony budżetu Unii
1. Jeżeli warunki przewidziane w art. 4 niniejszego rozporządzenia zostaną 

spełnione, przyjęty może zostać co najmniej jeden z następujących odpowiednich 
środków zgodnie z procedurą określoną w art. 6 niniejszego rozporządzenia:

a) w przypadku gdy Komisja wykonuje budżet Unii w ramach zarządzania 
bezpośredniego lub pośredniego na podstawie art. 62 ust. 1 lit. a) i c) rozporzą-
dzenia finansowego i gdy odbiorcą jest jednostka rządowa:

(i) zawieszenie płatności lub wykonania zobowiązania prawnego lub zakoń-
czenie jego obowiązywania na podstawie art. 131 ust. 3 rozporządzenia finan-
sowego; (…)

(iii) zawieszenie wypłaty rat w całości lub w części lub przedterminowa spłata 
pożyczek gwarantowanych przez budżet Unii (…)”.

W dniu 11 grudnia 2020 r. portal Bezprawnik.pl opublikował artykuł M. Bąka 
pt. „Ziobro ma rację. Mechanizm «pieniądze za praworządność» obejmie Polskę 
i premier się na to zgodził”. Poniżej 2 wymowne cytaty z tego postu.

„Premier Mateusz Morawiecki wraca z Brukseli z radosną nowiną. Budżet 
i fundusz odbudowy mogą ruszać pełną parą, co powinno ucieszyć wszystkich 
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Polaków. Ale żadna propaganda sukcesu nie zmieni jednego: nasz premier zgo-
dził się na to, by zaczął działać mechanizm «pieniądze za praworządność»”.

„Mechanizm uzależniający wypłatę środków unijnych od przestrzegania rzą-
dów prawa powstał w lipcu i nie został zmieniony nawet o jedno słowo. (…) Ale 
prędzej czy później zacznie on działać, a to oznacza kłopoty dla rządów łamią-
cych podstawowe zasady demokratyczne. Aktualnie takim rządem dysponują 
Polska i Węgry”. (https://bezprawnik.p/pieniadze-za-praworzadnosc/, dostęp: 
21.03.2022 r.)

To pierwsza odsłona dramatu.
Równo 3 miesiące później, 11 marca 2021 r., witryna Prawo.pl opublikowała 

artykuł K. Sobczaka zatytułowany „Polska skarży do TSUE mechanizm «pienią-
dze za praworządność»”. Czytamy w nim m.in.: „Skarga dotyczy porozumienia 
z grudnia ubiegłego roku, kiedy na unijnym szczycie liderzy porozumieli się 
wtedy w sprawie wieloletniego budżetu, funduszu odbudowy oraz mechanizmu 
warunkowości. Konkluzje zawierają m.in. zapis, który mówi, że celem rozpo-
rządzenia w sprawie systemu warunkowości jest ochrona budżetu UE, w tym 
Next Generation EU (Funduszu Odbudowy), należytego zarządzania finansa-
mi oraz ochroną interesów finansowych Unii. (…) Rozporządzenie jest jednym 
z kilku składowych elementów wieloletniego budżetu, który łącznie opiewa na 
1,8 bln euro. Sam Fundusz Odbudowy związany z kryzysem spowodowanym 
pandemią, który ma funkcjonować w ramach budżetu, będzie wart 750 mld zł. 
Jak wyjaśnił rzecznik rządu Piotr Müller, sednem skargi do TSUE jest to, by 
stwierdzić nieważność rozporządzenia w sprawie systemu warunkowości słu-
żącego ochronie budżetu UE ze względu na jego zbytnią ogólnikowość i brak 
podstawy prawnej, aby takie rozporządzenie mogło funkcjonować. W imieniu 
Komisji Europejskiej głos zabrał komisarz ds. budżetu Johannes Hahn, któ-
ry mówił, że wprowadzenie mechanizmu jest historycznym sukcesem UE, bo 
po raz pierwszy jej budżet jest chroniony przed łamaniem praworządności. 
Przekonywał, że wzmocni on ochronę interesów finansowych UE, ponieważ 
środki budżetowe będą mogły zostać zawieszone lub zamrożone”. (https://www.
prawo.pl/prawnicy-sady/pieniadze-za-praworzadnosc-polska-skarzy-do-tsue-
unijny-mechanizm,507022.html, dostęp: 21.03.2022 r.)

To drugi akt dramatu.
Portal dziennika „Rzeczpospolita” z kolei podał do publicznej wiadomości 

(23 grudnia 2021 r.) informację o skierowaniu przez ministra sprawiedliwości 
Zbigniewa Ziobrę wniosku o stwierdzenie niezgodności z polską konstytucją 
tzw. mechanizmu warunkowości, pozwalającego na wstrzymanie wypłaca-
nia unijnych subwencji tym państwom członkowskim UE, które naruszają za-
sadę rządów prawa. Z. Ziobro nie przedstawił merytorycznego uzasadnienia, 
wyraził tylko (na Twitterze) osobiste przekonanie: „Nie mam wątpliwości, że 
tzw. mechanizm warunkowości, wymuszony przez UE, jest jaskrawo sprzecz-
ny z Konstytucją RP. Dlatego kieruję wniosek do TK, poddając ten mechanizm 
kontroli polskiego sądu konstytucyjnego”. W tym samym poście dowiedzieliśmy 
się także, że dzień wcześniej Komisja Europejska poinformowała o uruchomie-
niu przeciwko Polsce procedury przeciwnaruszeniowej w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego w związku z orzecznictwem polskiego 
Trybunału Konstytucyjnego. Chodzi o wyroki uderzające w prymat prawa UE 
oraz o fakt, że po wejściu do TK tzw. sędziów-dublerów, trybunał nie spełnia kry-
teriów niezależności i niezawisłości. (https://www.rp.pl/prawnicy/art1922528 
1-ziobro-skarzy-do-tk-unijny-mechanizm-pieniadze-za-praworzadnosc, dostęp: 
22.03.2022 r.)

To trzecia odsłona dramatu.
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Portal Prawo.pl ponownie podjął omawiany temat, 16 lutego 2022 r., po-
dając do wiadomości ostateczne orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej wydane tego dnia w sprawie skargi Polski i Węgier. TSUE posta-
nowił oddalić skargi obu państw na mechanizm warunkowości, nazywany za-
sadą ,,pieniądze za praworządność”. Ma on być wykorzystywany do ochrony 
budżetu Unii w przypadku naruszenia praworządności w państwach człon-
kowskich. W uzasadnieniu trybunał w Luksemburgu stwierdził: „Mechanizm 
ten został przyjęty na właściwej podstawie prawnej, zachowuje spójność z pro-
cedurą ustanowioną w art. 7 TUE i nie przekracza granic kompetencji przyzna-
nych Unii, a także szanuje zasadę pewności prawa”. Głos w tej sprawie zabrał też 
premier Mateusz Morawiecki: „Proces poszerzania kompetencji instytucji unij-
nych względem Traktatów jest groźny. Centralizacja struktur Unii Europejskiej 
jest niebezpiecznym procesem”. Diametralnie odmienną opinię wyraziła z ko-
lei przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen: „Wyrok TSUE 
w sprawie mechanizmu warunkowości potwierdza, że podążamy właściwą 
ścieżką. Parlament Europejski oczekuje teraz, że Komisja szybko zastosuje me-
chanizm warunkowości. Uwarunkowanie funduszy unijnych związane z po-
szanowaniem praworządności nie podlega dla PE negocjacjom”.

(https://www.prawo.pl/prawo/mechanizm-pieniadze-za-praworzadnosc-
-wyrok-tsue,513503.html, dostęp: 22.03.2022 r.) 

To czwarty akt dramatu.
Dla Polski, polskiej gospodarki, a w szczególności dla obywateli RP nie jest to 

z całą pewnością dobra nowina, lecz wręcz odwrotnie. Trybunał Konstytucyjny, 
także aktywny, a zarazem bierny uczestnik tego sporu, zabrał głos, a wła-
ściwie to tego głosu nie zabrał, jeszcze tego samego dnia co TSUE, 16 lutego 
2022 r. Poinformował o tym portal Polityka.pl w artykule pod wielce znamien-
nym tytułem: „Pieniądze za praworządność. Teatr absurdu w Trybunale Julii 
Przyłębskiej” pióra Ewy Siedleckiej. Oto cytat, który jakże wiele mówi o stanie 
polskich struktur władzy we wszystkich 3 jej segmentach: judykatywy, egze-
kutywy, a także legislatywy: „W Trybunale Przyłębskiej odbyło się dziś coś, co 
można by nazwać «poronieniem». Rozprawa, owszem, jak zwykle z opóźnie-
niem, ale się zaczęła. Miała być o godz. 9, dokładnie w czasie, gdy ogłoszenie 
swojego wyroku w sprawie reguły «pieniądze za praworządność» rozpoczynał 
TSUE w Luksemburgu. Miała się rozpocząć, choć na stronie Trybunału nie po-
jawiły się stanowiska stron. Sejm swoje przyjął w dniu poprzedzającym rozpra-
wę, a więc niemożliwe było zapoznanie się z nim ani przez sędziów, ani przez 
strony, co narusza ustawę o TK. Nie wiadomo, czy komukolwiek ujawnili swoje 
stanowiska prezydent i MSZ”.

(https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kraj2154909,1,pieniadze-za-
praworzadnosc-teatr-absurdu-w-trybunale-julii-przylebskiej.read, dostęp: 
22.03.2022 r.)

To piąta już odsłona tego spektaklu.
Ostatni akt (na dzień dzisiejszy) rozegrał się w Brukseli, w ławach Parlamentu 

Europejskiego 10 marca 2022 r. Doniósł o tym portal Rp.pl. w swoim serwisie 
informacyjnym, w poście z nagłówkiem „Europosłowie chcą zastosowania na-
tychmiast mechanizmu warunkowości wobec Polski”. W doniesieniu czytamy: 
„Komisja Europejska musi podjąć pilne działania i natychmiast zastosować me-
chanizm warunkowości związanej z  praworządnością, powiadamiając o tym na 
piśmie zainteresowane państwa członkowskie – głosi rezolucja przyjęta w środę 
wieczorem przez Parlament Europejski”.

I jeszcze wynik głosowania, dla lepszego zobrazowania układu sił w PE: 
za rezolucją głosowało 478 posłów, przeciw było 155, a 29 wstrzymało się od 
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głosu. Rezultat ten pozbawia wszelkich złudzeń rządzącą w Polsce Zjednoczoną 
Prawicę. To 72% oddanych głosów, sporo ponad większość kwalifikowaną (66% 
lub 2/3).

Polska, jej gospodarka, jej mieszkańcy mają przed sobą bardzo niepoko-
jącą perspektywę, wręcz przygnębiającą perspektywę. Po 2 latach (właśnie 
mijają) wyniszczającej biologicznie i ekonomicznie pandemii COVD-19 bilans 
jest dramatyczny. Blisko 6 mln zachorowań, setki zgonów, ponadto kata-
strofalnie wysoka liczba tzw. zgonów nadmiarowych (drugie tyle z okładem) 
nadwątliły żywotne siły polskiego narodu. Gospodarka, osłabiona rygorami 
związanymi ze zwalczaniem skutków pandemii, jak nigdy potrzebuje unij-
nych funduszy na zniwelowanie ujemnych skutków spowodowanych pan-
demią i zapewnienie dalszego stabilnego rozwoju. Tym bardziej teraz, gdy 
za naszą wschodnią granicą rozgorzała wojenna zawierucha spowodowana 
barbarzyńską agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę. Członkostwo Polski 
w Unii Europejskiej od ponad 2004 r. zapewniało takie fundusze. Co więcej, 
Unia Europejska uchwaliła dodatkowo specjalny Fundusz Odbudowy, którego 
łączny budżet wynosi ponad 723,8 mld euro. Na witrynie informacyjnej pol-
skiego rządu dnia 21 lipca 2022 r. pojawił się komunikat z nagłówkiem „Jak 
powstał unijny Fundusz Odbudowy i co ma wspólnego z Krajowym Planem 
Odbudowy”. Możemy w nim przeczytać:

„Polska jest jednym z największych beneficjentów budżetu unijnego na 
lata 2021–2027 oraz Funduszu Odbudowy. Po 4 dniach obrad liderzy państw 
Unii Europejskiej przyjęli projekt budżetu UE na lata 2021–2027 oraz określili 
wparcie dla poszczególnych krajów w ramach tzw. Funduszu Odbudowy (Next 
Generation EU). Polsce ze wszystkich źródeł ma przypaść ok. 136,4 mld euro 
dotacji i ok. 34,2 mld euro pożyczek. To ogromny sukces negocjacyjny polskiego 
rządu i premiera Mateusza Morawieckiego”.

Dla całego polskiego społeczeństwa była to wtedy bardzo dobra nowina. 
Niestety, kolejne reformy wymiaru sprawiedliwości przeprowadzone przez mi-
nistra tego resortu Zbigniewa Ziobrę i uchwalone przez Sejm doprowadziły w re-
zultacie do wniesienia przez Komisję Europejską do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej kilku skarg na Polskę z zarzutem łamania unijnych zasad pra-
worządności. Sprawy te (tryb wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, 
umocowania prawne Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego, sprzeczny ze 
wspólnotowymi zasadami zakres kompetencji ministra sprawiedliwości i pro-
kuratora generalnego, naruszający niezależność sądów, niezawisłość sędziów). 
We wszystkich tych sprawach TSUE wydał orzeczenia niekorzystne dla Polski, 
wzywając polskie władze do usunięcia tych rozwiązań legislacyjnych sprzecz-
nych z prawem unijnym.

Panie Premierze, steruje Pan nawą państwową Rzeczypospolitej Polskiej 
w segmencie władzy wykonawczej od ponad 5 lat (od grudnia 2017 r.). Wszystkie 
wymienione powyżej ustawy zakwestionowane przez TSUE zostały przeprowa-
dzone przez podległego Panu bezpośrednio ministra sprawiedliwości już za Pana 
kadencji jako prezesa Rady Ministrów RP. To Panu podlega również Rządowe 
Centrum Legislacji. Zatem dysponuje Pan strukturą i instrumentami prawnymi, 
za pomocą których można szybko i sprawnie opracować projekty ustaw, które 
stanowiłyby realizację wyroków wydanych przeciwko Polsce przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Tym samym usunięte zostałyby materialne 
i prawne przeszkody, które spowodowały powstrzymanie już wdrażanego przez 
Komisję Europejską mechanizmu „pieniądze za praworządność”.

Pańska bezczynność w tej kwestii przekłada się na bezpośrednie i bardzo 
realne ryzyko utraty, wstrzymania, a w najlepszym razie opóźnienia wypłat 
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unijnych funduszy, których pozyskaniem niecałe 2 lata temu tak bardzo Pan 
się chwalił.

Na fundusze te czeka i wciąż liczy na ich pozyskanie polska gospodarka, cze-
kają polskie samorządy, polscy przedsiębiorcy, polscy rolnicy, na dobrą sprawę, 
czeka i liczy na to całe polskie społeczeństwo.

Biorąc pod uwagę wszystkie fakty i argumenty przedstawione powyżej, zwra-
cam się do Pana z apelem o pilne przedstawienie planu działań kierowanego 
przez Pana rządu oraz podległego Panu Rządowego Centrum Legislacji. Planu 
działań, które sprawią, że Polska, jako państwo członkowskie Unii Europejskiej, 
oraz całe polskie społeczeństwo odzyska pewność, że te wielkie fundusze, i tak 
potrzebne, szczególnie w obecnej sytuacji (pandemia, wojna na Ukrainie), 
otrzyma.

Z poważaniem 
Wadim Tyszkiewicz
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oświadczenie złożone 
przez senatora wadima Tyszkiewicza

oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji 
Mariusza kamińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Zgodnie z oficjalnymi informacjami przekazywanymi przez Straż Graniczną 

(np. https://www.strazgraniczna.pl/pl/aktualnosci/9950,Weekend-na-polsko-
białoruskiej-granicy.html) nadal zdarzają się przypadki „odprowadzania do linii 
granicy” cudzoziemców nielegalnie przekraczających granicę Polski i Białorusi. 
W praktyce oznacza to wypychanie takich cudzoziemców z powrotem na stronę 
białoruską. O takich praktykach, stosowanych także wobec osób wnioskujących 
o ochronę w Polsce, informują również działacze społeczni (np. https://www.
facebook.com/grupagranica/posts/370277041567564).

W związku z tym mam następujące pytania.
Ile osób przekraczających nielegalnie granicę Polski od momentu wybuchu 

wojny na Ukrainie (24 lutego br.) zostało po zatrzymaniu „odprowadzonych do 
linii granicy” i zmuszonych do przejścia z powrotem na stronę białoruską?

Jakich państw byli to obywatele i czy są wśród nich państwa, w których toczą 
się wojny lub łamane są prawa człowieka?

Ile z  tych osób złożyło lub próbowało złożyć funkcjonariuszom Straży 
Granicznej wnioski o ochronę w Polsce?

Ile z tych osób miało możliwość przedstawienia racji przeciwko wydaleniu, 
rozpatrzenia ich sprawy i bycia reprezentowanym dla tych celów przed wła-
ściwym organem lub osobami wyznaczonymi przez ten organ, zgodnie z art. 1 
ust. 1 Protokołu nr 7 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych 
wolności, a jeśli nie miało takiej możliwości, to dlaczego?

Czy Białoruś jest uznawana za kraj, w którym prawo tych osób do życia, wol-
ności lub bezpieczeństwa osobistego nie jest zagrożone oraz w którym te osoby 
nie mogłyby zostać poddane torturom lub poniżającemu traktowaniu albo kara-
niu? Jeśli tak, to dlaczego, mimo świadectw przemocy funkcjonariuszy białoru-
skich wobec cudzoziemców na granicy białorusko-polskiej, podawanych przez 
m.in. Amnesty International (https://amnesty.org.pl/bialorus-polska-ue-nowe-
dowody-przemocy-wobec-uchodzcow-migrantow-ek/), dziennikarzy i nawet 
Ministerstwo Obrony Narodowej (https://www.tvp.info/56851361/strzaly-na-
granicy-bialorusini-dokonuja-aktow-przemocy-na-migrantach-mon-pokazuje-
nagrania), a także sygnałów, iż Białorusini grożą imigrantom deportacją do 
ogarniętej wojną Ukrainy (https://www.edziecko.pl/rodzice/7,79361,28251897,40-
dniowa-dziewczynka-na-przygranicznych-bagnach.html)?

Jeśli Białoruś nie jest uznawana za kraj, w którym prawo tych osób do ży-
cia, wolności lub bezpieczeństwa osobistego nie jest zagrożone oraz w którym 
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te osoby nie mogłyby zostać poddane torturom lub poniżającemu traktowaniu 
albo karaniu, to dlaczego zawraca się te osoby do tego kraju, wbrew zakazowi 
tortur oraz nieludzkiego lub poniżającego traktowania albo karania, wyrażo-
nemu w art. 3 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, 
który Europejski Trybunat Praw Człowieka rozciąga również na zakaz wyda-
lania do kraju, w którym coś takiego grozi (wyrok w sprawie Saadi przeciwko 
Włochom z 2008 r.)? Dlaczego nie udziela się im prawa pobytu ze względów hu-
manitarnych lub pobytu tolerowanego nawet w przypadku, jeśli nie przysługuje 
im status uchodźcy?

Jaka racja stoi za zawracaniem tych osób na Białoruś w sytuacji, gdy jest już 
jasne, że Polska była w stanie przyjąć w krótkim czasie ponad 2 miliony uchodź-
ców z Ukrainy?

Wadim Tyszkiewicz
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Punkt 3. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz nie-
których innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicz-
nych

senator sprawozdawca 
Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o ochronie dziedzic-
twa narodowego związanego z nazwami obiektów prze-
strzeni publicznej oraz pomnikami

Sprawozdanie połączonych Komisji Kultury i Środ-
ków Przekazu oraz Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca 
Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34

Zapytania i odpowiedzi
senator Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
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senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 39

treść 
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(Obrady w dniu 23 marca)
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poseł Paweł Lisiecki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
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Zamknięcie dyskusji
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o pracowniczych programach emerytalnych oraz usta-
wy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indy-
widualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i  Fi-
nansów Publicznych oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca 
Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 
Stanisław Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  emeryturach pomostowych oraz niektórych innych 
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Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej
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Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
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Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  dozorze technicznym oraz ustawy o  transporcie ko-
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Zamknięcie dyskusji

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo wodne

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej oraz Komisji Środowiska

senator sprawozdawca 
Janusz Gromek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .60

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o  utworzeniu Poli-
techniki Morskiej w Szczecinie

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca 
Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Zapytania i odpowiedzi
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy
poseł Arkadiusz Marchewka  . . . . . . . . . . . . . . 63
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senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
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Wojciech Ślączka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 65

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o  wyrobach me-
dycznych

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca 
Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . . . . . . 65

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
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Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Zapytania i odpowiedzi

senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . 68
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Zdrowia 
Maciej Miłkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Otwarcie dyskusji
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
senator Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . 70
senator Beata Małecka-Libera  . . . . . . . . . . . . . 70
senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Zamknięcie dyskusji
Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umo-
wy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a  Rzą-
dem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej roz-
mieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej 
w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca 
Janusz Pęcherz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej

senator sprawozdawca 
Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Zapytania i odpowiedzi
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
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sekretarz stanu  
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Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Pro-
tokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospo-
litej Polskiej a Rządem Republiki Armenii do Umowy 
między Unią Europejską a Republiką Armenii o read-
misji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej 
w Brukseli dnia 19 kwietnia 2013 roku, sporządzonego 
w Warszawie dnia 29 października 2021 roku

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowie-
ka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Samorzą-
du Terytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca 
Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej

senator sprawozdawca 
Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umo-
wy o  partnerstwie gospodarczym między państwami 
CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską 
i  jej państwami członkowskimi, z  drugiej strony, spo-
rządzonej w  Bridgetown na Barbadosie dnia 15 paź-
dziernika 2008 r.

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej i In-
nowacyjności

senator sprawozdawca 
Władysław Komarnicki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76

Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii 
Europejskiej

senator sprawozdawca 
Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Zapytania i odpowiedzi
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 78
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad

Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukra-
iny w  związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i  Admini-
stracji Państwowej

senator sprawozdawca 
Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . . . . . . . 
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 81
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 82
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 83
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 84
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 84
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 85
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senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 85
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 86
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86
senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 87
senator Marek Martynowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 87
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
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senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Janusz Pęcherz  . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
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Zamknięcie dyskusji

Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

Komunikaty
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Wznowienie posiedzenia
Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w  sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę 
jej uchwalenia

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca 
Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
senator sprawozdawca 
Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105

Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
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senator Marek Borowski  . . . . . . . . . . . . . . . 111
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
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senator Marek Pęk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116

Gło so wa nie nr  2  116
Dyskusja (cd.)

senator Zdzisław Pupa  . . . . . . . . . . . . . . . . 116
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . 117

Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu uchwały do Komisji Ustawo-
dawczej

Komunikaty
Wznowienie obrad
Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
uchwały w  sprawie uczczenia Konstytucji Rzeczypo-
spolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. w 25. rocznicę 
jej uchwalenia (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca 
Jan Filip Libicki  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Sprawozdanie mniejszości Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca 
Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119

Gło so wa nie nr  3 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119
Gło so wa nie nr  4  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
Gło so wa nie nr  5 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119
Podjęcie uchwały

marszałek Sejmu II kadencji  
w latach 1995–1997  
Józef Zych 120

Punkt 2. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o lasach (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Gło so wa nie nr  6  121
Podjęcie uchwały

Punkt 3. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o listach zastawnych i bankach hipotecznych oraz nie-
których innych ustaw (cd.)

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Publicz-
nych

senator sprawozdawca 
Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Gło so wa nie nr  7 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
Gło so wa nie nr  8  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Gło so wa nie nr  9  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Podjęcie uchwały

Punkt 4. porządku obrad: ustawa o ochronie dziedzic-
twa narodowego związanego z nazwami obiektów prze-
strzeni publicznej oraz pomnikami (cd.)

Gło so wa nie nr  10  122
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o pracowniczych programach emerytalnych oraz usta-
wy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indy-
widualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (cd.)

Gło so wa nie nr  11  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Gło so wa nie nr  12  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Gło so wa nie nr  13  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Gło so wa nie nr  14  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
Podjęcie uchwały

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  emeryturach pomostowych oraz niektórych innych 
ustaw (cd.)

Gło so wa nie nr  15  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Podjęcie uchwały

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  dozorze technicznym oraz ustawy o  transporcie ko-
lejowym (cd.)

Gło so wa nie nr  16 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Podjęcie uchwały

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Prawo wodne (cd.)

Gło so wa nie nr  17  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Gło so wa nie nr  18  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Gło so wa nie nr  19 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Gło so wa nie nr  20 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Podjęcie uchwały

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o  utworzeniu Poli-
techniki Morskiej w Szczecinie (cd.)

Gło so wa nie nr  21  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
Gło so wa nie nr  22 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123
Gło so wa nie nr  23 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Gło so wa nie nr  24 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Podjęcie uchwały

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o  wyrobach me-
dycznych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Zdrowia
senator sprawozdawca 

Agnieszka Gorgoń-Komor  . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Gło so wa nie nr  25 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Gło so wa nie nr  26 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Gło so wa nie nr  27 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Gło so wa nie nr  28 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Gło so wa nie nr  29 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Gło so wa nie nr  30 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124
Gło so wa nie nr  31  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125
Gło so wa nie nr  32 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Podjęcie uchwały

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umo-
wy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a  Rzą-

(Obrady w dniu 24 marca)
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dem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotyczącej roz-
mieszczenia funkcjonariuszy ochrony lotu, podpisanej 
w Warszawie dnia 2 grudnia 2021 r. (cd.)

Gło so wa nie nr  33 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Podjęcie uchwały

Punkt 12. porządku obrad: ustawa o  ratyfikacji Pro-
tokołu Wykonawczego między Rządem Rzeczypospo-
litej Polskiej a  Rządem Republiki Armenii do Umowy 
między Unią Europejską a Republiką Armenii o  read-
misji osób przebywających nielegalnie, sporządzonej 
w  Brukseli dnia 19  kwietnia 2013 roku, sporządzo-
nego w  Warszawie dnia 29  października 2021 roku 
(cd.)

Gło so wa nie nr  34 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Podjęcie uchwały

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umo-
wy o  partnerstwie gospodarczym między państwami 
CARIFORUM, z jednej strony, a Wspólnotą Europejską 
i  jej państwami członkowskimi, z  drugiej strony, spo-
rządzonej w  Bridgetown na Barbadosie dnia 15  paź-
dziernika 2008 r. (cd.)

Gło so wa nie nr  35 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Podjęcie uchwały

Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukra-
iny w  związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa (cd.)

Przystąpienie do trzeciego czytania projektu
Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i  Admini-
stracji Państwowej

senator sprawozdawca 
Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 126

Gło so wa nie nr  36 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 126
Gło so wa nie nr  37  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Gło so wa nie nr  38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
Podjęcie uchwały

senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 127
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 16. porządku obrad: ustawa o  zmianie usta-
wy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu 
kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania 
naziemnej telewizji cyfrowej

Sprawozdanie połączonych Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

senator sprawozdawca 
Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  127

Zapytania i odpowiedzi
senator Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . . . . . 128
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Adam Andruszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . . . 128
senator Barbara Zdrojewska .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i  Petycji oraz Komisji Sa-
morządu Terytorialnego i Administracji Państwo-
wej

senator sprawozdawca 
Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Zapytania i odpowiedzi

senator Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
senator Halina Bieda  . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca 
Magdalena Kochan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

Zapytania i odpowiedzi
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 132
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
senator Magdalena Kochan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 
Barbara Socha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134

Zapytania i odpowiedzi
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . 135
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 
Barbara Socha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 136
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 
Barbara Socha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 137
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 
Barbara Socha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 
Barbara Socha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 
Barbara Socha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 140
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 
Barbara Socha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 140
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 
Barbara Socha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
senator Danuta Jazłowiecka  . . . . . . . . . . . . . 141
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej 
Barbara Socha  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Otwarcie dyskusji
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 142

Zamknięcie dyskusji
Punkt 19. porządku obrad: ustawa o  szczególnych 
regulacjach w  zakresie transportu i  gospodarki mor-
skiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
Ukrainy

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca 
Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

Wystąpienie przedstawiciela rządu
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury 
Andrzej Bittel .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 144

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 144

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 16. porządku obrad: ustawa o  zmianie usta-
wy o wsparciu gospodarstw domowych w ponoszeniu 
kosztów związanych ze zmianą standardu nadawania 
naziemnej telewizji cyfrowej (cd.)

Gło so wa nie nr  39  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
Podjęcie uchwały

Punkt 17. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (cd.)

Gło so wa nie nr  40 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
Podjęcie uchwały

Punkt 18. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa (cd.)

Gło so wa nie nr  41 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
Podjęcie uchwały

Punkt 19. porządku obrad: ustawa o szczególnych re-
gulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukra-
iny (cd.)

Gło so wa nie nr  42 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
Podjęcie uchwały

Oświadczenia
senator Alicja Chybicka  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 146
senator Stanisław Lamczyk  . . . . . . . . . . . . . 147

Zamknięcie posiedzenia
Wyniki głosowań
Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do 
protokołu, niewygłoszone podczas 39. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  .  157
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  .  158
Przemówienie senator Alicji Zając  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad .  .  .  .  .  . 160
Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad.  .  .  .  .  .  161
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad.  .  .  .  .  . 162
Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 165
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad .  .  .  .  .  . 166
Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 168
Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 169
Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  .  170
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  .  171
Przemówienie senator Jolanty Hibner  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  .  172
Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  .  174
Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  .  176
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  .  178

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad.  .  .  .  .  . 180
Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 182
Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  .  183
Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 184
Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  .  185
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  .  187
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  . 189
Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad .  .  .  .  .  .  191
Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad.  .  .  .  .  . 192
Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad.  .  .  .  .  .  193
Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad.  .  .  .  .  .  195
Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad.  .  .  .  .  . 196
Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad.  .  .  .  .  . 198
Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad.  .  .  .  .  . 200
Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad.  .  .  .  .  . 201
Przemówienie senatora Wiktora Durlaka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad .  .  .  .  .  . 202
Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
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