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40. posiedzenie  
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Porządek obrad
40. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniu 12 kwietnia 2022 r.

1. Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

2. Odwołanie i wybór Marszałka Senatu. 

3. Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspie-
raniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa naro-
dowego.

4. Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z 
konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych 
ustaw. 

5. Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europej-
skich w perspektywie finansowej 2021–2027.

6. Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela. 

7. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. 

8. Ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem publicznych 
systemów teleinformatycznych.

9. Drugie czytanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących wol-
ności i niepodległości Ukrainy. 

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych 
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukra-
iny.



 
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 Janusz Cieszyński

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej  – poseł Paweł Lisiecki

Urząd do Spraw Cudzoziemców – szef Jarosław Szajner 

Ministerstwo Edukacji i Nauki  – sekretarz stanu Dariusz Piontkowski 

Ministerstwo Finansów  – dyrektor Departamentu Podatków  
     Dochodowych  Jarosław Szatański 

Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej  – sekretarz stanu  
     Małgorzata Jarosińska-Jedynak

Ministerstwo Obrony Narodowej  – sekretarz stanu Wojciech Skurkiewicz

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej  – sekretarz stanu Stanisław Szwed 

Ministerstwo Rozwoju i Technologii  – sekretarz stanu Piotr Uściński 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  – sekretarz stanu Maciej Wąsik 
  – podsekretarz stanu Bartosz Grodecki 
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na adres przesłany państwu uprzednio przez 
Kancelarię Senatu.

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

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

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

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

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Przypominam senatorom korzystającym 
z aplikacji do zdalnego udziału w posiedzeniu, że 
rozpoczęcie głosowania w systemie Webex, tzw. an-
kietowanie, spowoduje pojawienie się komunika-
tu. Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy „OK”. 
Przypominam także o konieczności wciśnięcia 2 
przycisków „Przekaż” w trakcie oddawania głosu: 
w oknie głosowania oraz w odpowiedzi na pytanie 
o potwierdzenie.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
Panie i Panowie Senatorowie, 30 marca 2022 r. 

zmarł pan Janusz Stefan Bielawski, senator IV i V 
kadencji. W Senacie IV kadencji był członkiem 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 05)

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

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Otwieram czterdzieste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marsza- 
łkowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pa-
nią senator Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską oraz 
pana senatora Rafała Ambrozika. Listę mówców 
będzie prowadzić pani senator Agnieszka Kołacz-
Leszczyńska. Dziękuję, że państwo senatorowie za-
jęli już miejsca za stołem prezydialnym.

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 porozumiewania 
się na odległość, w sposób zdalny. Zasady udzia-
łu senatorów w posiedzeniach Senatu w sposób 
zdalny zostały określone w art. 67b Regulaminu 
Senatu.

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

Wnioski o charakterze legislacyjnym, prze-
mówienia w dyskusji oraz oświadczenia prosimy 
przesyłać za pośrednictwem poczty elektronicznej 
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Komisji Zdrowia, Kultury Fizycznej i Sportu oraz 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, a w Senacie V kadencji pracował 
w Komisji Polityki Społecznej i Zdrowia.

Proszę uprzejmie o powstanie i uczczenie mi-
nutą ciszy pamięci zmarłego senatora.

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

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

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

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Szanowni Państwo Senatorowie, na państwa pul-

pitach senatorskich zostały wyłożone żółte żonkile, 
jako symbol uczczenia siedemdziesiątej dziewiątej 
rocznicy wybuchu powstania w getcie warszaw-
skim, która przypada za tydzień, 19 kwietnia.

Informuję, że Sejm na pięćdziesiątym pierw-
szym posiedzeniu w dniu 24 marca 2022 r. przyjął 
wszystkie poprawki Senatu do ustawy o zmianie 
ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz do 
ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu nar-
komanii oraz niektórych innych ustaw. Na tym sa-
mym posiedzeniu Sejm odrzucił uchwałę Senatu 
odrzucającą ustawę o zmianie ustawy – Kodeks 
spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto na pięćdziesiątym drugim posiedzeniu 
w dniu 7 kwietnia Sejm przyjął wszystkie popraw-
ki Senatu do ustawy o zmianie ustawy o pracow-
niczych programach emerytalnych oraz ustawy 
o indywidualnych kontach emerytalnych oraz in-
dywidualnych kontach zabezpieczenia emerytal-
nego, do ustawy o zmianie ustawy – Prawo wodne 
i do ustawy o utworzeniu Politechniki Morskiej 
w Szczecinie, a także większość poprawek do usta-
wy o wyrobach medycznych i do ustawy o zmianie 
ustawy o listach zastawnych i bankach hipotecz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto na tym samym posiedzeniu Sejm 
odrzucił uchwałę Senatu odrzucającą ustawę 
o ochronie dziedzictwa narodowego związanego 
z nazwami obiektów przestrzeni publicznej oraz 
pomnikami.

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

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

Pragnę poinformować, że grupa senato-
rów, zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu, 

złożyła wniosek o wprowadzenie do porządku ob-
rad punktu: odwołanie i wybór Marszałka Senatu. 
Przypomnę, że odbywa się to w formie jednego gło-
sowania. Zarówno do odwołania, jak i do wyboru 
jest potrzebna ustawowa większość, czyli 51 głosów. 
Uwzględniłem ten wniosek. Jest to drugi punkt roz-
danego państwu projektu porządku obrad.

Proponuję rozpatrzenie punktu pierwszego 
oraz punktów od piątego do ósmego projektu po-
rządku obrad, pomimo że sprawozdania komisji 
w ich sprawie zostały dostarczone w terminie póź-
niejszym niż określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu 
Senatu.

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

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

Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania 
dotychczasowego punktu trzeciego, tj. ustawa 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, i roz-
patrzenie go jako punktu pierwszego.

Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu… Stwierdzam, że 
Senat przedstawioną propozycję przyjął.

Szanowni Państwo, proponuję uzupełnienie 
porządku obrad o punkty: ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspie-
raniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego – i rozpatrzenie go 
jako punktu trzeciego; ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz 
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako 
punktu czwartego.

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

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

Chciałbym poinformować, że porządek ob-
rad może być jeszcze uzupełniony o ustawę in-
cydentalną dotyczącą tzw. abolicji dla obywateli 
Rzeczypospolitej walczących po stronie Ukrainy 
z agresorem rosyjskim na terytorium Ukrainy. 
Jest to ustawa incydentalna dotycząca tych osób, 
po to, ażeby nie podlegały one karom po powrocie 
do ojczyzny.

Poza tym być może będzie jeszcze uzupeł-
nienie o ustawę dotyczącą kwestii podatkowych 
związanych z  pobytem uchodźców na terenie 
Rzeczypospolitej.

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porzą-
dek obrad czterdziestego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.
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Ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym

Po przygotowaniu przez komisję sprawozdania 
w sprawie projektu ustawy o niekaraniu ochotni-
ków broniących wolności i niepodległości Ukrainy 
porządek obrad może zostać uzupełniony o dru-
gie czytanie tego projektu. Oraz o drugą ustawę, 
podatkową.

Dziś o godzinie 12.00 zostanie ogłoszona pół-
godzinna przerwa w obradach na otwarcie wysta-
wy „Bartoszewski 1922–2015. Pod prąd – Pamięć 
– Pojednanie”.

Po przerwie w obradach przystąpimy do roz-
patrywania punktu drugiego, tj. odwołanie i wybór 
Marszałka Senatu. Bezpośrednio po rozpatrzeniu 
tego punktu odbędzie się głosowanie w tej sprawie.

Pozostałe głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu. Tu chciałbym dodać 
pewien komentarz. Ponieważ głosy pań i panów se-
natorów opcji wszelakich to sugerowały i Konwent 
się do tego przychylił, to jeżeli uda się skończyć ob-
rady dzisiaj, nawet do godziny 24.00, głosowania zo-
staną przeprowadzone dzisiaj. Jeżeli nie uda się ich 
zakończyć i zostaną jakieś ustawy, to nad tymi usta-
wami, które zostały omówione, zwłaszcza dwiema 
ustawami, na które czeka Sejm, i tak będziemy gło-
sować dzisiaj, po to, abyśmy mogli oddać je Sejmowi, 
ponieważ Sejm zbiera się jutro o godz. 16.00.

Jeżeli uda się zakończyć obrady dzisiaj, to będą 
one prowadzone maksimum do godziny 24.00. 
Jeżeli się nie uda, to jutro zostaną rozpoczęte 
o godz. 9.00, a o godz. 10.30 zostanie ogłoszona 
przerwa w obradach do godziny 13.00.

Przypomnę również, że jutro o godz. 14.00 
będzie pogrzeb wicepremiera, człowieka róż-
nych funkcji, również senatora, pana marszałka 
Ludwika Dorna. Wiem, że na pogrzeb wybiera się 
część senatorów, wysyłamy tam również oficjalną 
delegację pod przewodnictwem pana marszałka 
Kamińskiego.

To tyle komunikatów informacyjnych dotyczą-
cych przebiegu obrad.

Czy macie państwo jakieś pytania dotyczące 
szczegółów tego posiedzenia?

Skoro nie, to przystępujemy do rozpatrze-
nia punktu pierwszego porządku obrad: ustawa 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.

Po tym punkcie, niezależnie od tego, o której 
on się skończy, będzie ogłoszona przerwa, która 
zakończy się o 12.30. Wtedy przystąpimy do rozpa-
trywania punktu drugiego. Dziękuję bardzo.

Pani Marszałek, proszę.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 673, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 673 A.

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

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ZYGMUNT FRANKIEWICZ 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo Senato- 
rowie!

Ustawa, którą mam zaszczyt państwu pre-
zentować w sprawozdaniu Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, została 
uchwalona przez Sejm w dniu 24 marca, a następ-
nego dnia pan marszałek skierował tę ustawę do 
wymienionej komisji.

Zakres zmian w ustawie o samorządzie gmin-
nym jest stosunkowo niewielki i dotyczy stwo-
rzenia bardziej elastycznej formuły finansowania 
budżetu obywatelskiego w gminie. Ta ustawa stwa-
rza możliwość dzielenia środków wydatkowanych 
w ramach budżetu obywatelskiego na pule obejmu-
jące całość gminy i jej części w postaci jednostek po-
mocniczych lub grup jednostek pomocniczych. To 
jest istotne ułatwienie szczególnie w tych gminach, 
w k™órych nie na całym obszarze ustanowione są 
jednostki pomocnicze. Ponadto uelastycznienie po-
lega na możliwości stworzenia dodatkowego kryte-
rium, mianowicie kategorii kwotowych projektów, 
i dzieleniu kwoty przeznaczonej w ramach budże-
tu obywatelskiego na takie pule kwotowe, które 
mogą dotyczyć całości lub części obszaru gminy. 
To jest postulat często zgłaszany przez jednostki 
samorządu terytorialnego, podjęty przez sejmową 
Komisję do Spraw Petycji w odpowiedzi na petycję 
indywidualną.

Biuro Legislacyjne do tej ustawy wniosło pro-
pozycję jednej, ale bardzo ważnej poprawki. Biuro 
Legislacyjne, nasze, senackie, stwierdziło miano-
wicie, że ustawa nie zawiera regulacji przejściowej, 
która to regulacja przejściowa powinna się odnosić 
do budżetów obywatelskich w gminach, co do któ-
rych procedura konsultacyjna na rok 2023 została 
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Odwołanie i wybór Marszałka Senatu

już uruchomiona. Brak takiego przepisu przejścio-
wego może być oceniany jako rażący błąd ustawo-
dawcy. W związku z tym została zaproponowana 
poprawka, przyjęta przez komisję, o następującym 
brzmieniu: przepis art. 5a ust. 6 ustawy zmienianej 
w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
stosuje się do konsultacji społecznych prowadzo-
nych w gminach w ramach budżetu obywatelskiego 
na rok 2023, jeżeli do dnia wejścia w życie niniej-
szej ustawy nie zakończono etapu zgłaszania pro-
jektów budżetu obywatelskiego na ten rok.

Po wprowadzeniu tej poprawki… Komisja 
w głosowaniu nad całością ustawy wraz z wnie-
sioną poprawką jednogłośnie ustawę poparła i o to 
samo wnosi do Wysokiego Senatu. Bardzo serdecz-
nie dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-
słów. Do prezentowania stanowiska wnioskodawcy 
została upoważniona pani poseł Lidia Burzyńska. 
Niestety pani poseł nie dotarła na posiedzenie, nie 
ma również przedstawiciela rządu.

Otwieram dyskusję.
Czy ktoś z  państwa pragnie zabrać głos 

w przedmiocie tej ustawy?
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

pisał się do głosu.
Informuję dla porządku, że senatorowie 

Mariusz Gromko, Adam Szejnfeld, Jolanta Hibner, 
Aleksander Szwed, Ryszard Świlski, Janusz 
Gromek, Beniamin Godyla, Janusz Pęcherz, 
Agnieszka Gorgoń-Komor, Wadim Tyszkiewicz 
i Władysław Komarnicki złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Szanowni Państwo, w związku z tym, że tak 
szybko zakończyliśmy ten punkt, przerwa będzie 
trwała nieco dłużej.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Zarządzam przerwę. To będzie przerwa godzin-
na, do 12.30. Bardzo dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 24  
do godziny 12 minut 31)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

drugiego porządku obrad: odwołanie i  wybór 
Marszałka Senatu.

Wysoka Izbo! Wniosek w sprawie odwołania 
z  funkcji marszałka Senatu senatora Tomasza 
Grodzkiego wskazujący, zgodnie z art. 6a ust. 1 
Regulaminu Senatu, kandydaturę senatora Marka 
Pęka na nowego marszałka Senatu został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 682.

Proszę pana senatora Stanisława Karczewskiego 
o przedstawienie złożonego wniosku oraz przed-
stawienie kandydatury senatora Marka Pęka na 
marszałka Senatu.

Proszę bardzo, Panie Marszałku. Ma pan 10 
minut.

(Senator Stanisław Karczewski: Ale, Panie 
Marszałku, Panie Marszałku Senatu, myślę też, że 
jeśli pan marszałek uzna… Już na początku pro-
szę przedłużyć ten czas chociaż o 5 minut. Bardzo 
bym o to prosił pana marszałka. Panie Marszałku 
Senatu, Panie Marszałku Prowadzący, Wysoka 
Izbo, Panie i Panowie Senatorowie…)

A! Przepraszam bardzo, Panie Marszałku.
Informuję, że głosowanie będzie po tym punk-

cie, to znaczy zarządzę krótką przerwę i będzie 
głosowanie.

10 minut. Panie Marszałku, proszę.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Dobrze. Dziękuję bardzo. Postaram się to 
sprawnie przeprowadzić.

Panie Marszałku Senatu! Panie Marszałku 
Prowadzący! Szanowni Państwo!

To jest pierwszy wniosek o odwołanie marszał-
ka Senatu z tej funkcji w historii reaktywowanego 
Senatu. Do tej pory Senat miał swój określony cha-
rakter – był izbą zadumy, refleksji, był miejscem 
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szczególnym, gdzie czuło się wspólnotę obywatel-
ską. Senatorowie zawsze z dumą, wielką dumą, 
mówili o funkcjonowaniu Senatu. Ale my mamy 
inne zdanie o funkcjonowaniu tego Senatu i kilka 
słów na ten temat chciałbym powiedzieć.

Nim powiem o wadach, niedociągnięciach i błę-
dach pana marszałka Tomasza Grodzkiego, należy 
powiedzieć o jego zaletach, niewątpliwych zaletach. 
Dostrzegamy je. Pan marszałek to wybitny torako-
chirurg, naukowiec, z bogatym doświadczeniem, 
uznany autorytet w Polsce i w Europie. Narty i te-
nis też nas łączą, bo to dwa sporty, którymi inte-
resujemy się bardzo i czynnie.

Jest trzeci rok urzędowania i w tym czasie mie-
liśmy z panem marszałkiem 3 punkty, 3 obszary, 
w których była pełna zgoda – i za to chciałbym po-
dziękować. Było to wspólne szczepienie przeciw-
ko wirusowi SARS-CoV-2 w grudniu 2020 r., jak 
również opinia pana marszałka o konieczności 
odbudowy Pałacu Saskiego. A trzecia sprawa, któ-
ra nas łączyła i za którą chciałbym podziękować, 
to pana konieczna interwencja, słuszna i zdecy-
dowana, w chwili, kiedy pani marszałek Gabriela 
Morawska-Stanecka skandalicznie prowadziła ob-
rady, w sposób upokarzający kandydata na rzecz-
nika praw obywatelskich. I bardzo dziękuję za to, 
że pan postąpił w sposób zdecydowany i wymienił 
panią marszałek na fotelu prowadzącego. Zacytuję 
zdanie pana marszałka z pana wystąpienia w listo-
padzie 2019 r. Mówił pan, że Senat nie może być 
bastionem przeciwko. To musi być bastion budowy, 
bastion pro, bastion w kierunku tworzenia lepszej, 
bezpiecznej, bardzo przyjaznej Polski. Zamiast 
wypełniać swoje funkcje i tworzyć ten bastion… 
Powstał bastion Platformy Obywatelskiej, tak na-
prawdę druga siedziba Platformy Obywatelskiej 
przy tej samej ulicy, przy ulicy Wiejskiej. Nastąpiło 
upartyjnienie Senatu, upolitycznienie Senatu 
i  zmiana charakteru funkcjonowania Senatu. 
W Kancelarii Senatu jest zatrudnionych 7 czyn-
nych polityków. Nikt do tej pory nie zatrudniał 
czynnych polityków w Kancelarii Senatu. Jedna 
pani zaspokaja oczekiwania Lewicy, a druga – se-
natorów niezależnych.

Media senackie. Media senackie są tubą pro-
pagandową Platformy Obywatelskiej. Debaty, ja-
kie toczą się w telewizji senackiej, toczą się między 
politykami Platformy i PSL.

(Rozmowy na sali)
Powoływanie zespołów doradców. Proszę pań-

stwa, nigdy w historii Senatu nie było tylu dorad-
ców. Wymienię: zespół do spraw konstytucyjności 

–12 osób; zespół do spraw gospodarczych – 10 
osób; do spraw zagranicznych i Unii Europejskiej 
– 25 doradców; zespół Komisji Zdrowia – 15. Ja my-
ślę, że to więcej niż u prezydenta i premiera łącz-
nie. Pełna kompromitacja. (Oklaski)

Zostały utworzone 2 komisje specjalne wbrew 
tradycji, wbrew logice. Chodziło tylko o to, aby 
stworzyć komisje, które zaspokoją oczekiwania 
senatorów. Mówię tutaj o komisji do spraw kli-
matu, która absolutnie dubluje zadania Komisji 
Środowiska, oraz o komisji do spraw Pegasusa, któ-
ra jest wytrychem pozwalającym wykroczyć poza 
zapisy konstytucji, czyli pseudokomisją śledczą.

Macie państwo stworzonych w Senacie 85 funk-
cji. To jest rekord Guinnessa. Nigdy tego nie było. 
W regulaminie jest wyraźnie napisane: przewod-
niczący, wiceprzewodniczący, za zgodą prezydium 
dodatkowy wiceprzewodniczący. Tu nazbiera-
ło się aż 85 funkcji. To jest pełna kompromitacja. 
Rozdawanie funkcji nosi znamiona korupcji poli-
tycznej. Przykład: dwoje senatorów z PPS pełni po 
2 funkcje. Gratuluję bardzo serdecznie. Naprawdę 
wielkie wyróżnienie i wielki awans. Właściwie za-
szczytem staje się bycie szeregowym senatorem. 
Dziękuję bardzo.

Senat obfituje w konferencje, w debaty noszące 
znamiona wieców partyjnych. Polityka partyjna, 
przekaz partyjny.

Uchwały. Uchwały, proszę państwa, które kie-
dyś były uchwałami okolicznościowymi, pisanymi 
w związku z ważnymi wydarzeniami historycz-
nymi albo ważnymi wydarzeniami w polityce lub 
w naszym życiu społecznym… Są ważne uchwa-
ły wśród tych, które państwo proponujecie, ale te, 
które, że tak powiem, rządzą Senatem i których jest 
tak dużo, to są tak naprawdę manifesty partyjne.

Wykorzystanie przez pana marszałka for-
muły orędzia jako narzędzia do walki partyjnej. 
Powszechnie znane jest zamiłowanie pana mar-
szałka do słuchania swojego własnego głosu, oglą-
dania gestykulacji. To stało się, Panie Marszałku, 
już mało śmieszne. To stało się tragiczne. Na końcu 
powiem o pana ostatnim orędziu.

Drugie zdanie z pana przemówienia inauguru-
jącego, o przyczółku. Była mowa o bastionie, opisa-
liśmy ten bastion. Teraz opiszę przyczółek.

Powiedział pan, że chce traktować Senat jak 
przyczółek zmiany, jako przyczółek normalnej, 
przyzwoitej, wolnej Polski, gdzie obłuda i kłam-
stwo nie mają miejsca. (Oklaski) I zaczął pan od 
kłamstwa. I zaczął pan od niejednego kłamstwa. 
Kłamstwem i pychą, graniczącą z mitomanią, była 
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bajka o tym, jakoby ktokolwiek proponował panu 
funkcję ministra zdrowia w polskim rządzie two-
rzonym przez Prawo i Sprawiedliwość. To było 
wierutne kłamstwo.

Głosowanie na dziesiątym posiedzeniu. Pan 
marszałek powiedział, że głosowanie będzie na 
końcu posiedzenia, po czym w trybie pilnym, oczy-
wiście po uprzednim poinformowaniu senatorów 
Platformy, zarządził głosowanie. No, to było abso-
lutne kłamstwo. Okłamał pan nas.

Na siódmym posiedzeniu również pan nas 
okłamał. Uchwaliliśmy, zgodziliśmy się na zmia-
ny w regulaminie, które miały obowiązywać tylko 
na jednym posiedzeniu – dotyczyło to pierwsze-
go czytania w przyspieszonym trybie, z pominię-
ciem tych 14 dni. I przeszło… raz, dwa, trzy, cztery, 
pięć… Tak, 6 ustaw w tym trybie przeszło, a byli-
śmy umówieni na jedną. Czyli znowu kłamstwo.

No, są też takie drobne grzeszki jak np. okre-
ślenie godziny przerwy, która nigdy… No, dzisiaj 
obrady wznowione były, po ogłoszeniu przerwy, 
punktualnie, ale z pozostałymi posiedzeniami był 
kłopot. To przedłużanie przerw o kolejne 15, 20 mi-
nut czy pół godziny jest nie do zniesienia i jest wiel-
ką uciążliwością.

Immunitet, krótko o immunitecie. To już jest 
387 dni, wszyscy o tym wiemy. Moim zdaniem 
jako lekarza, jako byłego marszałka, jako polityka 
i człowieka należy honorowo zrezygnować – zrzec 
się immunitetu i oczyścić się, po prostu oczyścić 
się. Pan w tej chwili nie ma moralnej legitymacji 
do pełnienia funkcji marszałka Senatu… (Oklaski) 
Bardzo mi przykro. W  ostatnim czasie mamy 
2 sytuacje kryzysowe, jedna to pandemia, druga 
to wojna na Ukrainie. I co pan marszałek robi? 
W pierwszej sytuacji jedzie do Włoch. No, w odle-
głości 30 km wykonano badania testowe wszystkim 
i okazało się, że nikt nie był chory na COVID… To 
jest żenujące i to jest tak naprawdę kłamstwo, bo 
skąd mógł pan to wiedzieć – sytuacja zmieniała 
się z godziny na godzinę, z minuty na minutę. Po 
powrocie nie poszedł pan na kwarantannę, choć 
pana współpracownicy – wszyscy czy nie wszyscy, 
czy część – byli na kwarantannie. Wtedy obligiem 
było bycie na kwarantannie, test nie upoważniał do 
zwolnienia z kwarantanny. A co się dzieje z panem 
marszałkiem, jaka jest decyzja, kiedy wojska stoją 
u bram Ukrainy? Można powiedzieć, że wyjeżdża 
na wycieczkę turystyczną do Miami. Zabiera kil-
koro senatorów i beztrosko wyjeżdża sobie na wy-
cieczkę. No, moim zdaniem…

(Sygnał timera)

…jest to absolutna kompromitacja. Ale to są 
grzeszki albo grzechy niewielkie…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Marszałku, proszę konkludować.)

Będę konkludował, dlatego przechodzę do 
grzechów ciężkich, niewybaczalnych. Tamte były 
takie… No, w trakcie postu można je odpokutować, 
ale z ciężkich grzechów wyspowiadać się trudno.

Ciężki grzech pana marszałka to prowadzenie 
własnej polityki zagranicznej, tak jakby pan mar-
szałek zarządzał eksterytorialną placówką na te-
renie Polski, a Senat przecież jest częścią systemu 
politycznego w Polsce. Marszałek kwestionujący 
demokratyczne pochodzenie wszystkich innych 
instytucji działa w oderwaniu od rzeczywistości 
i okazuje lekceważenie – ale nie tym, którzy spra-
wują te funkcje, tylko tym, którzy wybrali ich na te 
funkcje, czyli Polakom, wyborcom.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Marszałku…)

Senat nie ma żadnego…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …zapisuję 

pana na następne 5 minut.)
…konstytucyjnego umocowania…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Przepraszam najmocniej, ale…
(Senator Stanisław Karczewski: Tak, Panie 

Marszałku?)
Powyżej minuty… Przekroczył pan czas.
(Senator Stanisław Karczewski: To pan mi nie 

da teraz czasu więcej, tak?)
5 minut. Proszę uprzejmie…
(Senator Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo, Panie Marszałku. Senat…)
Proszę… Ale nie, nie. Proszę się zapisać i w ra-

mach tych następnych 5 minut do głosu będzie pan 
dopuszczony.

(Senator Stanisław Karczewski: Czyli ja jestem 
sprawozdawcą przez 10 minut i nie mam 10 minut 
jako mówca…)

(Wypowiedzi w tle nagrania)
Nie.
(Senator Stanisław Karczewski: Nie? Dobrze. 

Panie Marszałku, no, to pan interpretuje…)
Przykro mi, ale muszę pilnować…
(Senator Stanisław Karczewski: Ja rozumiem. 

No, pan interpretuje w błędny sposób regulamin, 
ale ja się z tym zgadzam, skoro marszałek tak in-
terpretuje. Ja te 5 minut teraz wykorzystam.)
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Dziękuję bardzo, Panie Marszałku…
(Senator Stanisław Karczewski: To ja dziękuję, 

Panie Marszałku. Od którego momentu będziemy 
liczyli te 5 minut?)

Nie, nie… Proszę się zapisać i będzie pan miał 
następne pięć…

(Senator Stanisław Karczewski: Nie, no, ja 
bym chciał teraz to dokończyć, bo mam jeszcze do 
przedstawienia…)

Panie Marszałku…
(Senator Stanisław Karczewski: Czyli pan mi 

odbiera głos, tak?)
Tak, odbieram panu głos.
(Senator Stanisław Karczewski: Już, tak? O, 

bardzo przykro. Nie powiedziałem o najważniej-
szych rzeczach…)

Dziękuję.
(Senator Stanisław Karczewski: …ale trudno. 

Taki był zamiar pana marszałka.)
Powiedziałem panu, że 10 minut… Trzeba było 

jednak w tym czasie te najważniejsze…
(Senator Stanisław Karczewski: Ale w regulaminie, 

Panie Marszałku, jest napisane wyraźnie, że marszałek 
może wydłużyć ten czas. Ale, jak rozumiem, pan mar-
szałek nie ma takiej woli. Dziękuję bardzo.)

Wydłużyłem panu czas, Panie Marszałku, wy-
dłużyłem czas.

(Senator Stanisław Karczewski: Gdybym sie-
dział na pana miejscu, na pewno wydłużyłbym 
panu czas na…)

Rozumiem. Pan jest na pewno lepszy ode mnie.
(Oklaski)
Proszę o zabranie… Aha, proszę o zabranie gło-

su przez pana marszałka Marka Pęka…
(Głos z sali: Nie, jest tutaj…)
Tak? Nie, przepraszam, Marcina Bosackiego. 

Dziękuję. 
(Głos z sali: A pytań nie ma?)
(Wesołość na sali)
(Senator Marek Martynowski: Panie Marszałku, 

a pytania?)
Dobrze, przepraszam. Tak, tak, są pytania. 
(Senator Stanisław Karczewski: Są pytania, cie-

szę się. Myślałem, że pan marszałek uznał, że pytań 
nie może być.)

Przepraszam. Dobrze, że pan zwrócił uwagę.
(Senator Stanisław Karczewski: Pogodziłbym 

się z tym, oczywiście z bólem, ale byłoby to…)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela 
wnioskodawców.

Bardzo proszę o pytania.

Nie ma pytań.
(Senator Stanisław Karczewski: Jak to nie ma 

pytań, Panie Marszałku?)
(Wesołość na sali)
(Senator Stanisław Karczewski: Stąd nigdy nie 

widać pana senatora Czerwińskiego.)
(Senator Sekretarz Agnieszka Kołacz-

Leszczyńska: Widać, widać. Wszystko jest…)
Zwracam na pana senatora Czerwińskiego 

szczególną uwagę.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę 

uprzejmie.
Jeżeli można, proszę pytających o podniesienie 

ręki, tak żeby pani sekretarz mogła zapisać.
Proszę, pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę 

uprzejmie.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Marszałku Karczewski!

Prosiłbym, żeby pan przedstawił, oczywiście 
w sposób skrótowy, ten najważniejszy zarzut, któ-
rego nie zdołał pan wyartykułować z uwagi na brak 
czasu.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Dziękuję bardzo za to pytanie, Panie Senatorze.
(Senator Jadwiga Rotnicka: To nie jest pytanie.)
Jest to pytanie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

bardzo, Panie Marszałku…)
Ja zrozumiałem to pytanie i na nie odpowiem. 

Bardzo, bardzo dziękuję.
(Głos z sali: Nie kompromitujcie się.)
(Senator Marek Pęk: Już dajcie spokój z  tą 

małostkowością.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze, Panie Marszałku Pęk…
(Senator Marek Pęk: Pan też, Panie Marszałku…)
Ja prowadzę i wypraszam sobie takie uwagi. Ja 

prowadzę i pilnuję porządku, a pan ten porządek 
zakłóca. 

Proszę bardzo, Panie Marszałku.
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SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Art.  133 ust.  3 konstytucji: „Prezydent 
Rzeczypospolitej w zakresie polityki zagranicznej 
współdziała z Prezesem Rady Ministrów i właści-
wym ministrem”. Absolutnie nie ma tutaj zapisu 
mówiącego o tym, że to marszałek Senatu prowa-
dzi tę politykę. No, może brać pewien udział w tej 
polityce. Ja się z tym zgadzam, bo jako marszałek 
również prowadziłem dyplomację parlamentarną, 
przywiązywałem do niej bardzo dużą wagę.

(Poruszenie na sali)
Panie Marszałku…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

odpowiadać. Proszę o spokój.)
Ale to mnie pan zwraca uwagę, tak?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie.)
Aha, dobrze.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja mówię, 

żeby pan odpowiadał…)
Ja myślałem, że pan uspokoi lewą część sali.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale 

niech pan nie zwraca uwagi. To niestety jest taka 
sytuacja…)

Panie Marszałku, ale panie i panowie senatoro-
wie z Platformy mi po prostu przeszkadzają.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Będę 
zwracał uwagę. Proszę kontynuować, Panie 
Marszałku.)

Przeszkadzają mi. Myślałem, że chociaż teraz 
będzie trochę kultury, no ale trudno.

Senat nie ma żadnego konstytucyjnego umo-
cowania do prowadzenia polityki zagranicznej, 
a  marszałek Grodzki prowadzi działania, któ-
re kreują politykę zagraniczną alternatywną wo-
bec polityki rządu polskiego, wbrew polskiej racji 
stanu.

Ja dam kilka przykładów. W trudnym dla pol-
sko-izraelskich relacji czasie spotkał się z chargé 
d’affaires ambasady Izraela w Polsce, panią Tal 
Ben-Ari Yaalon, i to bez konsultacji z polskim MSZ. 
Polskie MSZ przestrzegało i apelowało. Napisało 
do pana marszałka tak: „Dostrzegamy poważne 
ryzyko, iż wizyta może zostać wykorzystana do 
próby wpłynięcia na polski proces legislacyjny 
i wywierania presji na suwerenną polską władzę 
ustawodawczą. W związku z tym sugerujemy, by 
w spotkaniu mógł wziąć udział także przedsta-
wiciel MSZ”. Okazało się, że Senat na wiadomość 
MSZ nie odpowiedział i ostatecznie spotkanie od-
było się bez przedstawiciela Ministerstwa Spraw 

Zagranicznych, które nie zostało też poinformo-
wane o przebiegu spotkania.

Dalej: spotkanie z  wiceszefową Komisji 
Europejskiej Věrą Jourovą, którego jedynym efek-
tem było pogorszenie wizerunku Polski. Zostało 
ono wykorzystane do atakowania Polski.

Wbrew zaleceniom Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych w grudniu 2019 r., tuż po objęciu 
stanowiska marszałka Senatu, pan marszałek 
spotyka się z ambasadorem Rosji. O czym rozma-
wia? Rozmawia m.in. o możliwości… No, o tym 
mówił. Notatki nie przekazał, o ile ja wiem, do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ale rozmawia 
na jaki temat? Na temat nawiązania współpracy 
między naszą Izbą, Senatem, a izbą wyższą parla-
mentu Rosji. Na Kremlu się bardzo cieszyli.

No i, proszę państwa, ostatnie orędzie, 
w którym przekroczone zostały wszelkie gra-
nice przyzwoitości. I  ja muszę państwu po-
wiedzieć, że jak oglądałem to orędzie, to 
w pierwszym momencie – było to wieczorem 
– myślałem, że ktoś zrobił kawał, że ktoś pod-
łożył głos, że ktoś zakpił sobie z pana marszał-
ka. I, Panie Marszałku, po ludzku zrobiło mi się 
pana żal, po prostu żal, że z pana ktoś kpi. Ale 
to nie była kpina, to była prawda. Dla mnie było 
to coś wstrząsającego, że pan marszałek w orę-
dziu skierowanym do parlamentarzystów bo-
hatersko walczącej Ukrainy oskarżył nasz rząd, 
rząd Polski, o finansowanie tej agresji. W moim 
przekonaniu była to kompromitacja i naprawdę 
na Kremlu się cieszono. Przecież polski naród 
tak dumnie i tak wspaniale pomaga…

(Głos z sali: Naród, nie rząd.)
Panie Marszałku, czy ja mogę kontynuować, 

czy…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Niech pan 

kontynuuje i nie zwraca na to uwagi.)
Ale te okrzyki kierowane z  lewej strony 

przeszkadzają…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę…)
…w kulturalnej wymianie zdań.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

o spokój.)
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 

Naprawdę, niech pan nie polemizuje z salą, bo to…)
Ale ja w ogóle nie polemizuję, tylko…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, 

Proszę uprzejmie.)
Ja nie polemizuję, tylko uważam, że te pokrzy-

kiwania przeszkadzają i że są niekulturalne.
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(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To są gło-
sy, nie pokrzykiwania. Oczywiście, proszę…)

To są pokrzykiwania.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: …nie za-

bierać głosu bez zapisania się do wystąpienia.)
Tak jest. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Zresztą, Panie Senatorze, Wysoka Izbo, kry-

tycznie oceniali to wystąpienie również politycy 
zbliżeni do pana marszałka, niektórzy oczywiście 
chwalili, tu nie będę ich wymieniał, bo wiadomo… 
Ale zacytuję tutaj pana prezydenta Komorowskiego: 
„Pojechał po bandzie, tak nie powinno się robić. 
Ukraińcy oczekują od nas, że w sprawach ukraiń-
skich nie będziemy rozgrywać politycznie ich dra-
matu”. Kosiniak-Kamysz… A, przepraszam, jeszcze 
pan prezydent Komorowski: „To robi w Ukrainie 
złe wrażenie, że Polacy ich kosztem się tak poli-
tycznie bawią”. Czyli to była zabawa, to była roz-
grywka polityczna. To była rozgrywka polityczna. 
I to uznaje prezydent Komorowski, który wywodzi 
się z państwa środowiska politycznego. Kosiniak-
Kamysz, prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego: 
„Te słowa nie powinny paść, są niepotrzebne”; „Nie 
powinien się w ten sposób wypowiadać”. Rafał 
Trzaskowski powiedział, że retoryka marszałka 
Tomasza Grodzkiego poszła za daleko. Podpisuję 
się pod tymi opiniami i wypowiedziami. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
I proszę o zadanie pytania panią senator Marię 

Koc.

SENATOR 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana marszałka Stanisława 

Karczewskiego.
Panie Marszałku, jak oceni pan słowa pana 

marszałka Tomasza Grodzkiego w tymże właśnie 
wystąpieniu do parlamentarzystów ukraińskich, 
słowa „finansujemy zbrodniczy reżim, który zdo-
byte pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych 
ludzi”, w kontekście tego ogromnego wysiłku, jaki 
naród polski od kilku przynajmniej lat, ale na-
wet dłużej, ponosi w celu dywersyfikacji źródeł 
energii? Bo Polska prowadziła i prowadzi potężne 

inwestycje, które mają na celu uniezależnienie 
nas od paliw z Rosji. Te inwestycje prowadzone 
są z udziałem środków unijnych, ale gros środ-
ków pochodzi z budżetu państwa, a więc wszyscy 
Polacy składają się na te inwestycje, takie jak gazo-
port, teraz rozbudowa gazoportu, Baltic Pipe, czy 
też rozbudowa terminali gazowych w Świnoujściu 
i w Gdańsku. Jak pan ocenia te słowa? Czy Polacy 
mają prawo być oburzeni…

(Sygnał timera)
…jeśli sugeruje się nam finansowanie reżimu, 

a my od lat przestrzegamy przed reżimem Putina 
i od lat…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Pani Senator.)

…staramy się od niego uniezależnić?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Stanisław Karczewski: Panie 

Marszałku…)
Będę pilnował przestrzegania czasu.
Proszę bardzo.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Pani Marszałek! Panie Marszałku! Szanowni 
Państwo!

Absolutnie zgadzam się z panią marszałek. 
Rząd polski czyni wielki wysiłek i wielki trud, aby 
zdywersyfikować dostawy nośników energii. Robi 
to od wielu lat.

Ja organizuję konkursy historyczne i zawsze 
do młodzieży mówię, że w polityce jestem już 
dosyć długo. Nigdy z młodzieżą nie rozmawiam 
o polityce, ale mówię tym młodym ludziom, że 
historii należy się uczyć, że z historii należy wy-
ciągać wnioski i że wśród polityków znam takich, 
którzy znają historię, cenią historię, rozmawiają 
o historii i dzięki temu, że znają historię, widzą 
dalej, widzą zdecydowanie dalej. Tak właśnie poli-
tycy powinni postępować. Ci politycy, którzy my-
ślą o ciepłej wodzie, ci, którzy myślą o grillowaniu, 
o harataniu w gałę i nie patrzą w przyszłość, nie 
potrafią przewidzieć przyszłości, nigdy nie po-
winni rządzić Polską, bo będą rządzić Polską źle, 
będą Polską źle zarządzać.
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Jest Zgromadzenie Parlamentarne Polski, 
Ukrainy i Litwy. I obligatoryjnie szefem tego zgro-
madzenia i delegacji polskiej jest marszałek Senatu. 
Ja miałem honor i zaszczyt w poprzedniej kaden-
cji wielokrotnie brać udział w naszych zgromadze-
niach, w dyskusjach, w zbliżaniu naszych narodów. 
To się udawało. To było piękne i to było wspania-
łe, jak bardzo liczyli na nas Ukraińcy, że my bę-
dziemy ich ambasadorami na drodze do Unii i na 
drodze do NATO. Oni o to prosili. Podobnie pani 
marszałek doskonale to wie, bo była pani przewod-
niczącą Zgromadzenia Parlamentarnego Polski 
i Gruzji. I teraz te państwa upominają się, proszą. 
A my będziemy dalej – i chcemy być dalej – amba-
sadorami tych krajów na ich drodze do demokracji 
i bezpieczeństwa.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani senator Dorota Czudowska. Proszę 
uprzejmie.

SENATOR 
DOROTA CZUDOWSKA 

Dziękuję panu, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, ja chciałabym zapytać pana 

o zdanie w takiej sprawie. Jak pan ocenia zapra-
szanie do Senatu przedstawicieli protestów ulicz-
nych, w których obrażano nas niewybrednymi, 
wulgarnymi słowami? To sprawa sprzed prawie 
2 lat. Senat, tak jak pan powiedział na początku, 
ma swoje określone funkcje. Czy powinniśmy być 
trybunałem dla osób protestujących? One mają do 
tego prawo, ale czy to musi być przenoszone do ław 
senackich? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja mam krytyczną ocenę. Uważam, że jeśli ktoś 

chce brać udział w życiu politycznym, to absolutnie 

ma do tego prawo. I jak pan marszałek w swoim wy-
stąpieniu mówił o tym, że chce traktować Senat jako 
przyczółek zmian, przyczółek normalnej, przyzwo-
itej, wolnej Polski… My mamy wolną Polskę. My mamy 
wolną Polskę! To nie jest większość demokratyczna, 
bo my nie jesteśmy mniejszością demokratyczną. Oni 
są większością, my jesteśmy mniejszością… Bo to jest 
tak, że koleżanki i koledzy uważają, że oni mają pra-
wo do rządzenia. Jak oni rządzą, to i wybory odbyły 
się w sposób rzetelny i prawidłowy… Teraz dowiadu-
ję się, że te wybory były nierzetelne, nieprawdziwe, 
nie odzwierciedlały poglądów, opinii, że były fałszo-
wane. No, jak można traktować w ten sposób… Od 
1989 r. żyjemy w wolnej Polsce. To jest nasze wiel-
kie szczęście. To jest wielkie szczęście naszego po-
kolenia i następnych. I to powinniśmy pielęgnować. 
Ale nie powinniśmy uzurpować sobie prawa do sło-
wa „demokracja”. Prawda? Jak my chcieliśmy zrobić 
zmiany w Trybunale Konstytucyjnym, to było źle. Jak 
oni zrobili, czyli państwo zrobili, zmiany w 2015 r. 
w czerwcu, na zapas, to było dobrze. I takich przy-
kładów można podawać…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze…)
Pani Senator, uważam, że mamy pełne prawo 

do demonstrowania swoich poglądów, do organi-
zowania protestów ulicznych, ale zachęcanie… ale 
te protesty były absolutnie skierowane przeciwko 
Prawu i Sprawiedliwości. Tak było.

To jest to, o czym mówiłem w pierwszej czę-
ści swojego wystąpienia. To jest właśnie bastion. 
To jest budowanie bastionu, przyczółku partyjne-
go, politycznego i gry politycznej. Tutaj pani po-
dała absolutnie słuszny przykład, jeszcze jeden, 
o którym zapomniałem, ale nie mogłem powie-
dzieć o wszystkim, bo nie mam wystarczająco 
dużo czasu. To też świadczy o tym, że Senat bar-
dzo się zmienił. Bardzo się zmienił ten Senat. Jak 
mówiłem, kiedyś wszyscy senatorowie byli dumni 
z Senatu. Ja muszę powiedzieć, że przychodzę tu 
bez satysfakcji. Przychodzę z satysfakcją…

(Poruszenie na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Kogo interesuje pań-

ska satysfakcja?)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze…
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja tu po nocach sie-

działem. W sylwestra.)
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Panie Senatorze, proszę o spokój. Dobrze?
(Głos z sali: …Nie ma najmniejszego sensu.)
(Głos z sali: Można wyjść.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Idę właśnie.)
Panowie Senatorowie, pozwólmy odpowiedzieć 

panu marszałkowi.
(Senator Stanisław Karczewski: To już wszyst-

ko. Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Poproszę pana wicemarszałka Marka Pęka.
(Głos z sali: O pytanie?)
O pytanie.
Czy pan się nie zapisywał do pytania?
(Senator Marek Pęk: Nie. Ja się zapisywałem do 

dyskusji.)
A, przepraszam.
Pan senator Wojciech Skurkiewicz.

SENATOR 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku!
Zarzut, który przelał pewną czarę goryczy, 

jeśli chodzi o to, co się dzieje w Senacie, to było 
oskarżenie polskiego rządu, że finansuje zbrod-
niczy reżim, wypowiedziane w pseudoorędziu do 
parlamentarzystów ukraińskich. To była rzecz ha-
niebna i skandaliczna w momencie, kiedy dziesiąt-
ki tysięcy polskich rodzin przyjmują ukraińskich 
uchodźców wojennych, kiedy w każdej gminie 
i w każdym mieście dziesiątki tysięcy Polaków po-
magają tym, którzy tej pomocy potrzebują, kiedy 
polski rząd i polscy ministrowie robią tak wiele, 
aby Ukrainie pomóc w sensie humanitarnym, ale 
również militarnym.

(Głos z sali: Pytanie.)
Państwo nie macie pojęcia o pomocy.
(Głos z sali: My nie mamy pojęcia?)
Czy znane są panu sytuacje, żeby trzecia oso-

ba w państwie kiedykolwiek występowała o to, 
aby inne państwa, takie jak Niemcy, Austria, kraje 
Europy Zachodniej, rezygnowały z zakupu węglo-
wodorów, aby nie transferowały miliardów euro 
na Kreml, aby utrzymywać…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: …Ukraiński 
najazd.)

(Głos z sali: Pytanie, pytanie!)
(Głos z sali: To opowieści.)
Proszę o spokój.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Nie rozumiem, dlaczego państwo się de-
nerwujecie w  chwili, kiedy pan minister 
Skurkiewicz mówi o dokonaniach polskiego rzą-
du. Powinniście państwo być dumni i bić brawo, 
a wcześniej…

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

A jakie było pytanie?
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: A no właśnie!)
Panie Marszałku, ja odpowiadam na pytania.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

No to dziękuję. Nie było pytania, więc pan nie 
odpowiada.

(Senator Stanisław Karczewski: Nie, Panie 
Marszałku. Ja zapytałem o to celowo. Ja uważam, 
że absolutnie odpowiadam na pytania, wątpliwo-
ści i troskę pana senatora, ministra Skurkiewicza, 
który wyraźnie…)

Panie Senatorze, Panie Marszałku, są pytania, 
na które… Jak pan chce, to niech pan odpowiada, 
ale nie może pan zadawać pytania sali. No, nie 
może tak być.

(Senator Stanisław Karczewski: Jakiej sali? Ja 
nie jestem w tej chwili…)

Pan zwraca… Zmienia pan porządek rzeczy.
(Senator Stanisław Karczewski: Ale, Panie 

Marszałku…)
Proszę uprzejmie.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Ja doskonale wiem, jaka była intencja wypowie-
dzi pana ministra Skurkiewicza, i próbuję to wy-
tłumaczyć, odnieść się do tego. A pana marszałka 
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poprosiłem jedynie o skorygowanie, jeśli nie odpo-
wiadam na pytanie…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Do rze-
czy, Panie…)

O, no, to jest już sformułowanie, które jest sfor-
mułowaniem regulaminowym – to prawda.

Panie Senatorze, Panie Ministrze, ma pan abso-
lutną rację. Ja podam panu – bo mam tutaj wypisa-
ne… Bo istnieje taka narracja ze strony siedzącego 
tu przed chwilką pana Budki, w tej chwili siedzą-
cego innego posła… Jest taka narracja, że polski 
rząd nic nie robi, a społeczeństwo jest dobre. Otóż 
ja uważam, że społeczeństwo jest bardzo dobre, 
bardzo dużo robi, otworzyło swoje serca, swoje 
domy, tak że mamy w swoich domach Ukraińców. 
I to jest takie potwierdzenie polskiej solidarności. 
Widać, że to właśnie w Polsce miała się narodzić 
„Solidarność” – bo solidarność tkwi w Polakach, 
ona jest. Ona tak naprawdę jest w nas wszystkich, 
chociaż może troszeczkę inaczej interpretowana. 
Ale nie może być tak, że w tej narracji mówi się 
o dobrym społeczeństwie – a my mówimy o bar-
dzo dobrym społeczeństwie… I my mówimy o bar-
dzo dobrym rządzie, a wy mówicie o fatalnym, 
który nic nie robi. Ja tu przeczytam, to jest notat-
ka z ubiegłego tygodnia, bo poprosiłem Rządową 
Agencję Rezerw Strategicznych…

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Nie możecie państwo spokojnie…)
Ale naprawdę trochę spokoju, cierpliwości…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja bym 

poprosił naprawdę o spokój – inaczej będziemy to 
przeciągać.)

Cierpliwości i  pokory. To tyle, naprawdę 
niewiele.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Marszałku, do rzeczy proszę.)

No, do rzeczy, właśnie chcę…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak. A ja 

jestem od tego, żeby pilnować porządku…)
Bardzo dziękuję. Pan marszałek robi to profe-

sjonalnie, ale koledzy przeszkadzają i mnie, i panu. 
No więc to nie tylko mnie przeszkadza…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, 
Panie Marszałku, proszę kontynuować.)

Przeszkadzacie panu marszałkowi Borusewiczowi.
Polska od początku wspiera Ukrainę, wysyła-

my zarówno pomoc pochodzącą ze środków rzą-
dowych… A także rząd poprzez agencję rezerw 
strategicznych zorganizował lub… – przepraszam, 
tu jest „hub” – hub logistyczny do pomocy płyną-
cej z innych krajów. Dostarczyliśmy bezpośrednio 

ponad 3 tysiące t żywności, organizując pociągi 
pomocowe do Charkowa, Zaporoża i Kijowa. Leki 
i środki medyczne – ponad 1,5 tysiąca palet o war-
tości 40 milionów. Łączna wartość pomocy udzie-
lonej przez Polskę to jest – to dane z ubiegłego 
tygodnia – 300 milionów zł. Obsłużyliśmy ponad 
400 samolotów, 23 pociągi, 46 ciężarówek – łącz-
nie 9 tysięcy t pomocy z ponad 30 krajów i prze-
kazaliśmy je na Ukrainę. A więc naprawdę polski 
rząd robi to, co może. Ja jestem bardzo wdzięczny 
polskiemu rządowi, ale i jestem bardzo wdzięczny 
polskiemu społeczeństwu, które pokazuje swoją 
niebywałą empatię i solidarność. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Głos z sali: Jeszcze…)
Nie, nie, Panie Senatorze Skurkiewicz…
(Senator Stanisław Karczewski: Następne 

pytanie.)
W jakim…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale są sytuacje, 

kiedy…)
W jakim trybie? Niech pan nie informuje, no 

po prostu…
(Senator Krzysztof Mróz: Chciałby dopytać.)
Ale pan zapytał się?
(Senator Krzysztof Mróz: Tak.)
(Senator Stanisław Karczewski: Chce się 

dopytać.)
Wpisuję pana, wpisuję, proszę bardzo.
Teraz ja chcę zadać pytanie… Pan senator Mróz, 

proszę zapisać.
Panie Marszałku, czy po tym wystąpieniu pana 

marszałka Tomasza Grodzkiego, 2 dni po tym wy-
stąpieniu, premier Morawiecki oświadczył, że za-
blokuje zakup węgla w ciągu najbliższego czasu 
i zakup innych węglowodorów do połowy, może do 
końca roku? Czy to była jakaś koincydencja czaso-
wa, czy nie?

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Panie Marszałku, polski rząd robi bardzo wiele, 
aby zdywersyfikować dostawy nośników energii, 
i robi to od dawna. Robi to od dawna i to się udaje. 
Jest to proces, który trwa, i oczywiste jest, że kiedyś 
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się zakończy. No, to nie dokonuje się przez pstryk-
nięcie palcami. Tu podejmuje się decyzję. Dziś bę-
dziemy podejmowali decyzje, a o tych decyzjach 
i o blokadzie dostaw premier mówił wcześniej. Ja 
nie mam pretensji do pana marszałka Grodzkiego 
o to, że mówił, aby to zablokować. Ja mówiłem 
o dalszym zdaniu w tym orędziu, haniebnym zda-
niu, które dzieli Polaków, dzieli Ukraińców i dzie-
li nas z Ukraińcami. To było haniebne, bo polski 
rząd nigdy nie finansował agresji i mordowania 
niewinnych ludzi. Tutaj było to powiedziane. To 
jest haniebne. Gdyby pan marszałek Grodzki wstał 
i powiedział „sorry, pomyliłem się, przepraszam”, 
nie byłoby tego wniosku i nie byłoby tej dyskusji, 
nie byłoby tej debaty. Ale nie stać pana marszał-
ka Grodzkiego na to, bo pan marszałek uważa, 
że wszystko robi dobrze, że jest geniuszem. I ten 
uśmiech na twarzy pana marszałka potwierdza to, 
o czym mówię.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani senator Bogusława Orzechowska.
Proszę bardzo.

SENATOR 
BOGUSŁAWA ORZECHOWSKA

Panie Marszałku!
Chciałabym spytać o coś takiego. Bywały ta-

kie sytuacje, jeśli chodzi o procedowanie ustaw 
w Senacie, kiedy przy procedowaniu ustawy doty-
czącej bezpieczeństwa naszego państwa byli obecni 
przedstawiciele obcych państw. Jaka jest podstawa 
prawna takiej obecności?

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

No, to pytanie to chyba nie do mnie. Bardzo 
dziękuję…

Panie Marszałku! Pani Senator!
Ja nie pamiętam takiego momentu. Ja nie mam 

nic przeciwko temu, aby w loży byli obecni przed-
stawiciele innych państw i przyglądali się temu, co 
się dzieje w Senacie. Wielokrotnie tak się robiło, były 
tak przyjmowane delegacje, były tak przyjmowane 
delegacje obcych krajów. Również ambasadorowie 

siadali tu i obserwowali obrady. No, ale nigdy… To 
samo robiliśmy my, wyjeżdżając, i to samo robi de-
legacja, wyjeżdżając za granicę. No, ale oczywiście ni-
gdy nie ma wpływu… nikt nie może mieć wpływu na 
proces legislacyjny. No, ja nie śmiałbym w niemiec-
kim Bundestagu albo… zapytać się, nawet zapytać 
się o treść ustawy i w jakiś sposób wpłynąć na parla-
mentarzystów obcego kraju. Ich obecność – tak, ale 
tylko na galerii, natomiast absolutnie nie mogą mieć 
wpływu na to, co się dzieje w procesie legislacyjnym.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, pan senator Rafał Ślusarz.
(Senator Rafał Ślusarz: Panie Marszałku, 

Wysoki Senacie, padło wiele miażdżących argu-
mentów przekonujących do wniosku, że wymiana 
panów marszałków byłaby dobra dla Senatu, byłaby 
dobra dla Polski, byłaby pewnie dobra dla samego 
pana marszałka. Ja już więcej argumentów nie po-
trzebuję, w związku z czym rezygnuję z pytania.)

Panie Senatorze, wystąpienia są w następnym 
punkcie.

Proszę o zadanie pytania pana senatora Roberta 
Mamątowa.

SENATOR 
ROBERT MAMĄTOW 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, mam pytanie: jak pan jako 

były marszałek ocenia taką sytuację, że w Senacie 
są powoływane nowe komisje? No, komisja do 
spraw klimatu w zasadzie dubluje prace istnieją-
cej Komisji Środowiska. Albo powołanie komisji do 
spraw Pegasusa… W zasadzie nie ma takich upraw-
nień, ani w regulaminie, ani w ustawie o Senacie. 
Jak pan ocenia tę sytuację?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
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Panie Senatorze, swoją odpowiedzią zadowo-
lę lewą część sali: niezwykle krytycznie. Krótko. 
Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Senator Stanisław Karczewski: Mogę jeszcze 

dodać słowo „haniebne”, bo to jest… No, przyszło 
mi do głowy takie określenie.)

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Martynowski zadaje 

pytanie.

SENATOR 
MAREK MARTYNOWSKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku – zwracam się do pana mar-

szałka Karczewskiego – mogliśmy zapoznać się 
z dorobkiem pana marszałka Grodzkiego, przed-
stawiał pan ten dorobek. Czy mógłby pan przedsta-
wić kandydata na nowego marszałka, pana Marka 
Pęka? Bo tego zabrakło w ciągu tych 10 minut.

(Senator Stanisław Karczewski: Bardzo dzięku-
ję. Nie miałem sposobności, czasu… Bardzo dzięku-
ję za to pytanie. Przedstawię sylwetkę siedzącego 
tutaj wicemarszałka Marka Pęka…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Marszałku, jest to pytanie…
(Senator Stanisław Karczewski: No, pytanie. 

No, nie zna, więc ja…)
…jaki dorobek ma senator Marek Pęk. Takie 

pytanie…
(Senator Stanisław Karczewski: No tak. No 

i przedstawiam sylwetkę…)
Proszę uprzejmie.
(Senator Stanisław Karczewski: …bo cała jego 

sylwetka jest jego dorobkiem.)
Ale to nie było pytanie pana senatora 

Martynowskiego.
(Senator Stanisław Karczewski: No jak to nie? 

No, powtórz pytanie…)
No dobrze…
(Głos z  sali: No jak nie? Czy mógłby pan 

przedstawić?)

(Senator Stanisław Karczewski: Czy mogę 
przedstawić… Czy mogę przedstawić sylwetkę…)

Ależ oczywiście, jest pytanie…
(Senator Stanisław Karczewski: I  jest 

odpowiedź.)
Skonkretyzowałeś…
(Senator Stanisław Karczewski: Tak jest.)
Proszę bardzo.
(Senator Stanisław Karczewski: Dobrze. 

Dziękuję, Panie Marszałku.)
Proszę o odpowiedź.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Pan marszałek, wicemarszałek Senatu był se-
natorem poprzedniej kadencji i jest senatorem 
obecnej kadencji. Był wicemarszałkiem już w po-
przedniej kadencji i  jest również wicemarszał-
kiem w X kadencji. Urodził się 8 sierpnia 1975 r. 
w  Rzeszowie. Całe życie mieszka w  Krakowie 
i  jest związany z  Krakowem. W  2001  r. ukoń-
czył studia na Wydziale Prawa i Administracji 
na Uniwersytecie Jagiellońskim w  Krakowie, 
a w 2006 r. studia podyplomowe w zakresie prawa 
Unii Europejskiej na tej samej uczelni. Był aktyw-
nym członkiem, zawodnikiem AZS Uniwersytetu 
Jagiellońskiego, sekcja koszykówki. Obserwuję 
Twitter i widzę, że jest, no, fanem koszykówki.

(Senator Jerzy Fedorowicz: I to jest argument.)
Fanem koszykówki. No, ja grałem dobrze 

w koszykówkę, ale niestety byłem za niski, Panie 
Senatorze.

Po studiach pracował w  zawodzie prawni-
ka. W latach 2004–2009 pełnił funkcję asystenta 
prawnego posłów do Parlamentu Europejskiego. 
W okresie 2010–2014 prowadził firmę „Doradztwo 
Prawne Marek Pęk”, a w latach 2009–2015 współ-
pracował z  kancelarią notarialną prowadzoną 
przez żonę w Krakowie.

Jest członkiem partii Prawo i Sprawiedliwość, 
przewodniczącym zarządu powiatowe-
go w  Krakowie, członkiem prezydium Klubu 
Parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość. Senator 
IX i X kadencji wybierany w okręgu nr 31 obejmu-
jącym powiaty krakowski ziemski, olkuski, mie-
chowski. W Senacie IX kadencji początkowo pełnił 
funkcję sekretarza, zastępcy przewodniczącego 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
a  wreszcie wicemarszałka Senatu. W  Senacie 
X kadencji pełnił funkcję przewodniczącego 
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Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności. 
Jest członkiem Komisji Ustawodawczej, wice-
przewodniczącym delegacji Sejmu i Senatu do 
Zgromadzenia Parlamentarnego NATO. Od 13 maja 
2020 r. pełni funkcję wicemarszałka Senatu.

Ma bogate doświadczenie zawodowe, parla-
mentarne oraz wybitne zdolności organizacyjne 
i one dowodzą, że pan senator Marek Pęk jest wła-
ściwym kandydatem na funkcję marszałka Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję…)
Jest człowiekiem… Ja jeszcze od siebie dodam, 

bo nie jest to zapisane…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

uprzejmie.)
…że jest człowiekiem bardzo pracowitym. Jest 

człowiekiem dialogu. W każdej sytuacji, nawet bar-
dzo kryzysowej, konfrontacyjnej, zawsze dąży do 
porozumienia i konsensusu. Za to bardzo cenię 
pana marszałka i uważam, że w tej sytuacji, w ja-
kiej znalazł się Senat, będzie on bardzo dobrym 
marszałkiem Senatu. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Adam Szejnfeld. Proszę bardzo.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku Wnioskodawco, wizyty i kon-

takty zagraniczne pana marszałka Grodzkiego 
uznał pan – i tak to nazwał – za wycieczki tury-
styczne lub uprawianie polityki zagranicznej. 
Chciałbym zatem zapytać… Kiedy pan był z 3-dnio-
wą wizytą w Białorusi, nazwał pan Łukaszenkę 
ciepłym człowiekiem, w ogóle spotkanie określił 
jako ciepłe, ba, uznawał pan, że w Białorusi nie 
ma więźniów politycznych. To chcę zapytać: czy to 
była pańska wycieczka turystyczna, czy też pańskie 
uprawianie polityki zagranicznej? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, zawsze jak ktoś chce mi do-

kuczyć, hejterzy, nienawistnicy, to sięga do tego 
tematu i nie dziwię się, że to akurat pan senator 
zadał to pytanie, bo ja na nie liczyłem, tak napraw-
dę czekałem na nie. I muszę powiedzieć, że gdyby 
ktoś zapytał mnie, kto zada to pytanie… Stawiałem 
na dwóch senatorów, ale wśród nich był pan…

(Senator Jerzy Fedorowicz: Kto jest ten drugi?)
No, na trzech nawet, przepraszam.
(Głos z sali: A ja?)
To była wizyta bardzo istotna i bardzo ważna. 

To była wizyta wieloaspektowa. Kwestie politycz-
ne absolutnie uzgodnione były co do drobiazgu 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z amba-
sadorem Polski na Białorusi, z którym rozmawia-
łem kilkakrotnie przed wyjazdem. Poinformował 
mnie niezwykle dokładnie o tym, jaka jest sytuacja, 
co powinienem powiedzieć, gdzie powinienem być 
i o czym rozmawiać, również na planowanym spo-
tkaniu z Łukaszenką. To był rok 2016. Wtedy więź-
niów politycznych nie było, Panie Senatorze, i to 
musi pan wiedzieć. Teraz są, sytuacja tam zmieniła 
się diametralnie. To nie była moja polityka, tylko 
była to polityka polskiego rządu, nastawiona na to, 
aby Białoruś, która wtedy wahała się, zastanawiała 
się… I była nadzieja, że jeśli otworzymy jej furtkę 
do Europy, jeśli otworzymy jej furtkę do Polski, to 
będziemy mieli korzyści my i będzie miała korzyść 
Białoruś.

Moja wizyta była dedykowana przede wszyst-
kim Polakom tam mieszkającym. Tam mieszka 
800 tysięcy Polaków. Głównym tematem rozmów, 
jakie przeprowadziłem, były rozmowy o Polakach 
tam mieszkających, o nauczaniu dzieci w polskich 
szkołach w języku polskim. Po mojej wizycie, wła-
ściwie już w trakcie mojej wizyty miałem gwaran-
cję… Po to była rozmowa z Łukaszenką, bo tam 
rządzi Łukaszenka.

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, ja nie będę odpowiadał, jeśli 

pan senator, który zadał pytanie, nie słucha.
(Senator Leszek Czarnobaj: Słucha, słucha.)
Nie słucha.
To co ja… Panie Senatorze…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Marszałku…)
…zadaje pan pytanie i nie słucha? No, to jest 

nieeleganckie. Nie można tak.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Marszałku, no, niech pan tu nie opisu-
je sytuacji. Było pytanie, pan odpowiada. Czy chce 
pan jeszcze odpowiadać na to pytanie?

(Senator Stanisław Karczewski: Chcę.)
To proszę uprzejmie.
(Głos z sali: Ma podzielną uwagę.)
(Senator Stanisław Karczewski: Słucham?)
Proszę odpowiadać na pytanie.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Ja odpowiadam, ale bym chciał… bo pan sena-
tor wykazał duże zainteresowanie, a drugi senator, 
na którego stawiałem, że zada to pytanie, rozmawia 
z panem senatorem. Tak więc dwaj panowie, którzy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, Panie Marszałku, jest pan sprawozdaw-
cą wniosku, niech pan nie komentuje, co kto robi. 
Proszę uprzejmie.)

No, dobrze. Ja mógłbym odpowiedzieć, Panie 
Marszałku, że nie odwołujemy mnie z funkcji mar-
szałka, i nie odpowiadać na to pytanie, ale należę 
do ludzi dobrze wychowanych, w dobrym domu…

(Głosy z sali: Ooo…)
…jestem kulturalny…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

uprzejmie.)
…i staram się odpowiadać na pytania, ale też 

dobrą manierą jest słuchanie odpowiedzi, a tutaj 
pan senator zajął się rozmową z panem senato-
rem Bosackim.

To była wizyta… Bo ja powiedziałem ważne… 
Przepraszam, że wam przerwałem, właściwie 
nie powinienem wam przerywać, ale chciałem, 
żeby pan usłyszał, że tam trzeba było rozmawiać 
z Łukaszenką, żeby był efekt wizyty. Tam można 
było pojechać na 10-dniową wycieczkę turystyczną 
i nic nie uzyskać, jeśli się nie rozmawiało z tym fa-
cetem. Tam trzeba było z nim rozmawiać. A moim 
zadaniem było doprowadzenie do tego, żeby on wy-
dał decyzje. Było kilka próśb i kilka działań, tam 
wcześniej były rozmowy, prawda, i on już się wa-
hał, a ta rozmowa pozwoliła na to, żeby wszystkie 
polskie dzieci we wszystkich polskich szkołach mo-
gły uczyć się od nowego roku w języku polskim. Ja 
uważam to za wielki sukces i nie mój sukces, tylko 
sukces Senatu, który się tym zajmował.

Nie chcę teraz szkodzić panu marszałkowi 
Borusewiczowi, ale pan marszałek Borusewicz, 
jako marszałek, przez 10 lat również niezwykle 
dbał o Polaków mieszkających za granicą, a szcze-
gólnie o Polaków mieszkających na Białorusi, na 
Litwie i na Ukrainie. To jest wielka zasługa nie 
tylko pana marszałka Borusewicza, ale też moja 
i innych marszałków. To był wielki sukces. Wiele 
aspektów i tematów było poruszanych. Ja byłem na 
uczelni, gdzie była masa Polaków, gdzie było bar-
dzo dużo Polaków, którzy po ukończeniu studiów 
przyjeżdżają tutaj. To przecież nasi rodacy, oni chcą 
tutaj przyjeżdżać. My ich chcieliśmy przyciągnąć, 
ale z nimi chcieliśmy przyciągnąć również Białoruś 
do Europy, Białoruś do Unii Europejskiej. To się nie 
udało. No, są plusy i są minusy. Był ze mną prezes 
Polskiej Akademii Nauk. Podpisaliśmy umowę…

(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, pan nie słucha.
Podpisaliśmy ważną umowę o współpracy na-

ukowej ze świetnymi naukowcami…
(Senator Adam Szejnfeld: Proszę pana, ja pana 

słucham, mogę powtórzyć wszystkie pana słowa.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze…)
…w dużej części również z Polakami…
(Senator Adam Szejnfeld: Mało tego, powiem, 

że wystarczy mi…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze…)
(Senator Adam Szejnfeld: …tego gadania pana.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, nie udzieliłem panu głosu!)
(Senator Adam Szejnfeld: Pan marszałek 

Grodzki, jeżdżąc za granicę…)
(Sygnał timera)
I jeszcze jeden aspekt, niezwykle istotny i waż-

ny… Jeszcze 2 aspekty. Jeden aspekt to był aspekt 
naukowy. Polska Akademia Nauk, ścisła współpra-
ca z akademią nauk Białorusi… Akurat tak się zło-
żyło, że szef tamtego senatu był wcześniej szefem 
białoruskiej akademii nauk i ta współpraca… Mam 
nadzieję, że trwała jeszcze przez jakiś czas. Pewnie 
w tej chwili już nie. Wtedy mieliśmy nadzieję, że ta 
współpraca będzie bardzo owocna.

Byliśmy też w szpitalu onkologicznym dla dzieci 
i nawiązaliśmy współpracę…

(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, zgodnie z przepisami mam 

6 minut na odpowiedź na pytanie.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, minęło 6 minut. Prosimy kończyć.)
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I odpowiadam na to pytanie. Uważam, że ta wizyta 
była bardzo owocna. Spotkałem się, przeprowadziłem 
wielogodzinne rozmowy z całą opozycją, z całą opozy-
cją. Siedzieliśmy kilka godzin, zjedliśmy kilka śniadań, 
rozmawialiśmy o sytuacji politycznej, o wspieraniu…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, 6 minut minęło.)

…naszej telewizji Biełsat, o działaniach polskie-
go Instytutu Pamięci Narodowej…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, mówi pan dłużej niż 6 minut.)

…który miał poszukiwać ciał naszych bohaterów. 
Ta wizyta była bardzo owocna i ja jestem z niej bardzo 
dumny. Wstydzę się tego określenia, to mi dokucza 
i chodzi za mną… Gdybym mógł, tobym to odciął. No, 
niepotrzebnie powiedziałem: ciepły. Nie był to ciepły 
człowiek – jest to bandyta, jest to zbrodniarz, jest to 
uzurpator. Ja sobie zdaję z tego doskonale sprawę, ale 
powiedziałem panu, jak ważna… I dobrze, że pan za-
dał to pytanie, bo pokazałem panu, jaka jest różnica 
między polityką zagraniczną, jaką ja prowadziłem, 
a polityką, jaką prowadzi pan marszałek Grodzki…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, 
Panie Senatorze.)

…który teatralnie rozkłada ręce. No, tak się nie 
prowadzi polityki zagranicznej.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze, będę musiał panu odebrać 
głos. Nie chciałem tego robić, ale…

(Senator Stanisław Karczewski: Pół minuty.)
Nie.
(Senator Stanisław Karczewski: Pół minuty.)
Ponad 7 minut już…
(Senator Jolanta Hibner: Już skończyło się…)
Teraz pytanie zadaje…
(Senator Stanisław Karczewski: Wszystko się 

kiedyś kończy.)
…pan senator Wojciech Skurkiewicz.
Nie ma pana senatora, tak? To pan…
(Głos z sali: Zadzwońcie po niego.)
To niech pan zadzwoni, Panie Senatorze.
Następny w  kolejności jest pan senator 

Krzysztof Mróz.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Marszałku, pewnie ciężko oceniać swo-
ich poprzedników, ale był pan marszałkiem 

Senatu… Proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia sy-
tuację, z którą mamy w tej kadencji do czynienia, 
a mianowicie powoływanie przez pana marszałka 
Grodzkiego rozlicznych zespołów doradców – za-
równo przy panu marszałku, jak i przy komisjach. 
Czegoś takiego w poprzedniej kadencji nie było. Nie 
wiem, czym się ci ludzie zajmują. To jest pierwsze 
pytanie. Pytam zarówno w kontekście doradców 
pana marszałka, jak i rozbudowanych zespołów 
doradców przy poszczególnych komisjach. No, 
mamy przecież chwalone także przez senatorów 
Platformy Obywatelskiej, dobre Biuro Legislacyjne, 
a oto nagle powołujemy tabuny doradców… To jest 
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Jak pan ocenia zatrudnianie 
w Kancelarii Senatu byłych parlamentarzystów, 
którzy przegrali wybory? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Panie Senatorze, oceniam to bardzo kry-
tycznie. Uważam, że Senat to miejsce pracy dla 
bezstronnych politycznie urzędników. Jeżeli 
urzędnikami zostają byli politycy, to jest to, wie 
pan, nieeleganckie, niepotrzebne, naganne – 
tak bym to określił. Ja bym tego nie zrobił. Ale 
nie chcę porównywać, bo ja nie jestem od oceny 
swojej kadencji i swojej pracy, tylko jestem od 
oceny… No, krytycznie to oceniam. Uważam, że 
zatrudnienie olbrzymiej liczby doradców służy 
celom partyjnym. Nie zatrudnia się nieco dalej, 
na Wiejskiej, tylko zatrudnia się tutaj… Oni pra-
cują społecznie – za chwilę padnie takie zdanie. 
Ja to rozumiem, pracują społecznie, ale za eks-
pertyzy pieniądze biorą. Jakie? Nie wiem. Trzeba 
się dowiedzieć, wystąpimy z takim pismem do 
pana marszałka.  Ja mogę powiedzieć tak, że… 
Inaczej, powiem tak ogólnie panu senatorowi, 
że w poprzednich kadencjach radziliśmy sobie 
i senatorowie radzili sobie bez tych doradców. 
I radzili sobie bardzo dobrze. I nie dotyczy to 
tylko IX kadencji, ale dotyczy to także wcześniej-
szych kadencji.
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Jacek Bury…
(Senator Marek Borowski: Czy w kwestii for-

malnej mogę?)
Proszę bardzo.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Panie Marszałku, proponuję zamknąć listę osób 
pytających.

(Senator Rafał Ambrozik: Sprzeciw.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Możemy 

to zrobić, ale są jeszcze…)
Nie, nie, Panie Marszałku, ale to…
(Senator Stanisław Karczewski: Ale dlaczego? 

Ale, Panie…)
Ile w tej chwili jest, to ja nie wiem, ale dopisują 

się stale, tak więc…
(Senator Stanisław Karczewski: Ale dlaczego…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Jest taki wniosek.
(Senator Stanisław Karczewski: Ale dlaczego, 

Panie Marszałku…)
Panie Marszałku…
(Senator Stanisław Karczewski: …pan ograni-

cza debatę?)
Panie Marszałku, to nie jest pytanie do pana, 

tylko jest wniosek formalny.
(Senator Marek Borowski: To jest wniosek for-

malny, Panie Marszałku.)
Czy jest sprzeciw?

SENATOR 
RAFAŁ AMBROZIK 

Sprzeciw. Ja zgłaszam sprzeciw.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Jest sprzeciw, tak?
W takim razie przystępujemy do głosowania.

Kto jest za wnioskiem pana senatora 
Borowskiego…

(Senator Jan Filip Libicki: O zamknięcie listy?)
…o zamknięcie listy mówców?
(Głosy z sali: Nie, pytań.)
Przepraszam, listy pytających, tak? Listy 

pytających.
(Senator Marek Borowski: Pytających. Mówców 

później.)
Tak, listy pytających.
Proszę nacisnąć przycisk i podnieść rękę.
(Senator Jarosław Rusiecki: Ale kto się zapisał…)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o wyniki.
Głosowało 78 senatorów. Za głosowało…
(Głos z sali: Jeszcze nie….)
Są wyniki zdalnego głosowania?
(Głos z sali: Już są.)
Już są. Dobrze.
Głosowało 89 senatorów, 47 – za, 42 – przeciw. 

(Głosowanie nr 1)
Czyli wniosek został zaakceptowany.
W związku z tym otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu…
(Głos z sali: Nie, ale jeszcze pytania są.)
Jakie pytania?
(Głos z sali: Lista została zamknięta.)
(Głos z sali: Lista pytań została zamknięta…)

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Nie, no, ale, Panie Marszałku, lista została za-
mknięta, a nie wykreślona. To był wniosek o za-
mknięcie listy osób chcących zadać pytania.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Tak.)
Ja stąd widzę 2 nazwiska. Nie widzę, kto tam 

jest, ale widzę, że jeszcze są 2 osoby nieskreślone.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

W porządku.
Proszę o zadanie pytania…
(Głos z sali: Jeszcze 2 pytania są.)
…senatora Jacka Burego.
(Senator Stanisław Karczewski: O, pana Burego 

byśmy…)
I jest jeszcze pan senator Rusiecki…
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(Senator Stanisław Karczewski: O, no właśnie.)
…jako ostatni.
(Senator Jarosław Rusiecki: To pan senator 

Bury czy ja?)
Pan senator Jacek Bury.
(Senator Stanisław Karczewski: Teraz pan se-

nator Bury.)

SENATOR 
JACEK BURY 

Czy mogę?
Panie Marszałku, ja mam takie pytanie: po co 

uprawiamy tę całą szopkę w Senacie, który powi-
nien być izbą pracującą merytorycznie, szczegól-
nie w tym czasie, kiedy Polska ma duże problemy, 
kiedy obywatele polscy mierzą się z drożyzną, z in-
flacją, z problemami wynikającymi z konfliktu na 
Wschodzie? My tutaj na posiedzeniach komisji je-
steśmy proszeni o to, żebyśmy procedowali w mia-
rę możliwości bez poprawek, żeby ustawy, które 
mają pomagać polskim obywatelom czy uchodź-
com, weszły w życie jak najszybciej, a wy tutaj 
dzisiaj uprawiacie szopkę polityczną i marnujecie 
nasz czas. Chciałbym zapytać, w jakim celu.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie…

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Panie Senatorze, jesteśmy w punkcie dotyczą-
cym odwołania marszałka i powołania w to miejsce 
pana marszałka Marka Pęka. Mamy do tego prawo. 
Wytłumaczyłem to. Mam nadzieję, że pan senator 
był i słuchał. Jeśli pan był nieobecny, to ja mogę 
panu wszystko od początku wytłumaczyć, jeśli pan 
chce, ale…

(Senator Jacek Bury: Panie Marszałku, słucha-
łem bardzo dobrze.)

(Głos z sali: Żenada.)
(Senator Jacek Bury: Pytam: po co to show? 

Zajmijmy się merytoryką, a nie walką polityczną.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan mar-

szałek na pewno zrozumiał…)

Ja to wszystko wytłumaczyłem, Panie Senatorze, 
dlaczego i po co. Już nie chcę powtarzać, szanując 
pana i państwa czas. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pan senator Jarosław Rusiecki. Proszę bardzo.

SENATOR 
JAROSŁAW RUSIECKI 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Nie będę pytał, kto robił śmieszne show na pla-

cu Zamkowym, tylko zapytam pana senatora, pana 
marszałka Karczewskiego o następującą kwestię. 
Orędzie wygłaszane do narodu jest bardzo szcze-
gólną formą kontaktu ze społeczeństwem, z naro-
dem. Taka formuła przysługuje m.in. marszałkowi 
Senatu. Zarówno pan marszałek Karczewski, gdy 
pełnił swój urząd, jak i pan marszałek Borusewicz, 
gdy pełnił swój urząd, nie nadużywali takiej for-
muły. A upolitycznione orędzie w wykonaniu pana 
marszałka Grodzkiego wywoływało, zdaniem 
pana marszałka Karczewskiego, niemalże skan-
daliczne sytuacje po wygłoszeniu takiego orędzia. 
Chętnie bym zadał również panu marszałkowi 
Borusewiczowi pytanie…

(Sygnał timera)
…jaka powinna być rola marszałka Senatu, 

który kontaktuje się z narodem poprzez orędzie, 
marszałka, który jest integralną częścią władzy 
państwowej. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Dziękuję panu za to pytanie. Ja się nad tym za-
stanawiałem, bo miałem podejrzenie, że takie py-
tanie padnie. Ja, wzorem poprzednich marszałków, 
szczególnie pana marszałka Borusewicza, wygła-
szałem rokrocznie orędzia do Polonii i Polaków 
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mieszkających za granicą. Uważałem, że to jest 
moja rola, że to jest nasza rola, że tu powinniśmy 
być aktywni. I te orędzia były – podobnie jak orę-
dzia pana marszałka Borusewicza, moje, ale i na-
szych poprzedników – bardzo dobrze odbierane. 
Walczyliśmy o Polonię i o Polaków mieszkających 
za granicą. myślę, że z dobrymi efektami. Jeśli 
miałbym jeszcze powracać do historii i do czasów 
swojej kadencji… Bardzo cieszę się, że w tych ka-
dencjach, kiedy marszałkami byliśmy pan mar-
szałek Borusewicz i ja, tyle czasu poświęcaliśmy 
właśnie Polonii. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
(Senator Stanisław Karczewski: Dziękuję bar-

dzo, Panie Marszałku. Dziękuję państwu.)
(Oklaski)
Więcej pytań nie mamy.
Przystępujemy do dyskusji.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Marcina Bosackiego.

SENATOR 
MARCIN BOSACKI 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Co dziś zajmuje Polaków? Czym się przejmują? 

To jest przede wszystkim drożyzna, inflacja naj-
większa od ponad 20 lat, inflacja Morawieckiego 
i Glapińskiego. Nie jest to inflacja wojenna, bo te-
raz ona wynosi 11%, a tuż przed wojną wynosiła 
prawie 10%. Polacy przejmują się tym, że podczas 
tej wojny, kiedy wszędzie w Europie wzrosły ceny 
paliw, w Polsce wzrosły one najwięcej. Dlaczego? 
Dlatego że upartyjniony Orlen narzucił najwyż-
sze w historii marże. Czym jeszcze przejmują się 
Polacy? Polacy przejmują się tym, że wielu z nich 
nie jest już w stanie płacić rat kredytów z powo-
du tego, jak one są wysokie, a młodzi ludzie nie 
są już w stanie zaciągać nowych kredytów, np. 
mieszkaniowych. Polacy przejmują się też tym, że 
obecna władza już straciła 5,5 miliarda euro, czy-
li prawie 25 miliardów zł z Krajowego Funduszu 
Odbudowy, ponieważ tej władzy, panu Ziobrze 
i  panu Kaczyńskiemu, zamarzyło się branie 
pod but wolnych polskich sądów. Z tego powodu 

straciliśmy już prawie 25 miliardów zł, a możemy 
stracić prawie 200, ponieważ ta sprawa nadal nie 
jest rozwiązana. Tym przejmują się Polacy. Polacy 
przejmują się też tym, że nie wiedzą, jakie będą 
płacić podatki w tym roku, ponieważ tzw. Polski 
Ład, a tak naprawdę PiS-owski Nieład, zapowia-
dany ponad pół roku temu został już raz popra-
wiony, a będzie poprawiany jeszcze raz, ponieważ 
jest kompletnym bublem. To zajmuje Polaków, ten 
PiS-owski bałagan. I tym wszystkim, rozwiązywa-
niem tych problemów powinna zająć się dziś wła-
dza w Polsce. A czym się zajmuje przez ostatnie 
dni i tygodnie? Dwiema kompletnie absurdalnymi 
sprawami: po pierwsze, odgrzewaniem kuriozal-
nych teorii spiskowych o zamachu w Smoleńsku, 
a po drugie, atakiem na wolny Senat i atakiem na 
marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego.

(Głos z sali: Zmień pan płytę.)
(Głos z sali: Jak tak w ogóle można mówić?)
Jakie są fakty? Szanowni Państwo, pan mar-

szałek Tomasz Grodzki prawie 3 tygodnie temu…
(Senator Stanisław Karczewski: Przypomnę 

państwu…)
Szanowny Panie Marszałku, jak przerywano 

poprzednikowi, to pan zwracał uwagę. Ja bym pro-
sił, żeby pan teraz robił to samo.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Robię to 
samo, Panie Senatorze.)

Na razie nie słyszałem.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 

Rozumiem, że pan mi zwraca uwagę. Ale niech pan 
nie zwraca uwagi na te słowa, które w cichości są 
przekazywane.)

Dobrze, dziękuję.
Szanowni Państwo, prawie 3 tygodnie temu 

pan marszałek Grodzki, i nie on jeden, wezwał cały 
wolny świat, świat Zachodu, w tym rząd Polski, do 
tego, aby zwiększyć nacisk ekonomiczny na zbrod-
niczy reżim Władimira Putina, który…

(Senator Stanisław Karczewski: Polacy płacą.)
…zaatakował bratni naród i bratnie państwo 

ukraińskie. Cytuję, co dosłownie mówił pan mar-
szałek Grodzki: sankcje muszą być bardziej kom-
pletne i  stanowczo egzekwowane. Inny cytat: 
potrzebne są jasne, zdecydowane sankcje, obecnie 
sankcje nie działają. Takie były też wówczas słowa 
premiera Morawieckiego, te cytaty niczym się nie 
różnią. Robienie z tego powodu do odwołania mar-
szałka Grodzkiego, kiedy on powiedział prawdę, 
jest szczytem hipokryzji.

Już Platon uczył, że nikt nie jest bardziej znie-
nawidzony niż ten, kto mówi prawdę. Ja wiem, że 
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PiS nie lubi prawdy, bo prawda jest gorzka i trudna 
zwłaszcza dla was, ale może was przekona głos czy 
słowa papieża Grzegorza Wielkiego, który mówił, 
że nawet jeśli prawda miałaby wywołać zgorsze-
nie, lepiej dopuścić do zgorszenia, niż wyrzec się 
prawdy.

A prawda jest taka, że dopiero w ostatnich ty-
godniach te sankcje na zbrodniczy reżim Putina 
i na Rosję są i w Polsce, i w Europie zaostrzane. To 
po słowach pana marszałka Grodzkiego skierowa-
no wreszcie do Sejmu tę ustawę, nad którą dzisiaj 
będziemy się pochylać, czyli ustawę o tym, żeby 
zamrozić majątki oligarchom rosyjskim, i o tym, 
żeby przestać wreszcie importować rosyjski wę-
giel. Robicie to wszystko za późno, bo co to znaczy 
od maja zakazać importu węgla, ale wreszcie za-
czynacie to robić.

(Senator Stanisław Karczewski: Wy byście 
w ogóle nic nie zrobili.)

(Głos z  sali :  Proszę uspokoić pana 
Karczewskiego.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Marszałku Karczewski, pan bardzo zwracał uwa-
gę, jak panu przeszkadzali. Proszę to wziąć pod 
uwagę, Panie Marszałku, także w przypadku in-
nych mówców.)

(Senator Stanisław Karczewski: Przepraszam 
najmocniej.)

Dlaczego więc tak naprawdę pan senator, były 
marszałek Karczewski zgłaszał ten absurdalny 
wniosek? Powód jest jeden. Powodem jest to, jak 
dobrze Senat X kadencji pracuje i jakie ma sukcesy. 
Dlatego chcecie, Panie i Panowie, odwołać marszał-
ka Grodzkiego z pełnionej funkcji.

Ja przypomnę te sukcesy. To dzięki Senatowi 
Rzeczypospolitej nie odbyły się skandaliczne wy-
bory kopertowe w początkach pandemii. To dzięki 
Senatowi Rzeczypospolitej nie wybrano żadne-
go z 3 partyjnych, politycznych kandydatów PiS 
na wysoki urząd rzecznika praw obywatelskich. 
(Oklaski)

To dzięki Senatowi Rzeczypospolitej nie uda-
ło wam się wpisać kilkakrotnie do różnych ustaw 
bezkarności dla złodziei, którzy żerując na pan-
demii, okradali majątek państwowy. To dzięki 
Senatowi Rzeczypospolitej tej kadencji tak się 
stało. (Oklaski)

To Senat Rzeczypospolitej tej kadencji wal-
czył z takimi absurdami jak lex Czarnek czy lex 
TVN. To wreszcie Senat tej kadencji jest jedynym 
oprócz Najwyższej Izby Kontroli organem pań-
stwa, który bada inwigilację opozycji i wszystkich 

adwokatów, dziennikarzy, których ta władza uznaje 
za przeciwników…

(Głos z sali: Wszystkich?)
…bronią cybernetyczną o nazwie Pegasus.
(Rozmowy na sali)
I to wszystko…
(Rozmowy na sali)
…to wszystko to są sukcesy tego Senatu. 

(Oklaski) I  dlatego chcecie symbol X  kadencji 
Senatu, pana marszałka Tomasza Grodzkiego, 
odwołać.

Wysoka Izbo, zarzutem przedstawionym przez 
pana marszałka Karczewskiego było też to, że mar-
szałek Grodzki prowadzi politykę zagraniczną. No, 
przecież dyplomacja parlamentarna to jest sprawa 
we wszystkich cywilizowanych krajach normalna 
i pożądana. Ja nie mam pretensji o to, że np. pan 
marszałek Karczewski podczas swojej kadencji po-
dróżował za granicę – mam tu wykaz – 68 razy, 
dużo częściej niż marszałek Grodzki. Jeśli…

(Rozmowy na sali)
(Głos z  sali: Halo, proszę uspokoić pana 

Karczewskiego…)
(Głos z sali: Od początku jego kadencji…)
(Rozmowy na sali)
Jeśli można by się tu do czegoś przyczepić, to 

tylko do długości tych wizyt – np. 8 dni w Indonezji, 
np. 6 dni w RPA…

(Głos z sali: Ooo!)
…albo np. również 6 dni w Kenii.
(Głosy z sali: Ooo!)
(Głos z sali: A ostatni to…)
To są, być może, ewentualne zarzuty, ale co do 

aktywności pana marszałka Karczewskiego ja nie 
mam tutaj jakichkolwiek pretensji. Ale to, co pan 
mówił, że ktokolwiek występował w imieniu pol-
skiego Senatu wbrew polskiej racji stanu… No, to 
jest to, za co pan dzisiaj wreszcie przeprosił, czy-
li mówienie o mordercy i dyktatorze Alaksandrze 
Łukaszence, że jest „ciepłym człowiekiem”. Za to 
trzeba przepraszać i dobrze, że pan dzisiaj, po 6 la-
tach, wreszcie to zrobił.

Wysoki Senacie, chciałbym skończyć przed-
stawieniem państwu 2 dowodów na to, że słowa 
pana marszałka Grodzkiego sprzed prawie 3 ty-
godni były absolutnie słuszne. Pierwszy to jest to, 
co podał parę dni temu Bank Światowy. W wyni-
ku agresji rosyjskiej, w wyniku wojny gospodarka 
ukraińska skurczy się o prawie połowę w tym roku, 
o 45%. Tymczasem, jeśli nie zaostrzymy sankcji, 
do czego wzywał marszałek Grodzki, gospodar-
ka rosyjska w tym roku by się zmniejszyła tylko 
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o 11%. Trzeba te sankcje zaostrzyć. I druga spra-
wa. Powiem państwu o moim spotkaniu z niedzie-
li z panią Natalią, którą odwiedziłem w szpitalu…

Panie Marszałku, liczę na 2 minuty, ponieważ…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie, 

Panie Senatorze, może się pan zapisać i dokończyć 
następnym razem…)

Ale przeszkadzano mi…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 

Rozumiem, ale… No, starałem się bardzo…)
(Rozmowy na sali)
Ale mam do powiedzenia cztery zdania.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: To proszę 

te cztery zdania.)
W  szpitalu dziecięcym na ul. Szpitalnej 

w Poznaniu odwiedziłem panią Natalię, która 
miała operację dziecka z bardzo ciężkimi pro-
blemami ucha i oka. Miało operację, dlatego 
że spędziły 3 tygodnie w Mariupolu w piwni-
cy w temperaturze 0 stopni, pijąc wodę, któ-
rą ta pani robiła ze śniegu, i jedząc resztki. To 
operowane dziecko ma 9 miesięcy. I ona mi na 
koniec spotkania powiedziała tak: zróbcie coś, 
żeby wreszcie tego… – nie zacytuję jej z uwagi 
na powagę Wysokiej Izby – …Putina skutecz-
niej trafić, zróbcie takie sankcje, żeby Rosja rze-
czywiście cierpiała. I z powodu tych jej słów, 
które przekazuję Wysokiej Izbie, my, Koalicja 
Obywatelska, nigdy nie będziemy potępiać tych 
polityków, z jakiejkolwiek strony, którzy będą 
chcieli zaostrzenia sankcji nakładanych na 
Rosję. I dlatego ten haniebny, czysto polityczny 
wniosek…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 
Dziękuję…)

…przedstawiony dzisiaj przez marszałka 
Karczewskiego odrzucimy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze, dziękuję.
(Senator Marcin Bosacki: Dziękuję bardzo.)
(Oklaski)
Proszę o zabranie głosu pana senatora Marka 

Pęka.
(Senator Marek Borowski: Ale, Panie Marszałku, 

zapisywałem się…)
Tak? Proszę bardzo, pan senator Borowski.
(Głos z sali: Zamknąć listę.)
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku…)

A kto proponuje zamknąć listę?
(Rozmowy na sali)
Z PiS?
(Głos z sali: Już zaraz będzie koniec.)
Proszę uprzejmie.

SENATOR 
MAREK BOROWSKI 

Panie Marszałku, temat, który w tej chwili oma-
wiamy, jest niewątpliwie bardzo ważny, ale mamy 
też dzisiaj inne ważne kwestie. To przynajmniej 2 
ustawy, na które czeka Sejm. I w związku z tym… 
Zwłaszcza że, o ile wiem, zapisanych jest w tej chwili 
chyba ok. 10 osób, i to z obu stron sali. To chyba wy-
starczy do przedstawienia stanowiska, dlatego sta-
wiam formalny wniosek o zamknięcie listy mówców.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Czy jest sprzeciw? Nie ma.
(Głos z sali: Jest.)
Jest sprzeciw, tak? Pan senator Martynowski.

SENATOR 
MAREK MARTYNOWSKI 

Panie Marszałku, ja jestem przeciw.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dobrze.
Ponieważ jest sprzeciw, poddaję wniosek 

pana senatora o zamknięcie listy mówców pod 
głosowanie.

Kto jest za wnioskiem pana senatora 
Borowskiego?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
(Rozmowy na sali)
Jeszcze chwila.
(Głos z sali: Za, za.)
Proszę o wyniki.
(Głos z sali: Panie Marszałku, czy można pro-

sić o…)
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Tak?
(Głos z sali: Kolega zaraz przyjdzie i będzie gło-

sował w ławach senackich.)
Który kolega?
(Głos z sali: Ale co to jest?)
Nie, nie…
(Głos z sali: Nie ma ankiet. Nie mają ankiet.)
Albo bierze udział w  głosowaniu, albo nie 

bierze.
(Głos z sali: Nie ma ankiet do głosowania.)
(Głos z sali: W sprawie głosowania zdalnego…)
(Głos z sali: Już kolega jest. Zaraz będzie.)
Nie zostało uruchomione, tak? Trzeba 

uruchomić głosowanie zdalne, jeśli nie było 
uruchomione.

(Rozmowy na sali)
Zamykam głosowanie.
(Głos z sali: Już jest?)
Proszę o wyniki.
(Głos z sali: Jeszcze nie, Panie Marszałku, bo 

nie ma pana…)
(Głos z sali: Musi przyjść…)
(Głos z sali: Cyrk, normalny cyrk.)
(Głos z sali: Bałagan w Senacie.)
Aha, nie ma sekretarza głosowania zdalnego.
(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Sekretarz tego nie obsługuje.)
A, dobrze. Myślałem, że ktoś nie głosował zdal-

nie, że jest jakiś problem.
(Głos z sali: Sekretarze są na miejscu, Panie 

Marszałku.)
Tak, sekretarze i podsekretarze.
(Głos z sali: Podsekretarze?)
Co z głosowaniem zdalnym?
(Głos z sali: Nie dostali ankiety, więc…)
(Głos z sali: Nie poszła ankieta.)
A, nie dostali ankiety.
(Głos z sali: Teraz już jest ankieta. Już jest an-

kieta, tak?)
Kontynuujemy głosowanie.
(Głos z sali: Jeszcze raz?)
Nie, nie, kontynuujemy. Przedłużam gło-

sowanie, bo senatorowie muszą zdalnie zagło- 
sować.

Zamykam głosowanie.
Proszę o wyniki.
Na 94 głosujących 52 było za, 41 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 2)
Wniosek został przyjęty. Przyjęliśmy wniosek 

o zamknięcie listy mówców.
Wracamy do dyskusji.
Pan senator Marek Pęk. Proszę bardzo.

SENATOR 
MAREK PĘK 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wniosek, który dzisiaj rozpatrujemy, wniosek 

o odwołanie marszałka Senatu, pierwszy taki wnio-
sek w historii Senatu, był podyktowany najwyż-
szym imperatywem moralnym. Taka była nasza 
najwyższa powinność moralna w obliczu wypo-
wiedzi marszałka Senatu, jakiej jeszcze w historii 
nie było. To jest wypowiedź skandaliczna, wypo-
wiedź sprzeczna z polską racją stanu, wypowiedź 
wygłoszona w języku ukraińskim w formie orę-
dzia do narodu ukraińskiego, wygłoszona w trak-
cie wojny, w trakcie wizyty prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce, w  trakcie 
wielkiej operacji politycznej, militarnej i gospodar-
czej, w której demokratyczny polski rząd, rząd pre-
miera Mateusza Morawieckiego, na czele z panem 
premierem i prezesem Jarosławem Kaczyńskim, 
stoi na czele tej wielkiej koalicji i ofensywy mię-
dzynarodowej, która pomaga Ukrainie, która upo-
mina się w całym wolnym świecie, a zwłaszcza 
w Unii Europejskiej, szczególnie wobec Niemców, 
Francuzów, Holendrów, Włochów, czyli tych 
największych w Europie, o  sprawę ukraińską. 
Jesteśmy chwaleni przez prezydenta Ukrainy, 
jesteśmy chwaleni przez prezydenta Stanów 
Zjednoczonych, jesteśmy podawani jako wzór so-
lidarności z ukraińskim rządem, prezydentem, 
ale przede wszystkim z narodem ukraińskim. 
W Polsce miliony uchodźców znalazły swój dom.

W takim właśnie momencie i w takim właśnie 
kontekście trzecia osoba w państwie, sprawiając 
wrażenie, że wypowiada się w imieniu polskiego 
narodu i polskiego Senatu, lży polski rząd, a więc 
tym samym polski naród, i  fałszywie oskarża 
o współfinansowanie zbrodniczego reżimu Putina. 
To była po prostu wypowiedź haniebna i nie mogli-
śmy na nią nie zareagować. Stąd ten nasz wniosek.

Oczywiście jesteśmy świadomi, że jesteśmy 
mniejszością w polskim Senacie i że będziecie 
bronić tego waszego platformerskiego bastionu 
do ostatniej kropli krwi. Od początku tej kadencji 
uczyniliście z Senatu narzędzie walki z demokra-
tycznym polskim rządem, narzędzie kwestiono-
wania demokratycznych wyborów, narzędzie, 
które miało doprowadzić do najpoważniejszego 
kryzysu konstytucyjnego w polskiej historii po-
przez uniemożliwienie doprowadzenia do wy-
borów prezydenta Rzeczypospolitej – wyborów 
organizowanych w czasie pandemii, czyli jednym 
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z najtrudniejszych czasów, z jakim mieliśmy do 
czynienia we współczesnej historii świata. Robicie 
to wszystko z rozmysłem, robicie to z premedyta-
cją, robicie to, powołując się na szczytne ideały 
demokratyczne, a w rzeczywistości łamiecie pod-
stawową zasadę demokracji. Demokracji, która 
się wyraża w wyborach. Nie możecie się pogodzić 
z tym, że nie możecie wygrać wyborów. 

Wygraliście Senat, ale Senat nie jest tą Izbą, 
która może prowadzić tak daleką, tak samodzielną 
i alternatywną politykę. Podstawowe kierunki po-
lityczne w Polsce wyznacza rząd – rząd wyłoniony 
z większości sejmowej, przez Sejm kontrolowany. 
Podstawowe kierunki polityki zagranicznej pro-
wadzi prezydent w porozumieniu z ministrem 
spraw zagranicznych. Pozycja ustrojowa i kon-
stytucyjna Senatu jest dużo niższa. Senat nie ma 
kompetencji do tego, ażeby wbijać takie kliny, 
aby wbijać tyle niepotrzebnych szpil w działania 
demokratycznego polskiego rządu. To jest dzia-
łalność szkodliwa dla Polski i ta działalność na 
pewno kiedyś doczeka się obiektywnej krytycz-
nej oceny.

Ale my musimy dokonać tej oceny już teraz, bo 
jeżeli nie złożylibyśmy tego wniosku teraz, to zna-
czyłoby, że wszystko wolno w państwie polskim 
i że najwyżsi funkcjonariusze państwa polskie-
go są kompletnie bezkarni w obrażaniu polskiego 
narodu, w obrażaniu polskiego rządu i w działal-
ności sprzecznej z polską racją stanu. Na to nie 
ma naszej zgody, nie ma zgody senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, którzy co prawda są opozycją 
w polskim Senacie, ale bronią i wspierają polski 
demokratyczny rząd.

Również nie ma na to zgody w polskim spo-
łeczeństwie. Ja jako senator, jako wicemarszałek 
Senatu nigdy nie spotkałem się jeszcze z taką falą 
oburzenia i krytyki ze strony Polaków. Do mnie 
zwróciły się setki, jeśli nie tysiące, drogą…

(Senator Artur Dunin: Miliony!)
…internetową, mailową… Panie Senatorze…
(Głos z sali: Dunin zwariował.)
(Głos z sali: To skandaliczne.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Niech 

pan kontynuuje. Panie Senatorze Dunin, proszę 
nie krzyczeć.)

…Drogą mailową, internetową, przez 
Facebooka…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze Mamątow, też proszę tutaj nie 
ingerować.)

…poprzez Twittera, poprzez media. Miliony 
Polaków są po prostu oburzone tą haniebną wypo-
wiedzią i domagają się dymisji marszałka Senatu. 
(Oklaski)

(Głos z sali: No, miałeś rację.)
Wy tkwicie w bańce, w bańce antypolskiej, i nic 

was nie obchodzi wola polskiego narodu. Ta wypo-
wiedź marszałka Grodzkiego wpisuje się w szerszy 
kontekst. W taki oto kontekst, że próbujecie odwró-
cić całkowicie, do góry nogami, wszelką logikę od-
powiedzialności politycznej w Polsce i w Europie. 
Polski rząd jest ostatnim, który można oskarżyć 
o jakąkolwiek współodpowiedzialność za to, co 
się dzieje w Rosji i na Ukrainie. To właśnie polski 
rząd, rząd Prawa i Sprawiedliwości, i to właśnie ta 
część polskiej sceny politycznej, którą reprezentuje 
Prawo i Sprawiedliwość, od wielu, wielu lat prze-
strzegały Europę i świat przed tym, do czego może 
doprowadzić naiwna, błędna, cyniczna i koniunk-
turalna polityka Europy wobec Rosji. I to wyście 
stali po tej stronie promotorów tej polityki! Donald 
Tusk… (Oklaski)

(Senator Jadwiga Rotnicka: Co pan opowiada?)
…jako pupil… (Oklaski) …jako pupil kanclerz 

Merkel…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

o spokój.)
…i cała Europa…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Niech się pan liczy 

ze słowami!)
…zgniła…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

o spokój.)
…cyniczna Europa, która…
(Głosy z sali: O, o… No tak…)
(Głos z sali: I po co tak…)
(Senator Robert Mamątow: Niech pan 

marszałek…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze Mamątow!)
(Senator Robert Mamątow: Jedno nazwisko…)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Zwracam, 

zwracam… Przywołuję pana do porządku.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Co się do mnie 

zwraca? Niech się do mnie nie zwraca!)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani 

Senator, proszę o spokój. Proszę bardzo.)
Cyniczna polityka wielkich tego świata, którzy 

doprowadzili do tego, że Putin się wzbogacił, uzbro-
ił, a następnie w Ukrainę uderzył. I na Ukrainie 
się nie zatrzyma. I jest wyjątkową nikczemnością 
oskarżanie o jakąkolwiek współodpowiedzialność 
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polskiego rządu, rządu, który się wywodzi ze śro-
dowiska śp. prezydenta Lecha Kaczyńskiego, rzą-
du, który został wyłoniony z partii, na czele której 
stoi jego brat Jarosław Kaczyński. A więc patrz-
cie na rzeczywistość w Polsce i na świecie, sto-
jąc w prawdzie, a nie przez krzywe zwierciadło. 
Odwracacie kota ogonem, próbujecie zmyć z sie-
bie swoją naiwność, krótkowzroczność i bankruc-
two waszej linii politycznej prowadzonej w Polsce 
i w Europie od wielu, wielu lat. Jeśli domagacie się 
sankcji, sankcji skutecznych, sankcji najgłębszych, 
to apelujcie do kanclerza Niemiec, to apelujcie do 
prezydenta Francji, do premiera Holandii itd., itd. 
Polska to robi, polski rząd to robi i sankcje polskie 
są dalece większe, niż chce tego Europa Zachodnia.

Szanowni Państwo, przy okazji oczywiście 
wypomnieliśmy również inne grzechy marszałka 
Grodzkiego. Sprawa immunitetu jest tą najbardziej 
bulwersującą. Jest ona dowodem na to, że marsza-
łek Grodzki nie ma nie tylko kwalifikacji politycz-
nych do sprawowania tak wysokiego urzędu, ale 
przede wszystkim kwalifikacji moralnych. Bo gdy-
by miał odrobinę odwagi i honoru, toby się zrzekł 
immunitetu, jak to robią dzisiaj inni politycy, na-
wet ci siedzący na tych ławach…

(Sygnał timera)
…którzy zrzekli się immunitetu i poddali się 

osądowi wymiaru sprawiedliwości. Ta kadencja 
Senatu zapisze się w historii Senatu szczególnie 
haniebnie. To w tej kadencji podnoszą się coraz 
częściej głosy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, czas.)

Ostatnie zdanie.
W tej kadencji Senatu podnoszą się coraz czę-

ściej głosy mówiące o likwidacji Senatu. Autorytet 
Senatu cierpi, autorytet Senatu upada i za to odpo-
wiedzialność ponosi marszałek Grodzki. I dlatego 
wnosimy o jego dymisję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie!

Trudno zgodzić się z tezą, która uzasadnia ten 
wniosek, że autorytet Senatu upada. Nie mam żad-
nych wątpliwości, że Senat w obecnej kadencji jest 
depozytariuszem oczekiwań wielu Polaków, żeby 
proces stanowienia prawa był procesem, w którym 
jest refleksja nad dobrem wspólnym, a nie wyłącz-
nie polityczna decyzja, która jest nie we władzy 
ustawodawczej, a we władzy wykonawczej.

Muszę powiedzieć, że jestem zakłopotany, że 
dzisiaj zajmujemy się tym wnioskiem, w sytu-
acji kiedy jest milion istotniejszych rzeczy, któ-
rych od nas oczekują Polacy, milion istotniejszych 
spraw, problemów, które powinniśmy rozwiązać. 
Zwróćcie państwo uwagę na to, co powiedział pan 
marszałek w swoim wystąpieniu, które dzisiaj wy-
wołuje takie emocje: „Łączę się z Wami z Senatu, 
gdzie właśnie obradujemy, łączę się z  Wami 
z Warszawy, z Polski, w której obecnie przebywa 
ponad 2 miliony, głównie kobiet i dzieci, naszych 
gości z Ukrainy zmuszonych do ucieczki z powodu 
okrutnej, niczym nieuzasadnionej agresji Rosji na 
niezagrażającego jej sąsiada”. Co powiedział dalej 
marszałek Senatu? „Na naszych oczach rodzi się 
nowy rozdział braterskich relacji między naszymi 
narodami, który wzbudza szerokie uznanie na ca-
łym świecie. To powód do wielkiej dumy, że po wie-
kach trudnej historii budujemy fundamenty pod 
przyszłość naszych Ojczyzn”. Gdzie tutaj obraża-
nie narodu polskiego? To są najpiękniejsze moż-
liwe słowa podsumowujące zaangażowanie Polek 
i Polaków w pomoc tym, którzy uciekli z Ukrainy, 
tym kobietom, dzieciom, osobom starszym, które 
tutaj znalazły schronienie przed wojną. Co mówi 
dalej marszałek Senatu? „Wyrzekliście się bro-
ni jądrowej w zamian za nienaruszalność granic 
i zostaliście brutalnie oszukani przez zbrodniczy 
reżim szaleńca, którego bez żadnej przesady moż-
na nazwać Hitlerem XXI wieku”. Tak, mocne sło-
wa, ale ja się pod nimi podpisuję i mam nadzieję, 
że podpisują się wszyscy na tej sali. Dalej mogli-
śmy usłyszeć: „Muszą za to zapłacić, bo jeśli nie, 
będzie to oznaczało przyzwolenie na atakowanie 
słabszych bez powodu, na gwałcenie praw i wol-
ności narodów, a konsekwencje zburzenia mozol-
nie budowanego po II wojnie światowej ładu będą 
tragiczne. To nie jest tylko agresja Rosji przeciw 
Ukrainie, to jest starcie cywilizacji wolnego świa-
ta z okrutną dyktaturą”. Dokładnie tak. Jesteśmy 
na rubieżach tego świata, dla którego samosta-
nowienie narodów, nieuciekanie się do konflik-
tu zbrojnego i niemordowanie ludności cywilnej 
poprzez zbrodnie wojenne, które mają znamiona 
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ludobójstwa, to pewien standard, który obowiązuje, 
i ci, którzy dzisiaj walczą za naszą wschodnią gra-
nicą, bronią także nas i tego standardu. Co powie-
dział dalej marszałek, kierując te słowa do naszych 
sąsiadów, braci z Ukrainy? „Jesteście sumieniem 
wolnego świata, dlatego naszym moralnym i cy-
wilizacyjnym obowiązkiem jest wspierać Was na 
wszystkie możliwe sposoby. Możecie być pewni, 
że Senat RP i ja osobiście robimy wszystko […] aby-
ście zwyciężyli w tej wojnie, a przede wszystkim, 
aby jak najszybciej ją zakończyć, przegnać agreso-
ra i przystąpić do odbudowy kraju”. Czy jest na tej 
sali ktoś, kto się pod tymi słowami nie podpisze?

Oczywiście później są słowa, które wskazują na 
problemy. 25 marca marszałek wskazał te proble-
my, mówiąc, że przeprasza za to, że nadal przez 
Polskę jadą tysiące tirów na Białoruś – formalnie 
na Białoruś – że nadal importowany jest rosyjski 
węgiel i że nadal nie potrafimy zamrozić aktywów 
rosyjskich oligarchów. Przecież sami przyznali-
ście marszałkowi Senatu rację. 25 marca wypowia-
dał te słowa pan marszałek Grodzki. Co się dzieje 
później? Rząd później, bo 30 marca, zapowiada 
ustami prezesa Rady Ministrów, że zakończymy 
import węglowodorów z Rosji, najszybciej – węgla 
z Rosji, bo już na przełomie kwietnia i maja. Tak 
przy okazji, zwróćcie państwo uwagę na statysty-
ki. Zobaczcie, ile węgla importowano w roku 2015, 
i że w kolejnych latach, 2017, 2018, 2019, 2020, ten 
import był większy niż w roku 2015. Tak, mnie to 
martwi. Stop rosyjskiemu węglowi. Tak, popieram 
tę wypowiedź premiera. Tylko że ona była po wy-
powiedzi marszałka. Więcej. Mam przekonanie, że 
słowa marszałka były także elementem, który zmo-
bilizował rząd do działania w tym zakresie. A więc 
popieram słowa prezesa Rady Ministrów, że rząd 
zakłada odejście od rosyjskiego węgla do kwietnia, 
najpóźniej do maja 2022 r., ale nie zapominam, że 
wpierw były słowa marszałka Senatu, który mu-
siał nawoływać do tego, żeby takie działania zo-
stały podjęte.

Kolejny element, na który wskazał w swoim 
wystąpieniu marszałek, to sprawa tirów. Tak, sły-
szę zapowiedzi rządu o tych staraniach, żeby ogra-
niczyć przejazd tirów przez polską granicę, także 
poprzez ograniczenie w tym zakresie na poziomie 
całej Unii Europejskiej. Szanowni Państwo, czy 
ten problem rzeczywiście już został rozwiązany? 
Poczytajcie troszkę relacji, które mówią o tym, jak 
dzisiaj się ten transport odbywa. Co wszyscy mó-
wią? Wszyscy mówią, że mimo regulacji Komisji 
Europejskiej z początku kwietnia ten transport 

dalej się odbywa. W jaki sposób omija się przepi-
sy? Bardzo prosto – poprzez wpisanie, że to jest re-
alizacja umowy, która była podpisana przed dniem 
nałożenia sankcji Komisji Europejskiej z począt-
ku kwietnia albo poprzez wpisanie w dokumen-
ty przewozowe, że państwem docelowym nie jest 
Rosja, tylko Uzbekistan. O  tym rozmawiajmy. 
Apeluję do koleżanek i kolegów z PiS: wspólnie za-
stanówmy się, jak realnie ograniczyć ten przejazd 
tirów. Tak, marszałek słusznie wskazał: wspólnie 
ten problem rozwiążmy, jest to jeden z problemów 
najistotniejszych. Tak, dzisiaj problemem jest to, że 
te tiry przejeżdżają przez polsko-białoruską gra-
nicę. Zastanówmy się wspólnie nie nad tym, jak 
odwołać marszałka Senatu, tylko nad tym, jak roz-
wiązać problem, który marszałek w swoim wystą-
pieniu wskazał i który jest problemem istotnym. 
Mam przed sobą relacje kierowców tirów, którzy 
mówią tak: w teorii sankcje weszły w życie ze skut-
kiem natychmiastowym, ciężarówki mogą prze-
wozić towary objęte sankcjami, ale nie dłużej niż, 
uwaga, do 4 czerwca, warunkiem jest realizacja 
umowy zawartej przed 2 marca, czyli dniem, kie-
dy wprowadzono sankcje. Efekt jest taki, że przez 
najbliższe miesiące – mówi anonimowo urzędnicz-
ka Krajowej Administracji Skarbowej – wszystkie 
towary są na antydatowanych umowach. Bo prze-
cież chodzi o realizację kontraktów. I dalej: bazu-
jąc na dotychczasowym doświadczeniu, możemy 
założyć, że Mińsk będzie omijał restrykcje np. po-
przez pośredników handlowych lub fałszowanie 
dokumentacji handlowej. Dla mnie to jest problem. 
O tym rozmawiajmy.

Mówił mój przedmówca, pan senator Bosacki, 
o swoich niepokojach, o relacjach, o słowach, ja-
kie do niego kierowali Ukraińcy. Ja państwu po-
wiem o mojej rozmowie, która mi uzmysłowiła, 
z jak trudnym problemem mamy do czynienia 
i  że naprawdę warto, żebyśmy mimo różnych 
animozji politycznych te problemy rozwiązywa-
li. Pokażę państwu tylko jeden przykład. I dzię-
kuję tym, którzy na manifestacji pod siedzibą 
firmy GEFCO Polska zwrócili na to moją uwagę. 
Byłem tam wspólnie z Ukraińcami, którzy miesz-
kają w Polsce. Co oni mi powiedzieli? Mówili tak: 
Panie Senatorze, niech pan zwróci uwagę, jak to 
się robi – jest firma GEFCO Polska, potentat na 
rynku spedycyjnym w Polsce… Uwaga, teraz jest 
to firma będąca w 100% własnością spółki GEFCO 
Francja. Uff, odetchnęliśmy, nie ma Rosji w tle… 
Tymczasem GEFCO Francja to spółka, która jest 
w 75% własnością rosyjskich kolei państwowych 
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– tych samych, które wożą sołdatów rosyjskich 
mordujących kobiety, dzieci, strzelających do star-
ców, tych samych. I ta spółka bez problemu funk-
cjonuje w Polsce. Nad tym się zastanówmy, to jest 
problem do wspólnego rozwiązania. My mamy na-
prawdę multum spraw, które musimy rozwiązać. 
I nie czas na przepychanki polityczne i takie wnio-
ski. Dzisiaj jest niebezpieczeństwo za wschodnią 
granicą. To nie jest czas składania takich wniosków, 
tylko to jest czas wspólnego zastanowienia się, co 
zrobić, żeby ten system uszczelnić.

Mówicie państwo, że to jest naruszenie art. 133 
konstytucji albo art. 146, że prowadzenie polityki za-
granicznej należy do rządu. Zaraz, zaraz – przecież 
marszałek Senatu reprezentuje drugą Izbę. To zna-
czy, że ma milczeć? Zwróćcie uwagę na zapis. Skoro 
literalnie trzymacie się zapisu konstytucji, to do każ-
dej wypowiedzi w obszarze polityki zagranicznej po-
winna być uchwała Rady Ministrów. To w oparciu 
o co wiceprezes Rady Ministrów Jarosław Kaczyński 
mówił w Kijowie, że on tu będzie siły pokojowe…

(Sygnał timera)
…ONZ wprowadzał, które zbrojnie będą wpro-

wadzać ten pokój? No, zastanówcie się, o czym 
mówicie. Ten zapis jest pewnym wskazaniem kie-
runkowym. Marszałek Senatu nie podejmuje de-
cyzji, za to reprezentuje naszą Izbę…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

…i ma nie tylko takie prawo, ale taki także obo-
wiązek. Wspólnie odrzućmy ten wniosek i przy-
stąpmy do tego, co najważniejsze, czyli do tego, 
jak uderzyć w rosyjskiego agresora, żeby nie miał 
pieniędzy na to, aby prowadzić dalej agresję na 
Ukrainę. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński, proszę uprzejmie.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Zaproszeni 
Goście!

Pytanie zasadnicze. Czy marszałek Senatu mógł 
wygłosić – my to potocznie nazywamy orędziem 
– wystąpienie do Rady Najwyższej? Teoretycznie 

mógł, ale jeśli zawarł w nim takie przemyślenia, 
to powinien – wygłaszał to jako marszałek Senatu, 
nie jako osoba prywatna – uzgodnić to z Senatem. 
Czy myśmy wcześniej podejmowali jakąś uchwa-
łę w tym zakresie? Ja sobie nie przypominam. Na 
pewno nie o takiej treści, bo ta treść jest w części 
kłamliwa. Stwierdzenie, że rząd importuje rosyjski 
węgiel, jest po prostu kłamstwem. I nie słyszałem, 
żeby marszałek Senatu się potem z tego kłamstwa 
wycofał, żeby to sprostował. Każdy może się pomy-
lić. Nie było żadnej refleksji nad tym, co się działo 
po wygłoszeniu tego pseudoorędzia.

Jeszcze ważniejsze, według mnie, jest to, kiedy 
to tzw. orędzie było wygłaszane. Było to na począt-
ku wizyty prezydenta Joe Bidena w Polsce, w ten 
sam dzień. Ja się przyznam, że jak pierwszy raz 
o tym przeczytałem, to myślałem, że to rzeczywi-
ście jest żart. O co chodziło marszałkowi Senatu? 
Chciał przykryć tę wizytę? On, taki skromny czło-
wiek, trzecia osoba w państwie, chciał medialnie 
przykryć wizytę Joe Bidena? No nie. Oczywiście, że 
nie. Odpowiedź zawsze jest prosta. Jak nie wiemy, 
o co chodzi, to zadajmy sobie proste pytanie: komu 
to służy? Komu służy szkalowanie Polski? Komu 
służy mówienie półprawd i całkowitych nieprawd, 
kłamstw? Komu służy takie przedstawianie Polski 
i stawianie jej w szeregu państw, które jakoby nie 
pomagają Ukrainie i Ukraińcom? A pomaga nie tyl-
ko rząd, ale przede wszystkim samorządy, przede 
wszystkim nasi obywatele. Dlaczego marszałek 
Senatu twierdził, że jest inaczej? Dlaczego Polska 
ma stanąć w szeregu państw – weźmy tylko te 
z Unii Europejskiej – które wszelkimi możliwymi 
sposobami próbują, mówmy wprost, nie pomagać 
Ukrainie albo dają pomoc w wersji szczątkowej? 
Komu służy ta wypowiedź? No, jak zawsze, pro-
motorom. Ja nie będę wskazywał nazwy tego pań-
stwa czy tej grupy państw. Proszę zauważyć, do 
jakiej grupy państw pan marszałek Grodzki chciał 
zapisać Polskę. Wtedy wszystko będzie jasne, bę-
dzie wiadomo, komu służyła ta wypowiedź. To jest 
po prostu jeden z elementów polityki zagranicz-
nej. Tak nasza opozycja pojmuje politykę zagra-
niczną – oczernianie Polski, ciągły atak na rząd. 
Można tak robić, oczywiście można, jak widać, ale 
efekty są opłakane. Zamiast wspierać stanowisko 
rządu… Tak jak już było powiedziane, to rząd pro-
wadzi polską politykę zagraniczną, współdziałając 
z prezydentem. I zamiast wspierać to stanowisko, 
robi się coś kompletnie przeciwnego. Po co? No, 
np. po to, żeby osłabić polską pozycję negocjacyj-
ną. Znamy takie procesy. Nawet niektóre procesy, 
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które przed TSUE się toczą, są w ten sposób trak-
towane. Osłabia się naszą pozycję negocjacyjną, tę 
prezentowaną przez rząd, poprzez ciągły atak na 
rząd, ciągły atak na Polskę, atak na zewnątrz. 

Ale to nie jest jedyny grzech pana marszałka 
Grodzkiego. Kto wie, czy nie bardziej… Bo to mi-
nie. Jak historycy będą kiedyś pisać o konflikcie na 
Ukrainie, żaden o tym nie wspomni. Będzie mowa 
o Polsce jako państwie i o Polakach jako narodzie, 
który najlepiej wywiązał się z zadania pomocy 
Ukraińcom i Ukrainie. Taka będzie treść podręcz-
ników historii. O marszałku Grodzkim wspomni 
się może w jakichś, że tak powiem, didaskaliach. 
Ale jest jeszcze jeden aspekt, który został już tu 
przedstawiony. Ja tylko podam przykłady zwią-
zane z pełnieniem funkcji przez pana marszałka. 
Postępuje atrofia Senatu, a raczej jego degradacja. 
No, to jest być może celowy proces.

Pierwsza kwestia. Senat ma oczywiście inicja-
tywę legislacyjną, no ale inicjatywa to nie biegunka 
legislacyjna. Policzcie państwo, ile sformułowali-
ście – bo to głównie wy to robiliście – projektów 
ustaw i ile z nich zostało przyjętych w Sejmie. Taka 
jest efektywność waszej pracy. 

O uchwałach trochę powiem. Ja tu, z tej mów-
nicy, wielokrotnie mówiłem, że instytucja uchwały 
senackiej jest po prostu celowo niszczona. Zadałem 
sobie trud policzenia tego. Na 87 uchwał senackich, 
także w kwestii zmiany regulaminu, które są od-
rębnymi uchwałami, uchwałami nieokoliczno-
ściowymi, aż 19 ma charakter polityczny. Nie, źle 
powiedziałem: partyjny. Część Senatu, aktualnie 
rządząca w nim większość, zamiast robić konfe-
rencje prasowe i tam przedstawiać swoje stano-
wisko, przedstawia je w formie uchwały. To po to 
jest uchwała senacka? To jest nowe spojrzenie i na 
regulamin, i na zadania Senatu. Konferencje mo-
żecie robić codziennie, co godzinę. Nie, to musi być 
uchwała. No i ta uchwała jako instytucja jest oczy-
wiście deprecjonowana. Już coraz rzadziej Senat 
mówi o czymś ważnym. Senat po prostu prezentu-
je stanowisko polityczne połowy swoich członków. 

Kwestia naruszenia trójpodziału władzy. Mówię 
to z całą odpowiedzialnością. Konkretnie chodzi 
o zespół do spraw sprawdzania konstytucyjno-
ści ustaw. W dniu 9 stycznia 2020 r. marszałek 
Senatu, prof. Tomasz Grodzki, wręczył akty po-
wołania w skład Zespołu Doradców do spraw kon-
troli konstytucyjności prawa. No, teraz pytanie: 
któż to w Polsce powinien zajmować się konstytu-
cyjnością ustaw? Zespół senacki? No nie, od tego 
jest Trybunał Konstytucyjny. Oczywiście można 

na etapie opiniowania ustawy wytknąć jej ewentu-
alną niekonstytucyjność, ona może być wytknięta 
przez tych, którzy tak uważają. Ale wolałbym, żeby 
to robili nasi legislatorzy, a nie osoby z zewnątrz, 
które potem za przyzwoleniem pana marszałka 
opiniują konstytucyjność każdej ustawy. A ich je-
dyny wniosek jest taki, że zamiast ewentualnie po-
prawić ustawę, należy ją po prostu odrzucić. Jeśli 
jest to ustawa o Krajowej Radzie Sądownictwa, to 
można to zrozumieć, bo to jest organ konstytucyj-
ny. Jeśli ustawa o ochronie zwierząt – to już gorzej, 
bo o zwierzętach nie ma mowy w konstytucji. Ale 
jeśli to jest ustawa o zmianie kodeksu cywilnego, 
a właściwie projekt, którego konstytucyjna inter-
pretacja jest taka, że po prostu unicestwia tę usta-
wę, bo próbuje wprowadzić terminologię, która nie 
jest używana w kodeksie cywilnym… Chodzi do-
kładnie o kwestię zadośćuczynienia za naruszenie 
więzi rodzinnych.

(Sygnał timera)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, przepraszam bardzo…)
I tylko rozsądek naszych legislatorów sprawił, 

że ta ustawa została prawidłowo uchwalona.
Co do wpływu pana marszałka na procedowa-

nie uchwały w 80. rocznicę prawnej likwidacji or-
ganizacji mniejszości polskiej w III Rzeszy…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze, czas się skończył.)

…to przez 2 lata nie mogliśmy tego uchwalić, bo 
marszałek blokuje możliwość…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Nie dlatego, że pana nie było słychać, tylko dla-
tego, że czas się skończył, przerywam panu.

(Senator Jerzy Czerwiński: …Dekretu Göringa.) 
(Oklaski)

Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Wojciecha Koniecznego.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Zgłoszony dzisiaj wniosek jest wnioskiem zło-

żonym w złym czasie, w złym miejscu i wobec 
niewłaściwej osoby. Marszałek Tomasz Grodzki 
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powiedział słowa, których ja osobiście bym nie 
powiedział. Czy to oznacza, że słowa te były nie-
prawdziwe? Czy to oznacza, że nie miał prawa tak 
powiedzieć? Nie chcę się wdawać w dyskusję, która 
tutaj pobrzmiewa, ponieważ byłoby to upolitycz-
nianie wojny na Ukrainie i psucie pewnego kon-
sensusu, który udaje się budować wobec tej wojny.

Biorę udział w  posiedzeniach Rady 
Bezpieczeństwa Narodowego. Przestrzegam za-
wartych tam ustaleń. Polska Partia Socjalistyczna 
unika konfrontacyjnego stanowiska wobec rządu 
polskiego odnośnie do wojny na Ukrainie i wszyst-
kich spraw, które są z nią związane, mimo że nasz 
rząd popełnia błędy. Dwa znane błędy to sprawa 
wycieku informacji o MIG-29, a także stwierdze-
nie, że jesteśmy za tym, żeby wojska NATO były 
na granicy rosyjsko-ukraińskiej. To na pewno były 
niepotrzebne słowa, ale jakoś specjalnie ich nie 
krytykujemy.

Wyrazem współpracy była również wizyta se-
nackiej delegacji w Kijowie tydzień przed wojną, 
w której brałem udział. Był tam marszałek Grodzki, 
był tam również pan marszałek Marek Pęk. Była to 
delegacja senacka, w której była reprezentowana 
każda grupa polityczna. I bardzo dobrze. Było to 
bardzo dobrze odebrane przez Ukraińców. Dobrze, 
że taka wizyta się odbyła. Pan marszałek Marek 
Pęk słyszał przemówienie marszałka Grodzkiego 
w ukraińskim parlamencie. Można powiedzieć, 
że to było historyczne przemówienie. Pan mar-
szałek podjął się tam tego, że będzie prezento-
wał sprawy Ukrainy, że będzie wspierał Ukrainę. 
Zaprezentował się bardzo dobrze, dostał brawa 
na stojąco od ukraińskiego parlamentu. Byliśmy 
dumni z tego, że mogliśmy tam być, zawiesić flagę 
Ukrainy i flagę Polski. Po takim wydarzeniu, po ta-
kich deklaracjach marszałek polskiego Senatu ma 
nie tylko prawo, ale i obowiązek zabierania głosu 
w sprawach Ukrainy, bo dostał od Ukraińców taki 
mandat. Oni go o to prosili. A więc to, że się wypo-
wiada, jest jak najbardziej zrozumiałe.

Uważam, jak większość przemawiających tutaj 
senatorów z większości senackiej, że rzeczywiście 
jest to temat, który nie powinien nas dzisiaj zaj-
mować. Ta dyskusja jest niepotrzebna. I jest ona 
wcale nie tym, co jest deklarowane. Pan marsza-
łek Marek Pęk jest teraz kandydatem na marszał-
ka Senatu. Czy naprawdę? Czy chodzi o to, żeby 
zmienić marszałka Senatu, czy też chodzi o to, żeby 
rozbudzić dyskusję polityczną na temat, na który 
nie powinna być toczona? Bo gdyby pan marszałek 
Marek Pęk był kandydatem na marszałka Senatu, 

to pewnie by z nami się spotkał, żeby przedstawić 
swoją kandydaturę, zaprezentować, co chce zrobić. 
Nic takiego nie miało miejsca, ponieważ to ma być 
po prostu dyskusja polityczna i nic więcej. Tutaj 
niestety nie ma treści.

Na koniec muszę się odnieść do pana marszał-
ka Karczewskiego, ponieważ zaatakował Polską 
Partię Socjalistyczną. To nie jest szczęśliwy obiekt 
do ataku, jeszcze nikomu na dobre to nie wyszło. 
Panie Marszałku, jakie 2 funkcje pełnimy? Ja pełnię 
2 funkcje? Jestem wiceprzewodniczącym Komisji 
Zdrowia i nic więcej.

(Senator Stanisław Karczewski: No i wiceprze-
wodniczącym drugiej komisji.)

Absolutnie nie. Byłem nim kilka miesięcy na 
początku kadencji z przyczyn proceduralnych, do-
póki pani senator Sekuła nie przeniosła…

(Senator Stanisław Karczewski: To przepraszam.)
…się z jednej komisji do drugiej.
Przyjmuję przeprosiny.
(Senator Stanisław Karczewski: Przepraszam.)
Ale może pan marszałek miał na myśli to, że 

jestem dyrektorem szpitala, pracuję na 2 etatach 
cały czas i poświęcam swój czas, swoje zdrowie 
i wszystko, co tylko mogę, dla tego, żeby jedną 
i drugą funkcję wypełnić jak najlepiej? Może to pan 
marszałek miał na myśli?

Dalej. A jakie 2 funkcje pełni wicemarszałki-
ni Morawska-Stanecka? Też nie pełni żadnych 2 
funkcji, jest wiceprzewodniczącą komisji do spraw 
Pegasusa, ale oczywiście nieodpłatnie, bo jak pan 
marszałek bardzo dobrze wie, marszałkowie nie 
otrzymują żadnego wynagrodzenia za żadne bycie 
w komisjach jakimiś osobami funkcyjnymi. Tak że 
to bardzo niesłuszne zarzuty i źle, że pan marsza-
łek tak nas zaatakował.

Ale zacytuję „Menadżera Zdrowia” z 8 grudnia 
2019 r.: „Stanisław Karczewski jako senator, a po-
tem wicemarszałek Senatu, w latach 2009–2015 
zarobił ponad 400 tysięcy zł, odbywając płatne 
dyżury w szpitalu, w którym był na bezpłatnym 
urlopie na czas wykonywania mandatu senatora. 
Polityk PiS miał dostawać wynagrodzenie w wyso-
kości od 3,7 tysiąca do 11,4 tysięcy zł miesięcznie. 
Ministerstwo Zdrowia i główny inspektor pracy 
uznali tę sytuację za niedopuszczalną”.

(Senator Stanisław Karczewski: To nieprawda.)
Panie Marszałku, jest to cytat, podałem źródło.
(Senator Stanisław Karczewski: To nieprawda.)
Podałem źródło.
Panie Marszałku, nie widzi pan marszałek belki 

w swoim oku, a próbuje znaleźć źdźbło w naszych 
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oczach, w których nic nie ma. Przyjąłem przepro-
siny, możemy na tym zakończyć.

Polska Partia Socjalistyczna zagłosuje przeciw-
ko wnioskowi o odwołanie marszałka Grodzkiego. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Stanisław Karczewski: Panie 
Marszałku, w trybie sprostowania.)

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Nie było 
nazwiska.)

(Senator Stanisław Karczewski: Było moje na-
zwisko wymienione, więc mam prawo…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ale bardzo krótko, Panie Marszałku.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

No, tyle, ile mi przysługuje, 3 minuty, dłużej 
nie będę mówił.

Panie Senatorze, jeśli pan poczuł się tym ura-
żony i to jest nieprawda, to oczywiście wycofu-
ję się z tych słów. W dostępnych mi materiałach 
widnieje pan jako wiceprzewodniczący 2 komisji. 
Ja na to zwróciłem uwagę, bo wydaje mi się, że 
gdy 2 senatorów z niewielkiej partii pełni 4 funk-
cje w Senacie… Uznałem to za jednak nadużycie 
i zbyt dużą liczbę funkcji. No, obiektywnie miałem 
prawo wysnuć takie wnioski z tego, co zobaczyłem.

A jeśli chodzi… No, tutaj pan nieładnie, Panie 
Senatorze… Pan jest lekarzem, pan dyżuruje, ja 
dyżuruję. Nieprawdą jest, że ministerstwo… Ja 
pokazywałem opinie. Gdyby pan dochował więk-
szej staranności, toby pan zobaczył, że mam 
i z Ministerstwa Zdrowia odpowiednie opinie, i rów-
nież od głównego inspektora pracy odpowiednie 
opinie. Pan tutaj dopuścił się sfałszowania, cytując… 
No, wie pan, ja też mogę zacytować jakąś gazetę, któ-
ra bardzo niekorzystnie pisze o panu, i uznać to za 
prawdę objawioną. Nie była to prawda. Jest to fałsz. 
Ja pana przepraszam i liczę na to, że pan senator 
też mnie przeprosi. Tego oczekuję. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jacka 

Boguckiego.

SENATOR 
JACEK BOGUCKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Głównym zadaniem marszałka jest organizo-

wanie pracy Senatu. Gdy przypominam sobie po-
czątki tej pracy, to bardziej miałem wrażenie, że 
jest to dezorganizowanie pracy niż organizowanie, 
bo panu marszałkowi przydarzyło się coś, co chyba 
w tej Izbie… Ja byłem wcześniej w Sejmie, tam tak-
że nigdy nie było takiego zachowania marszałka. 
Nie było takiego zachowania ani marszałka Sejmu, 
ani marszałka Senatu, żeby zarządzić głosowanie 
znienacka i wcześniej powiadomić swój klub, a nie 
powiadomić klubu opozycyjnego. Na szczęście był 
to tylko jednostkowy przypadek, później już takich 
nie było, aczkolwiek ciągle czujemy, że jakoś do nas 
te informacje z Senatu co do tego, jak będą przebie-
gać obrady, docierają z opóźnieniem.

Zadaniem marszałka Senatu jest też repre-
zentowanie Senatu, tak, Senatu, tak to dokładnie 
napisano w przepisach, a nie reprezentowanie 
państwa polskiego. Oczywiście to jest często bar-
dzo trudne do rozdzielenia, bo przecież repre-
zentując Senat, reprezentuje się także polskie 
państwo, ale te kwestie zostały przypisane – była 
już o tym mowa – prezydentowi, rządowi, a nie 
marszałkowi Senatu. Mam na myśli prowadzenie 
równoległej polityki zagranicznej. A przecież wie-
lokrotnie obserwujemy to, że wypowiedzi pana 
marszałka nie są wypowiedziami wynikający-
mi z uchwał podjętych tu, na tej sali, z podjętych 
przez nas decyzji, tylko często są kreowaniem 
zupełnie innej rzeczywistości, jak w tym zdaniu 
o tym, że państwo polskie, Polska, rząd – tak, 
rząd, tak to zabrzmiało – importuje z Rosji wę-
giel. A przecież to jest kłamstwo. Takich faktów 
można by było podać więcej.

Padało tu nawet przed chwilą, że marszałek 
ma prawo wypowiadać się w sprawie sytuacji na 
Ukrainie i apelować do polskiego rządu, do in-
nych państw o to, żeby sankcje były mocniejsze. 
To prawda. Tylko czy ta wypowiedź była skie-
rowana do jakiegokolwiek innego państwa, do 
Niemiec, do Francji, do tych w Europie, którzy 
blokują sankcje, silniejsze sankcje i bardzo moc-
no blokowali w tamtym czasie? No nie. Ta wypo-
wiedź była skierowana nie do polskiego rządu, nie 
do rządu Niemiec, nie do rządu Francji, ona była 
skierowana do Ukraińców, do parlamentu ukraiń-
skiego. Tak więc czemu miała służyć, jak nie wzbu-
dzaniu wzajemnej niechęci? Czy to jest właściwe 
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reprezentowanie Senatu i właściwe kreowanie pol-
skiej polityki zagranicznej?

A wcześniej, gdy mieliśmy choćby sprawę sytu-
acji na granicy polsko-białoruskiej? Przecież dziś 
już każdy wie, że to był początek tej wojny. To na-
wet Komisja Europejska wtedy mówiła, że to jest 
pewna forma wojny na granicy polsko-białoruskiej. 
Niestety, pan marszałek nie reagował na te wypo-
wiedzi, także przedstawicieli Senatu, i sam zabierał 
głos w tej sprawie, mówiąc, że z jednej strony po-
winniśmy bronić granicy, ale z drugiej strony po-
winniśmy wpuszczać uchodźców. To było stawianie 
rządu, sił polskich, polskich Sił Zbrojnych, Straży 
Granicznej, wojska w sytuacji nierozwiązywalnej: 
z jednej strony blokować granicę, chronić granicę, 
a z drugiej strony wpuszczać uchodźców, którzy tak 
naprawdę byli imigrantami, często przywożonymi 
po szkoleniu w Rosji, w Białorusi.

Padają zarzuty, że Polska nie do końca wywiązy-
wała się z obowiązków co do wprowadzania sankcji. 
A to przecież Polska te sankcje próbowała wzmac-
niać. Tymczasem pan marszałek zupełnie odwrócił 
ten przekaz, zarzucając nam także finansowanie 
Rosji. Czy to jest godne marszałka tej Izby, godne 
marszałka Senatu? Czy godzi się wpisywać w ata-
kowanie Polski w sytuacji, kiedy to polski rząd, pol-
skie samorządy i przede wszystkim Polacy ponoszą 
największe skutki i społeczne, i gospodarcze przyj-
mowania uchodźców? Przyjmowania prawdziwych 
uchodźców z terenów objętych wojną?

W oparciu o jakie prace Senatu pan marsza-
łek miał prawo wypowiadać takie słowa? Czy była 
w tej sprawie jakakolwiek uchwała, w której wy-
powiadaliśmy się, apelowaliśmy w tej sprawie do 
innych państw, do rządów państw europejskich 
świata o wzmocnienie sankcji?

Ale tych dziwnych przykładów wypowiedzi 
pana marszałka można byłoby poszukać więcej. 
Pan marszałek potrafił nawet powiedzieć, że de-
mokratyczna większość czegoś w Senacie nie za-
akceptuje – przed podjęciem uchwały. Mówił, że 
nie zaakceptuje, jakby przewidując przyszłość. 
Zdolności pana marszałka są różne, ja nie wąt-
pię. Podziwiam, szczególnie osiągnięcia naukowe. 
Ale wypowiadanie się na temat uchwały, która nie 
została jeszcze podjęta – a to miało miejsce dużo 
wcześniej niż ta ostatnia sprawa – chyba jest pew-
nym przekroczeniem dobrego tonu. Ja już nie będę 
mówił o przekraczaniu kompetencji, a o przekra-
czaniu dobrego tonu.

„W czasach kryzysu strzeżcie się agentur” – te 
słowa powiedział Józef Piłsudski. Nam, niestety, 

przydarzało się. W Polsce wielu politykom przy-
darzało się, niestety, tych agentur słuchać i po-
wtarzać za nimi. Wspominałem tu sytuację na 
granicy białoruskiej. Dzisiaj na tej sali padło znów, 
że inflacja to nie jest wynik wojny na Ukrainie. 
No, Panie Senatorze, któryś to powiedział, a kto 
tak manipulował cenami gazu i innych nośników 
energii, żeby te ceny zaczęły rosnąć i spowodo-
wały w efekcie wzrost innych cen? No, przecież 
to było przygotowanie do tej wojny. Podobnie jak 
sytuacja na granicy białoruskiej. I to spowodowało 
inflację. (Oklaski)

No, czy tak trudno popatrzeć i widzieć przyczy-
ny, a potem skutki?

Gdy patrzę na pana marszałka Grodzkiego, to, 
tak jak powiedziałem, podziwiam wiele jego osią-
gnięć naukowych, jego dorobek. Ale też mam trosz-
kę doświadczenia w zarządzaniu w samorządach 
– przez kilkanaście lat parę funkcji w życiu peł-
niłem – i mam takie własne obserwacje. W jed-
nej z gmin na moim terenie… Był taki dowcip z lat 
dziewięćdziesiątych. Jeden z kontrolerów w mo-
jej gminie opowiadał, że gdy zajechał do tej gminy 
i chciał sprawdzić, co tam się dzieje, to usłyszał: to 
nasza prywatna gmina i nie będziecie nam tu kon-
trolować. Ja mam czasem wrażenie, że tu próbuje 
się zrobić wasz prywatny Senat, a nie Senat, który 
reprezentuje 100 senatorów. No i te wypowiedzi 
o większości to potwierdzają.

Z niektórych ludzi funkcje wyciągają najlepsze 
cechy. No, niestety, z pana marszałka wyciągnęły 
te najgorsze – pychę, małostkowość i zachowanie, 
które z tą Izbą nie licuje. Bo to powinna być Izba, 
w której bardzo szczegółowo rozpatrujemy każdy 
problem, nad nim się pochylamy, a dopiero potem 
się wypowiadamy. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
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Padło tutaj wiele bardzo ostrych słów, w dużej 
części nieprawdziwych. Ja w poprzedniej kadencji 
też byłem posłem i pamiętam obrady na sali, do 
której większość PiS-owska nie wpuściła opozycji. 
Pamiętam te obrady, podczas których uchwalano 
nielegalnie budżet i parę innych rzeczy. A więc jak 
ktoś mówi dzisiaj o łamaniu zasad i standardów 
demokracji… Naprawdę tych, którzy tego nie wie-
dzą, zapraszam tam, parę metrów dalej, do Sejmu 
– tam PiS pokazuje, jak to się robi, jak codziennie 
łamie się zasady i standardy demokracji. Posłowie, 
którzy mają na wypowiedzenie się 30 sekund i wte-
dy odbiera im się głos…

(Głos z sali: To marszałek Borowski tak…)
Odbiera im się głos.
Ale zostawiam to, bo ci, którzy obserwują blisko 

życie polityczne w Polsce, to wiedzą, jak to faktycz-
nie i prawdziwie wygląda. Podobnie też wiedzą, jak 
wygląda historia choćby cen paliw. Baryłka ropy 
dzisiaj to jest około 100 dolarów na giełdach świa-
towych. To jest mniej więcej rząd cen z roku 2008. 
Wtedy paliwa na stacji benzynowej kosztowały 
5 zł z haczykiem, a dzisiaj koło 8 zł. Co się zmie-
niło? PiS rządzi. PiS rządzi. Obajtek pochwalił się 
kwotą 11 miliardów zł zysku z Orlenu, tylko zapo-
mniał dodać, że to jest kosztem Polaków, wycią-
gnięte z ich kieszeni. Ale ja mam świadomość, że 
nieważne jest to, co ja powiem, bo państwo po tej 
stronie sali i tak w to nie uwierzycie. A więc przy-
gotowałem wystąpienie jednej osoby…

(Głos z nagrania audio: Zrównoważenie dostaw 
gazu…)

…Piotra Grzegorza Woźniaka. To 3 minuty, 
posłuchajcie.

(Głos z nagrania audio: …Zrównoważenie prze-
syłu przez Ukrainę po prostu się nie zdarzyło… się 
nie udało. Skończyło się na inwazji. W roku 2020 
firma o nazwie znanej MOL postanowiła za własne 
pieniądze pobudować interkonektory, czyli połą-
czenia transgraniczne, między Serbią a Węgrami 
i między Węgrami a Austrią. A Austria jest… i była, 
i jest docelowym krajem, do którego się gaz rosyj-
ski chce dostać. Tam w Austrii jest taki wielki, oni 
na to mówią hub, ale to jest… To ma nawet swoją 
nazwę, to się nazywa ogromne centrum rozdzia-
łu gazu rosyjskiego na Europę, na całą Europę 
Zachodnią. I ten wielki gazociąg o nazwie, pro-
wokującej nazwie „Braterstwo”, dochodzi tutaj. 
Chodziło o to, żeby nowy rurociąg, nowy – to jest to 
stare wcześniej „Braterstwo” – który idzie od połu-
dnia i nazywa się TurkStream, przechodził również 
do Baumgarten ze swoim wolumenem 32… na tej 

nitce to będzie 16 – mniej więcej – miliardów m3, 
co dodatkowo wzmacniałoby konieczność zrów-
noważenia w tych planach rosyjskich, zrównowa-
żenia strumienia wprowadzanego przez Ukrainę. 
I proszę państwa, w 2020 r. firma MOL zgodziła 
się na przejście gazociągu, szlaku TurkStream aż 
do Baumgarten, biorąc na siebie finansowy i in-
westycyjny wysiłek pobudowania przejść granicz-
nych – to są specjalne stacje przesyłowe na granicy 
serbsko-węgierskiej i na granicy... Na tym pole-
ga złośliwość. Ona nie jest żadnej narodowości. 
Węgrzy za pomocą MOL-a podjęli się operatorstwa. 
Powiedzieli: „my ten gaz dalej poprowadzimy” – 
stając w jednym szeregu z właścicielami całego 
TurkStreamu, którymi są Rosjanie. Firmy, które 
budowały natomiast ten gazociąg, to były reno-
mowane firmy też z siedzibą w Szwajcarii, przede 
wszystkim firma o nazwie Allseas – tak jak po 
angielsku „wszystkie morza”. I Allseas zbudowa-
ła sekcję przez Morze Czarne, bo ten gazociąg, jak 
powiedziałem, idzie z rosyjskiego wybrzeża na 
Morzu Czarnym przez Morze Czarne do Turcji, 
i to jest odcinek morski. Natomiast na odcinek lą-
dowy wykonawcą ma być firma Arkad. Zaraz, po 
kolei. Allseas jest firmą w Szwajcarii, firma Arkad 
natomiast jest firmą z Arabii Saudyjskiej, pochod-
ną firmy Aramco, którą też znamy z ostatnich fu-
zji między Lotosem a Orlenem. Tak że stanęliśmy, 
proszę państwa… Mamy w tej chwili w kraju pierw-
szej klasy partnerów rosyjskich: Aramco, a przede 
wszystkim MOL. MOL od 2020 r. – oczywiście nie 
za darmo, zaraz o tym powiem – zgodziło się na 
własny koszt, na własny koszt, pobudować te 2 
przejścia i być operatorem znacznych wolumenów 
gazu, które mają być przesyłane TurkStreamem 
przez całą południową Europę, przez, tak jak mó-
wiłem, Turcję, kawał Grecji, Bułgarię, Serbię i do 
Węgier, i dalej do Austrii. I oni tu podjęli się opera-
torstwa na tym odcinku. Oni są w tej chwili właści-
cielami… nie pamiętam, czy stacji, naszych stacji 
benzynowych, czy stacji przeładunkowych do pa-
liw, ale to się zdarzyło jakiś miesiąc temu: została 
im sprzedana większość majątku firmy Lotos, o ile 
pamiętam nazwę. Dobrze pamiętam? Mniej wię-
cej tak. Tak że możemy sobie pogratulować, proszę 
państwa: w środku kraju mamy zaufanych part-
nerów MOL-a. Dlaczego powiedziałem, że nie za 
darmo? A to właśnie dlatego, dla którego zwalcza-
liśmy to od początku pod hasłem „dywersyfikacja”, 
dlatego że MOL zgodził się na to, po długich zresztą 
namowach, pod warunkiem, że Rosjanie, ten sam 
Gazprom, który znamy, dostawią im dosyć duże 
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ilości, to jest prawie 6 miliardów – o ile pamię-
tam – m3 rocznie na ich własny użytek, węgierski, 
tu, w tym punkcie. I w zamian za to postanowi-
li pobudować przejście jedno, drugie i podjąć się 
na zawsze operatorstwa tego odcinka gazociągu 
TurkStream. Tak że wtedy, kiedy słuchamy o re-
lacjach węgiersko-ukraińskich, trzeba brać pod 
uwagę, że w sprawach gazu MOL mówi tym sa-
mym głosem, co Rosja.)

Szanowni Państwo, to było w czasie mojego wy-
stąpienia, więc chcę powiedzieć tylko tyle: gdy pań-
stwo zarzucacie marszałkowi imperatyw moralny, 
brak realizacji polskiej racji stanu itd., przed wy-
stąpieniem słyszałem nawet o zdradzie stanu, to 
wy rzeczywiście, jeżeli martwicie się o Polskę, po-
winniście złożyć… jeżeli się prawdziwie martwicie 
o Polskę, to powinniście złożyć…

(Senator Stanisław Karczewski: Niech pan nie 
grozi mi palcem.)

Nie wskazuję tylko na pana.
(Głos z sali: Wskazywanie to co innego…)
Niech pan nie przerywa.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Szanowni Państwo, proszę…)
Takie trudne w pana wykonaniu…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę dać panu senatorowi skończyć.)
…To powinniście…
(Senator Stanisław Karczewski: Niech pan…)
…To powinniście złożyć wniosek o odwoła-

nie tego rządu, bo wasz ekspert Piotr Grzegorz 
Woźniak, minister gospodarki w rządzie Jarosława 
Kaczyńskiego, do niedawna prezes PGNiG, mówi, 
że sprzedając Lotos, de facto wprowadzacie Rosjan 
do Polski, wymienia firmy, które są z nimi powią-
zane. A wy mówicie o tym, że marszałek Grodzki 
powiedział prawdę, i składacie wniosek jego o od-
wołanie. Wstyd. Wstydu nie macie. Polskę hańbi-
cie. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu…
(Senator Stanisław Karczewski: Ja w ramach 

sprostowania.)
Pan… Proszę bardzo.
W trybie sprostowania, tak?
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Ale nie było 

nazwiska.)

W sprawie sprostowania…
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Ale nie było 

nazwiska.)
…ale nie padło pana nazwisko.
(Senator Stanisław Karczewski: W  spra-

wie sprostowania. Tak, ale w sprawie istotnego 
sprostowania…)

(Głos z sali: Ale nie ma…)
(Senator Stanisław Karczewski: Kłamstwa trze-

ba sprostować.)
Panie Marszałku, przepraszam…
(Senator Stanisław Karczewski: To nie jest 

kwestia mojego imienia i nazwiska, tylko kwe-
stia sprostowania kłamliwej wypowiedzi. Chcę ją 
sprostować.)

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: Ale nie 
było…)

Ale nie było pana nazwiska.
(Senator Stanisław Karczewski: Ale to nie szko-

dzi, Pani… Nie jest to warunek sine qua non, Pani 
Marszałek, udzielenia głosu w kwestii formalnej, 
w celu sprostowania wypowiedzi, wcale nie musi 
paść moje nazwisko. Ja chcę sprostować wypo-
wiedź pana senatora.)

(Głos z sali: A to się nazywa cenzura.)
Panie Marszałku…
(Senator Stanisław Karczewski: Nie, ale mogę…)
(Głos z  sali: To się nazywa cenzura, a  nie 

sprostowanie.)
(Senator Stanisław Karczewski: Nie cenzura, 

tylko sprostowanie. Cenzura była na ulicy Mysiej. 
Ja tylko, Pani Marszałek, chciałbym pokazać…)

Panie Marszałku, 5 minut chciałabym panu 
dać…

(Senator Stanisław Karczewski: Nie, minutę, 
tylko minutę.)

Dobrze. Proszę bardzo.
(Poruszenie na sali)
Proszę.

SENATOR 
STANISŁAW KARCZEWSKI 

Pół minuty.
Pan senator przed chwilką powiedział, skła-

mał, że podczas poprzedniej kadencji nie wpusz-
czono posłów Platformy Obywatelskiej na Salę 
Kolumnową, ale zapomniał powiedzieć, że ci po-
słowie protestowali, zablokowali mównicę, a wej-
ście było. Proszę bardzo, to jest zdjęcie…

(Głos z sali: Nie było wejścia. Nie było wejścia.)
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Było. Jest na tym zdjęciu pan Trzaskowski…
(Głos z sali: Nie było wejścia.)
…i są inni posłowie…
(Głosy z sali: Nie było.)
…z Platformy Obywatelskiej.
(Głos z sali: Nieprawda.)
I absolutnie swobodnie…
(Poruszenie na sali)
(Głos z sali: Nieprawda!)
…mogli wejść na salę.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o spokój!)
Dziękuję, Pani Marszałek, za udzielenie głosu.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Nieprawda! To jest kłamstwo.)
Proszę panią marszałek Marię Koc.
(Głos z sali: Ale w jakim trybie…)
Proszę państwa, naprawdę, im szybciej…
(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: W jakim 

trybie występuje…)
(Głos z sali: W jakim trybie?)
W tym momencie proszę o zabranie głosu pa-

nią marszałek Marię Koc.
(Głos z sali: …Nie jest w Platformie.)

SENATOR 
MARIA KOC 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
(Senator Leszek Czarnobaj: Trzeba zabrać…)
Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Szanowni Państwo, taka maleńka uwaga na po-

czątek. Jestem trzecią kadencję senatorem i takich 
krzyków w Senacie, jakie państwo teraz uprawiacie 
po tej stronie, naprawdę wcześniej nie było. Dziwię 
się bardzo, bo temperatura wystąpień też nieraz 
była bardzo wysoka, ale takich krzyków napraw-
dę nigdy wcześniej nie było. Zastanówcie się pań-
stwo nad tym, bo zmieniacie Senat w jakieś dziwne 
miejsce, a na pewno odchodzicie od tych dobrych 
tradycji, jakie były kiedyś.

Szanowni Państwo!
„Finansujemy zbrodniczy reżim, który zdoby-

te pieniądze zużywa na mordowanie niewinnych 
ludzi” – te słowa wypowiedziane zostały przez 
marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, pana 

Tomasza Grodzkiego, do deputowanych ukraiń-
skich w czasie wizyty w Polsce prezydenta Stanów 
Zjednoczonych Joe Bidena, w czasie, kiedy Polska 
niosła i nadal niesie wszelaką pomoc Ukrainie 
i mobilizuje inne kraje do tej pomocy. Ta wypo-
wiedź, Szanowni Państwo, spotkała się z ogrom-
nym oburzeniem Polaków. I zgadzam się tu w pełni 
ze słowami pana marszałka Marka Pęka, który mó-
wił, że miał wiele telefonów, miał wiele rozmów na 
ten temat. Ja również. Ludzie dzwonili, pisali, za-
czepiali na ulicy i pytali: jak to jest możliwe? Czemu 
nie protestujecie? Jak można w ten sposób ubli-
żać Polsce i Polakom? Jak można podważać nasz 
ogromny wysiłek, jaki czynimy od lat jako naród 
polski w celu zdywersyfikowania źródeł energii? 
Czy pan marszałek Tomasz Grodzki nie widzi tego 
wysiłku? Czy państwo jako przedstawiciele opo-
zycji, a tutaj większości senackiej, naprawdę nie 
widzicie tego wysiłku? Przecież to niemożliwe, bo 
ten wysiłek ponosi cały naród: wasi wyborcy, nasi 
wyborcy, ci, którzy nie chodzą na głosowania.

Przecież te ogromne inwestycje, jakie są pro-
wadzone właśnie po to, żeby uniezależnić Polskę 
od rosyjskiego gazu, ropy, węgla, są realizowane 
z ogromnym udziałem środków z budżetu pań-
stwa. Ja tylko przypomnę, Szanowni Państwo, że 
teraz rozbudowa gazoportu w Świnoujściu – jego 
początki sięgają roku 2006, był budowany dziel-
nie bodajże przez 10 czy 8 lat przez rząd Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
ale szczęśliwie w 2015 r. ta budowa dobiegła koń-
ca i gazoport działa – która zapewni dodatkową 
przepustowość, tak bardzo nam potrzebną, będzie 
kosztowała 1 miliard 900 milionów zł, z czego czte-
rysta kilkadziesiąt milionów to są środki unijne, 
a pozostałe pochodzą z budżetu państwa polskie-
go. Na te inwestycje składa się państwo, składam 
się ja, składają się nasze rodziny, składają się nasi 
wyborcy, składają się wszyscy Polacy, którzy płacą 
podatki. I teraz wypowiedź pana marszałka, te sło-
wa, które mówią o finansowaniu zbrodniczego re-
żimu… No, trzeba mieć naprawdę klapki na oczach 
albo złą wolę, żeby tego wysiłku nie widzieć. Bo my, 
Szanowni Państwo, jako Polska, jesteśmy właściwie 
jedynym krajem w Unii Europejskiej, który od lat 
stanowczo mówił, że musimy uniezależnić się od 
węglowodorów z Rosji, musimy to zrobić, bo to jest 
nasza racja stanu. I my przestrzegaliśmy naszych 
partnerów w Unii Europejskiej. Przecież głośno 
mówiliśmy, sprzeciwialiśmy się Nord Stream I, 
Nord Stream II. Mówiliśmy, że nie wolno Unii 
Europejskiej uzależniać się od gazu z Rosji, bo 
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Putin wykorzysta to uzależnienie jako broń. I tak 
się stało. I tak się dzieje. Przecież eksperci mówili, 
że jeżeli wybudowany zostanie Nord Stream II, gaz 
popłynie poza Ukrainą, to Putin uderzy w Ukrainę 
i wywoła wojnę. I to wszystko się dzieje. My o tym 
mówiliśmy głośno. Prawo i Sprawiedliwość o tym 
mówiło. My taką politykę prowadziliśmy w latach 
2006–2007. Potem nastąpił reset. Potem nastąpił 
reset, bo podobno rząd Kaczyńskiego był antyro-
syjski i trzeba było budować nowe relacje. 

Ale już pomijając to, Szanowni Państwo: czy my 
powinniśmy się bić w piersi za to, że realistycz-
nie patrzymy na Rosję, że przez wszystkie lata 
realistycznie ocenialiśmy Putina? No pewnie, że 
my teraz jeszcze kupujemy gaz, jeszcze kupujemy 
ropę, ale na pewno polski rząd nie kupuje węgla od 
Rosji, bo żadna polska spółka Skarbu Państwa nie 
kupuje węgla od Rosji, to prywatni przedsiębior-
cy go kupują. Ale za chwilę przestaniemy ten wę-
giel kupować, bo przecież już pracujemy nad taką 
ustawą. I my te zakupy ograniczamy, my od tego 
odchodzimy. A tu wychodzi trzecia osoba w kraju 
i przeprasza za to, że my finansujemy zbrodniczy 
reżim. To co mają powiedzieć Niemcy i Francuzi, 
którzy z całą premedytacją uzależniali się od paliw 
z Rosji, budowali rurociągi, którzy do dnia dzisiej-
szego nie są w stanie podjąć decyzji dotyczących 
poważnych sankcji?

Dzisiaj rano słuchałam wystąpienia pana pre-
zydenta Wołodymyra Zełenskiego w parlamencie 
litewskim. I co mówi pan prezydent? Po raz ko-
lejny dziękuje Litwie, dziękuje tym kilku krajom, 
które sąsiadują z Ukrainą, Polsce, Łotwie, za to, 
że są solidarne i że ograniczają… i robią wszyst-
ko, żeby uniezależnić się, konsekwentnie, bez żad-
nych wybiegów, od paliw z Rosji. I podaje nasze 
kraje jako przykład. To mówi Zełenski. I dzięku-
je po raz kolejny, dziękuje nam i mówi, żeby inni 
– Niemcy, Francja – brali z nas przykład. A nasz 
marszałek Senatu każe nam się bić w piersi za te 
wielkie wysiłki, które ponosimy, żeby się od Rosji 
uniezależnić. 

Ale przekaz idzie w świat, inni słuchają. 2 dni 
później pan kanclerz Scholz powiedział: no, tak, 
nasi sąsiedzi są hipokrytami, sami to przyznają, 
oni kupują, oni finansują. No, a my… cóż, no, my 
też. No, ale przecież inni to samo robią.

A  jakie jest PKB Polski? 4% PKB Unii 
Europejskiej. A jakie jest PKB Francji? 25% PKB 
Unii Europejskiej… Przepraszam, Niemiec – 25%, 
a Francji – 17%. To skala się liczy. Zobaczcie, ile 
oni paliw kupują, żeby ta gospodarka mogła tak 

pędzić, żeby 1/4 PKB Unii wypracować. A my tyl-
ko 4%. I my się bijemy w piersi za ten wielki wysi-
łek, który jako cały naród ponosimy.

Wstyd za takie słowa, wstyd, Szanowni 
Państwo. Bardzo emocjonalnie do tego podchodzę, 
bo, powiem państwu szczerze, bardzo źle się po-
czułam, słysząc tę wypowiedź. I rzeczywiście, na 
początku, tak jak to mówił marszałek Karczewski, 
oglądając jakiś obrazek bez głosu, jak pan marsza-
łek tam wymachiwał rękoma, pomyślałam, że ktoś 
mu zrobił krzywdę, jakiegoś mema stworzył. A po-
tem słucham tych słów i włosy na głowie mi się 
jeżą. No, naprawdę, wstyd, po prostu wstyd. Tak 
nie można, to podważa dobre imię Polski. A prze-
cież my robimy wszystko, żeby pomóc Ukrainie. 
No, za co Zełenski nam zawsze dziękuje?

Teraz powiem państwu… Julia Tymoszenko 
mówi: Polska jest najsilniejszym, najwierniej-
szym obrońcą Ukrainy. Niemcy, bierzcie przykład. 
Tymoszenko podkreśla, że Polska nie realizuje po-
dwójnych standardów jak inne kraje. A my sami się 
mamy bić w piersi, bo jeszcze czegoś za mało zro-
biliśmy, bo jeszcze coś nie tak zrobiliśmy. Po co są 
te wypowiedzi, te państwa ciągłe negacje tego, co 
robi rząd? Choćbyśmy, jako Polacy, na głowie sta-
wali, zawsze mało, zawsze źle. Czemu to robicie, 
wykorzystujecie wojnę na Ukrainie do wewnętrz-
nej walki politycznej tutaj, w kraju? To jest hanieb-
ne, tak nie wolno. 

Szanowni Państwo, ukazał się taki sondaż, któ-
raś z pracowni zapytała Polaków, jak oceniają wy-
powiedź pana marszałka Tomasza Grodzkiego. 52% 
Polaków ocenia tę wypowiedź źle. Jakkolwiek ją bę-
dziecie tłumaczyli, 52% Polaków ocenia ją źle. Wielu 
ją wzięło po prostu wprost do siebie. Rzeczywiście, 
Polacy czują się obrażeni, bo oni nie czują się tymi, 
którzy finansują jakiś reżim, oni – Polacy, nasi ro-
dacy – czują, że ponoszą duże wyrzeczenia, żeby 
się od tych paliw z Rosji uniezależnić.

My to wszystko czynimy, jako Polska, i może-
my być z tego dumni, bo na koniec bieżącego roku 
będziemy już od tych paliw z Rosji niezależni. A, 
co podkreśla Zełenski, Niemcy, Francja i inne kra-
je europejskie nie potrafią nawet przyjąć jakichś 
konkretnych sankcji. Dzisiaj Zełenski mówił: pią-
ty, kolejny już, piąty pakiet sankcji leży na stole 
i Unia Europejska się nad nim pochyla. A dlaczego 
te sankcje nie były od razu, na początku wprowa-
dzone? Tylko pierwszy, drugi, trzeci, czwarty i pią-
ty… A nad tym piątym się rozwodzą, no, bo są tam…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)
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(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pani 
Senator, proszę kończyć.)

Dobrze.
…Bo są tam też paliwa i oczywiście kraje za-

chodnie się na to nie godzą…
(Sygnał timera)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 

bardzo…)
Szanowni Państwo, popieram wniosek o od-

wołanie pana marszałka Tomasza Grodzkiego. 
Powody ku temu są poważne. Czara goryczy się 
przelała. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jacka 

Burego.

SENATOR 
JACEK BURY 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo!

Mam wrażenie, że jestem w kabarecie. 3 lata, 
które spędziłem w polityce, udowadniają mi, że 
chyba jestem w niej za krótko i na taki cynizm jesz-
cze ciągle nie jestem gotowy. 

Dzisiaj rano na posiedzeniach komisji słysza-
łem z ust ministra PiS, rządu PiS prośbę: proceduj-
my szybko, nie wprowadzajcie…

(Senator Stanisław Karczewski: Rząd jest pol-
ski, a nie PiS.)

Tak, polskiego rządu PiS.
(Senator Stanisław Karczewski: Nie wolno tak 

mówić.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze Karczewski, proszę nie przeszkadzać. 
Zwracam panu po raz drugi uwagę…)

Zadawałem pytanie… Była prośba: nie wprowa-
dzajcie poprawek…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Przywo-
łuję pana do porządku.)

Przepraszam, Panie Marszałku.
…Nie wprowadzajcie poprawek, robimy to jak 

najszybciej, bo ustawy czekają, ludzie czekają na 
pomoc. Minęły niespełna 3 godziny i co ja sły-
szę? Że robimy tutaj show. Szczególnie koledzy 
z PiS robią show na temat odwołania marszałka 

Grodzkiego. Jest sprzeciw, żebyśmy zamknęli li-
stę mówców podczas pytań czy wystąpień, robicie 
wszystko, żeby to przeciągnąć. Rozumiem, że nie 
zależy wam na tych ustawach i w drugim czytaniu 
mogę zgłosić poprawki? Będziemy to ciągnąć, jeże-
li chcecie to ciągnąć, ale to jest cyniczna gra, która 
ma na celu odwrócenie uwagi od realnych proble-
mów, które Polacy mają. Ja chcę to wyraźnie powie-
dzieć: jak widzę tutaj, w tej Izbie, że przedstawiciele 
PiS biją brawo negacji tego, że inflacja jest czynni-
kiem, który się pojawił dużo wcześniej… W maju 
2021 r. się zaczął problem z inflacją i ona rosła suk-
cesywnie, a teraz się zaprzecza temu i mówi się, że 
to jest wina Putina. I czemuś takiemu bijecie bra-
wo? No, sorry, rozumiem, że odwracacie uwagę od 
głównego problemu, który was boli, czyli od droży-
zny i inflacji, i to jest system działania rządzących 
w Polsce od co najmniej kilku lat.

(Senator Rafał Ślusarz: I w Ameryce.)
I w Ameryce też. Ja wiem, politycy tak mają, 

dlatego mówię, że ja jeszcze nie jestem gotowy, 3 
lata w polityce to za mało, żebym był tak cyniczny. 
Odwracacie uwagę od realnych problemów, które 
mają Polacy. Bo mamy inflację, mamy drożyznę, 
mamy drogi gaz, drogi prąd, drogą benzynę, mamy 
problemy ze spłatami kredytów, ludzie pomagają, 
jak mogą, uchodźcom z Ukrainy, a my tu robimy 
show polityczny. Nie zajmujemy się gospodarowa-
niem, nie zajmujecie się gospodarowaniem, tylko 
robicie show polityczny, żeby odwrócić uwagę.

Jak patrzę na to, jakie ustawy w tej mojej krót-
kiej, 3-letniej historii tutaj się przewijały czy tema-
ty zastępcze, to mówię: no dobra, niech tak będzie, 
niech będzie ten show. Tak jak powiedziałem, 
mamy problemy. Brakuje inwestycji w gospodar-
ce, co się przełoży na to, że w najbliższych latach 
Polska będzie naprawdę bardzo powoli się rozwija-
ła. Brakuje nam pieniędzy z KPO, których tak dłu-
go nie potraficie wynegocjować. Mam nadzieję, że 
w końcu pogonicie Ziobrę albo go przekonacie do 
tego, żeby zwolnił ten cyngiel w pistolecie, który 
przystawia wam do głowy, i te pieniądze wpłyną 
do Polski, pomogą Polsce się rozwijać. Najwyższa 
pora na to, zajmijmy się tymi problemami, a nie 
sztucznymi problemami. Już nie raz tak było. Była 
ustawa Kai Godek, która odwracała uwagę od re-
alnych problemów, był nadmiernie rozdmuchany 
problem muru na granicy białoruskiej. Ostatnio – 
ja mam wrażenie, że chyba naprawdę wybory się 
zbliżają – wróciliśmy do tematyki smoleńskiej, za-
machu smoleńskiego. Wow! Co jeszcze Polaków ma 
zająć? Grodzki, będziemy się kłócić o Grodzkiego. 
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Jak jeszcze wymyślicie następną rzecz, to brawo 
za kreatywność, ale podejrzewam, że lada mo-
ment rozpiszecie wybory, bo tych tematów zastęp-
czych zabraknie, a drożyzna, inflacja tak dotknie 
Polaków, że polski obywatel rozliczy was w naj-
bliższych wyborach. Rozpiszcie te wybory, niech 
obywatele się wypowiedzą na wasz temat. Bo wy 
nie rządzicie, wy nie gospodarujecie tym krajem, 
tylko macie ustawiczną kampanię wyborczą. Albo 
zacznijcie gospodarzyć, albo poddajcie się weryfi-
kacji obywateli, którzy surowo was rozliczą z tego 
i wtedy, mam nadzieję, skończą się rządy patała-
chów w Polsce. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Poproszę pana senatora Marka Komorowskiego.
(Senator Rafał Ślusarz: Panie Marszałku, mó-

wimy z mównicy marszałka Grodzkiego, a nie 
poza…)

(Senator Agnieszka Gorgoń-Komor: W jakim 
trybie?)

Przepraszam, ale dlaczego pan koryguje? W ja-
kim trybie? Panie Senatorze Ślusarz, ja panu zwra-
cam uwagę, że pan zabiera głos bez żadnego trybu. 
Ja rozumiem, że jest taki zwyczaj, że zabiera się 
głos bez żadnego trybu…

Proszę bardzo, pan senator Marek Komorowski.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Dzisiejsza debata jest bardzo istotna i waż-

na, marszałek Senatu jest bowiem organem 
konstytucyjnym. Debatujemy więc dzisiaj 
nad sprawami podstawowymi, można powie-
dzieć, nad prawami kardynalnymi, tj. przepi-
sami prawa ustalającymi podstawowe zasady 
ustroju państwa. I w  tym miejscu chciałbym 
przytoczyć pewne postanowienia Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Art. 10 określa zasadę 
podziału władz: „Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej 
opiera się na podziale i równowadze władzy usta-
wodawczej, władzy wykonawczej i władzy sądow-
niczej”. To jest jeden z najistotniejszych zapisów 
konstytucji. W związku z tym jedna władza nie 
może wkraczać w kompetencje innej władzy. Jeśli 

chcemy mieć państwo demokratyczne, dobrze 
funkcjonujące, to musi być zachowany trójpo-
dział władzy.

Co jest w  związku z  tym uprawnieniem 
Senatu, parlamentu? Władzę ustawodawczą spra-
wują Sejm i Senat, władzę wykonawczą – prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Ministrów, 
a władzę sądowniczą – sądy i trybunały. To wła-
śnie parlament, Senat, jest uprawniony do stano-
wienia prawa. Do czego jeszcze uprawniony jest 
parlament? Co powinno się dziać w parlamencie? 
Nie zapisano w konstytucji tego, co jest oczywi-
ste i o czym była niejednokrotnie mowa na tej sali 
w trakcie debaty. To jest miejsce toczenia sporu po-
litycznego. Spór ten powinien być toczony właśnie 
w parlamencie. 

Uprawnienia władzy wykonawczej określa 
art. 146 konstytucji. To Rada Ministrów prowa-
dzi politykę zagraniczną, a w jej imieniu, w imie-
niu rządu Rzeczypospolitej Polskiej, realizuje ją 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które jest 
uprawnione do reprezentowania i ochrony inte-
resu Rzeczypospolitej za granicą, do koordynowa-
nia polityki zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej, 
do kształtowania międzynarodowego wizerunku 
Rzeczypospolitej, do przedstawiania Sejmowi in-
formacji o zadaniach polityki zagranicznej. No, ma 
ono jeszcze szereg innych uprawnień.

Co jest w związku z tym kompetencją marszał-
ka Senatu? Zgodnie z konstytucją Rzeczypospolitej 
Polskiej, z art. 110 ust. 2 – stosowanym oczywiście 
odpowiednio – marszałek Senatu przewodniczy 
obradom Senatu, strzeże praw Senatu oraz repre-
zentuje Senat na zewnątrz. Dzisiaj debatujemy nad 
tą reprezentacją Senatu na zewnątrz. Tutaj mamy 
poważne wątpliwości, czy marszałek Senatu fak-
tycznie reprezentuje Senat, siebie, czy jakąś część 
Senatu. 

Ta sławetna wypowiedź pana marszałka skie-
rowana do Rady Najwyższej Ukrainy, wypowiedź 
z 25 marca, jest tutaj przytaczana, bo ona musi 
być przytaczana. No, to jest przyczyna tej debaty, 
ale nie chodzi tylko o te słowa. W tej wypowiedzi 
marszałek Grodzki przepraszał – tak można po-
wiedzieć – że przez Polskę nadal jadą na Białoruś 
tysiące tirów. Dalej mówił, że polski rząd nadal 
importuje rosyjski węgiel i nie potrafi zamrozić 
aktywów rosyjskich oligarchów, że w ten sposób 
z niedającą się zaakceptować hipokryzją nadal, 
nawet wbrew intencjom, finansujemy zbrodniczy 
reżim, który zdobyte pieniądze zużywa na mordo-
wanie niewinnych ludzi.
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Hipokryzja, od greckiego słowa hypokrisis, to 
udawanie czegoś. Ja odczytuję to, co marszałek po-
wiedział, w ten sposób, że rząd coś udaje. Trzeba tu 
powiedzieć, że tak nie jest. Podległe Ministerstwu 
Aktywów Państwowych firmy energetyczne prak-
tycznie w ogóle nie korzystają z węgla, który po-
chodzi z  importu. Aż 99,7% węgla kamiennego 
i brunatnego, który jest przeznaczony do ener-
getyki, pochodzi z polskich kopalń. Zatrzymanie 
transportu tirów jadących na Białoruś i dalej leży 
w kompetencjach nie państwa polskiego, tylko od-
powiednich władz Unii Europejskiej. Polski rząd 
jest liderem działań zmierzających do wprowa-
dzenia w Unii Europejskiej jak najszerszych sank-
cji przeciwko Rosji, jest ambasadorem wolnej 
i suwerennej Ukrainy. Można byłoby powiedzieć 
w kontekście wojny na Ukrainie, że dla Europy 
i cywilizowanego świata jest to test, test na praw-
dę, test na solidarność z narodem ukraińskim, 
test na człowieczeństwo Europy i cywilizowanego 
świata. Polski rząd i Polska wywiązują się z tego 
w sposób wzorowy. Ale przechodząc do innych 
zagadnień, chciałbym powiedzieć, że mnie bardzo 
zabolało w działalności pana marszałka Tomasza 
Grodzkiego jego wystąpienie i też brak reakcji pod-
czas Campusu Polska Przyszłości w sierpniu ubie-
głego roku. Marszałek podał przykład Danii, gdzie, 
jak stwierdził, ze 132 szpitali pozostało 16, i we-
dług tego duńskiego przykładu w Polsce powin-
no być ok. 130 szpitali, tyle powinno działać. Czyli 
z tego wynikałoby, że należałoby doprowadzić do 
likwidacji ok. 700–800 szpitali w Polsce. No, z ta-
kim stwierdzeniem i z takimi wypowiedziami nie 
mogę się całkowicie zgodzić, nie tylko ja, ale wiele 
osób. No, niestety, pewne wypowiedzi, słowa trzeba 
ważyć, bo one mogą być interpretowane w różnym 
kontekście.

No i brak reakcji pana marszałka Grodzkiego 
na słowa Sławomira Nitrasa: musimy was opiło-
wać z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nic, 
to znowu podniesiecie głowę… To były słowa wy-
powiedziane do katolików, które mnie bardzo za-
bolały. Zabolało mnie to, bo pan Sławomir Nitras 
powiedział, no, chyba to, co myślał, trudno mi 
powiedzieć, nie znam pana Sławomira Nitrasa, 
ale pan marszałek Tomasz Grodzki siedział obok 
i  w  żaden sposób na te słowa nie zareagował. 
Właśnie brak tej reakcji – to najbardziej mnie tu-
taj zabolało.

Kończąc, chcę powiedzieć, że będę głosował 
za poparciem tego wniosku. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę pana senatora Krzysztofa Mroza o za-

branie głosu.

SENATOR 
KRZYSZTOF MRÓZ 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja zacząłbym od pewnej refleksji, takiej, że na 

tej sali brakuje jednej osoby. Brakuje pana marszał-
ka Grodzkiego. Jest dobrym zwyczajem, że jak się 
kogoś odwołuje, składa się wniosek… Np. w Sejmie 
jak się odwołuje marszałka czy poszczególnych mi-
nistrów albo premiera, to oni po prostu są, słucha-
ją. Wtedy będą mogli być może wyciągnąć jakieś 
wnioski ze swojego postępowania. To pokazuje też 
pewną postawę pana marszałka, że nie stać go dzi-
siaj, by wysłuchać krytycznych, ale przecież także, 
ze strony innych senatorów, pochwalnych, obroń-
czych wystąpień. Warto słuchać, bo zgodnie z tym, 
co jest przecież w Regulaminie Senatu i w konsty-
tucji, pan marszałek ma reprezentować wszystkich 
senatorów, i tych, którzy na niego głosowali, i tych, 
którzy na niego nie głosowali, tych, którzy stanowią 
zarówno większość, jak i mniejszość w Senacie. To 
taka drobna dygresja, jednakże pokazująca pewną 
klasę albo brak w tym wypadku.

Ale wróćmy do kwestii zasadniczych. Częściowo 
mój przedmówca mnie ubiegł w pewnych tezach, 
więc będę musiał to skorygować, bo nie chcę po-
wtarzać tego, co już było wcześniej powiedziane.

Szanowni Państwo, takim katalizatorem, taką 
płachtą na byka, jak byśmy powiedzieli, która spo-
wodowała, że myśmy jako senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości podpisali się pod pierwszym 
w  historii wnioskiem o  odwołanie marszałka 
Senatu, było oczywiście to pseudoorędzie. W cu-
dzysłowie… Pseudoorędzie, które pan marszałek 
Grodzki wygłosił, a w którym po prostu mówił 
nieprawdę, zarzucając rządowi Rzeczypospolitej 
Polskiej, że robi za mało, aby bronić Ukraińców, 
aby bronić Ukrainy przed tym najazdem. Nie mó-
wiąc już o tym, że, powiedzmy wprost, kłamał, 
mówiąc, że rząd importuje węgiel z Rosji. Jak to 
było wielokrotnie powiedziane, rząd nie importuje 
węgla z Rosji. Gdybym chciał być złośliwy, to po-
wiedziałbym, że węgiel rosyjski głównie importu-
ją do Polski firmy rosyjskie na potrzeby z jednej 
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strony gospodarstw domowych indywidualnych, 
ale z drugiej strony na potrzeby ciepłowni, których 
właścicielem jest samorząd, często rządzony przez 
Platformę Obywatelską. Ale zostawmy ten element.

Nie może być tak, że marszałek Senatu w tej 
sytuacji, w której my mówimy, że wszystkie ręce 
na pokład i  mamy wspólnie pomagać, oskar-
ża polski rząd, który jest wszędzie na świe-
cie chwalony. Mamy trudne relacje z Brukselą, 
z Komisją Europejską, ale nikt nawet w Brukseli 
czy w Berlinie, czy w Paryżu nie kwestionuje tego 
olbrzymiego wysiłku, jaki dzisiaj realizuje Polska, 
polskie władze, polskie społeczeństwo, NGO w po-
maganiu Ukrainie. Dzisiaj zarzucanie tego przez 
marszałka Senatu, który jest trzecią osobą w pań-
stwie, tylko chyba w jakichś celach politycznych, 
jest niegodne. Gdybyście państwo byli uczciwi, to 
sami byście zmienili marszałka Grodzkiego. My 
wiemy, jaka jest większość. My wiemy, że obroni-
cie marszałka Grodzkiego, bo boicie się, że jak tutaj 
byście poświęcili marszałka Grodzkiego, to cała ta 
większość senacka by się rozsypała. Ale nieraz war-
to powiedzieć „przepraszam”, a te słowa ze stro-
ny pana marszałka Grodzkiego nie padły, i nieraz 
warto kogoś schować czy przesunąć na jakieś inne 
stanowisko. I to jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia, która oczywiście nam jako 
największemu klubowi w Senacie przeszkadza, 
jest taka, że pan marszałek Grodzki sprowadził 
tę Izbę do reprezentowania interesów Koalicji 
Obywatelskiej albo Platformy Obywatelskiej. 
Ja często czuję się w Senacie, jakbym był na ja-
kimś spotkaniu czy wiecu wyborczym Platformy 
Obywatelskiej. Senat nie ma prawa reprezento-
wać tylko większości. Marszałek Senatu powinien 
reprezentować cały Senat. Te uchwały, które pań-
stwo przeforsowujecie, które nieraz często są kalką 
waszych konferencji z Platformy Obywatelskiej… 
No, pomyliliście adresy. Kilka budynków dalej 
jest siedziba Platformy Obywatelskiej, także przy 
ul. Wiejskiej, i tam róbcie konferencje prasowe. 
Są sytuacje, w których tutaj przychodzą liderzy 
Platformy Obywatelskiej robić na tle loga senac-
kiego konferencje prasowe niemające nic wspól-
nego z Senatem. Bo co wspólnego z Senatem ma 
pan przewodniczący Budka czy wielu innych po-
lityków Platformy? Wy upolityczniliście do krzty 
ten Senat – o tym było moje pytanie, które zadałem 
– nawet zatrudniając byłych polityków Platformy 
Obywatelskiej w Senacie. Ja nie mam nic przeciwko 
temu, bo ja jestem politykiem i też kiedyś być może 
będę szukał gdzieś pracy. Ale wyście w każdym 

elemencie Senat upolitycznili, nawet zatrudnia-
jąc na stanowiska merytoryczne osoby polityczne. 
Czegoś takiego nie było. Czegoś takiego nie było za 
rządów wcześniej pana marszałka Borusewicza, 
chociaż nie wiem, czy mu nie zaszkodzę. Czegoś 
takiego nie było wcześniej, a różni byli marszałko-
wie, różne były większości senackie.

Dzisiaj kilku senatorów – pan senator Bury, ale 
także inni – mówiło, że są ważniejsze sprawy, któ-
rymi się trzeba zajmować. Szanowni Państwo, ten 
rząd, ta większość sejmowa i ta mniejszość senacka 
naprawdę ciężko pracuje. Mamy też, mówiąc szcze-
rze, dosyć i to jest po prostu dla nas obraźliwe, jak 
słyszymy, że jest jakaś większość demokratyczna 
w Senacie. A co, my nie jesteśmy demokratycznie 
wybranymi senatorami?

(Senator Leszek Czarnobaj: Tu nie chodzi 
o wybory.)

Jeżeli wy jesteście większością demokratyczną, 
to my też jesteśmy mniejszością demokratyczną. 
A jeżeli wy jesteście niedemokratyczni, to i my je-
steśmy niedemokratyczni. Nikt nie zakwestiono-
wał demokratycznych wyborów w 2019 r. I proszę 
tak nie podkreślać, że wy jesteście demokratyczna 
większość, bo ja bym powiedział państwu tak: to 
my wygraliśmy wybory. Oczywiście często zda-
rza się tak, że ci, którzy przegrają wybory… że 
jest jakaś koalicja i ta koalicja tworzy większość. 
Podkreślanie, że wy jesteście… A kim my jeste-
śmy w takim razie, skoro tylko wy jesteście de-
mokratyczni, a byliśmy wybrani w tych samych 
wyborach?

(Głos z sali: Nie odpowie.)
No właśnie. Panie Senatorze, rządziliście przez 

2 kadencje, przepychaliście przez Sejm, Senat 
własne koncepcje. Przegraliście te wybory, spo-
łeczeństwo powiedziało: dosyć. Dzisiaj, Szanowni 
Państwo, jeżeli nie chcecie pomagać, to przynaj-
mniej nie przeszkadzajcie. Będą wybory i społe-
czeństwo oceni, kto dobrze rządził, kto źle, kto ma 
lepsze, a kto gorsze pomysły na Polskę.

I ostatnia kwestia z uwagi na to, że pan mar-
szałek Borusewicz jest dość rygorystyczny, jeżeli 
chodzi o przestrzeganie czasu. Do pana senatora 
Bosackiego, który powiedział rzecz kuriozalną… 
Jest to człowiek bardzo inteligentny, osoba, która 
jest obyta w dyplomacji, wie, jak dyplomacja wy-
gląda. Mówienie, że po tej nieszczęśliwej wypowie-
dzi pana marszałka Grodzkiego, za którą powinien 
po prostu przeprosić, wycofać się i pewnie nie by-
łoby sprawy, że pod wpływem tej jego nieszczę-
śliwej wypowiedzi rząd, a nawet dalej poszedł 
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pan Bosacki, tzn. prawie Unia Europejska, że tak 
powiem…

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

…zaostrzyła sankcje, jest niepoważne, śmiesz-
ne. Nie wiem, czy pan Bosacki sam wierzy w to, co 
mówi. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Sławomira Rybickiego.

SENATOR 
SŁAWOMIR RYBICKI 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Na wstępie chciałbym się odnieść w dosłownie 

kilku słowach do wystąpienia mojego przedmówcy. 
Być demokratycznie wybranym to nie wszystko, 
co się wiąże z demokratycznym postępowaniem, 
z demokratycznym mandatem. Bycie demokratą 
to przestrzeganie zasad demokratycznego pań-
stwa prawa i wartości, które to państwo w sposób 
demokratyczny sytuują i konstytuują, czyli rów-
nież trójpodziału władzy, niezależności władzy są-
downiczej, niezależności sędziów etc., całego tego 
demokratycznego ładu, do którego demontażu się 
przyczyniacie.

Podczas tej debaty padło wiele zarzutów. W wy-
stąpieniu pan marszałek, który wystąpił w imie-
niu wnioskodawców, podawał jako zarzuty bardzo 
wiele różnych działań, które podejmuje pan mar-
szałek Tomasz Grodzki i które podejmuje również 
Senat, większość senacka. Ja te wszystkie zarzuty 
traktowałbym raczej jako działania godne uzna-
nia. Przecież powoływanie zespołu doradców, 
którzy wpływają na jakość pracy Wysokiej Izby, 
podpowiadają w ważnych kwestiach, jest czymś, 
co w standardach demokratycznych jest oczywi-
stością. Poprawianie legislacji i dbanie o standardy 
w tym zakresie jest tylko i wyłącznie godne po-
chwały. Powoływanie komisji nadzwyczajnych, 
które zajmują się kluczowymi z punktu widzenia 
społeczeństwa sprawami, jak klimat, czy takich, 
które zajmują się wyjaśnieniem afery związanej 
z Pegasusem, której nie wyjaśnia w Polsce żad-
na inna instytucja powołana do tego, jak choćby 
prokuratura, jest raczej zaletą niż powodem do 

nagany. Senat i senatorowie po prostu realizują 
swój demokratyczny mandat najlepiej, jak potrafią. 
Mam wrażenie, że budujemy i pokazujemy w swo-
jej pracy, że Senat jest…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panowie 

Senatorowie w pierwszej ławce, przeszkadzacie.)
…jedną z niewielu instytucji państwa polskiego, 

w większości zawłaszczonych przez jedną partię 
polityczną, która stara się bronić tej, o której pan 
senator wspomniał – demokracji.

Nie zamierzałem odnosić się ad personam po 
wystąpieniu pana marszałka Pęka, ale jestem do 
tego zmuszony. Pan marszałek Pęk zarzucił tej 
stronie sali, większości demokratycznej, że jest 
antypolska. Takie sformułowanie dyskwalifikuje 
pana Pęka jako kandydata na marszałka Senatu, 
każdego Senatu. (Oklaski) Taka zapiekłość i takie 
przekonanie o własnej racji etycznej i moralnej jest 
charakterystyczne dla rewolucjonisty, można po-
wiedzieć, bolszewika, który uważa, że ma prawo do 
oceny innych w taki właśnie sposób…

(Głos z sali: Ale kogo nazywasz…)
(Rozmowy na sali)
…pozbawiający ich godności oraz prawa do by-

cia moralnym i etycznym. (Oklaski)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze Mamątow, trzeci raz zwracam panu 
uwagę.)

Przechodzę do meritum. Marszałek 
Tomasz Grodzki powiedział prawdę, ale Prawo 
i Sprawiedliwość mówiącym prawdę, która jest nie-
wygodna, nie wybacza – prawdę jako interpretację 
faktów, jako przedstawienie czegoś, co się odbywa, 
zgodnie z realiami, zgodnie z rzeczywistością, i jako 
skrót myślowy, pewne uproszczenie, którego inten-
cje są dla każdego z nas, kto ma dobrą wolę lub tro-
chę wyobraźni, oczywiste do interpretacji. Dla Prawa 
i Sprawiedliwości stało się to pretekstem do stawiania 
politycznego zarzutu o zdradzie polskiej racji stanu. 
Ale ten skrót myślowy, który zastosował marszałek 
Grodzki, z prawdą materialną wcale się nie rozmi-
nął. Marszałek miał prawo wytknąć swoistą hipo-
kryzję pana premiera Morawieckiego czy innych 
prominentnych działaczy Prawa i Sprawiedliwości. 
Bo przecież przez Polskę jeździły i jeżdżą tiry do 
Rosji, na Białoruś, które zaopatrują rosyjską gospo-
darkę napędzającą zbrodniczy reżim Putina. Węgiel 
do Polski jest importowany, a rosyjscy oligarchowie 
mają w Polsce bezpieczną przystań, ponieważ rząd 
musi zmienić konstytucję, aby podjąć ich majątki, 
poddać je sankcjom.
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Wysoki Senacie, pozostawię to bez komentarza, 
bo wypowiedź marszałka Grodzkiego się po prostu 
broni. I nawet jeżeli jego słowa nie spodobały się 
obozowi władzy, to, mam wrażenie, marszałek bar-
dzo się przysłużył słusznej sprawie. Nadał impuls 
do tego, aby nasza solidarność z dzielnym narodem 
ukraińskim, z walczącą Ukrainą przyniosła wresz-
cie jakiś pozytywny efekt. Bo co się wydarzyło kilka 
dni później? Można użyć polskiego powiedzenia: 
uderz w stół, a nożyce się otworzą.

(Głos z sali: Odezwą.)
Odezwą, przepraszam. Oto kilka dni później 

rząd zaczął działać w tym zakresie, złożył pierw-
sze projekty ustaw, które w istocie czynią zadość 
postulatom, które postawił marszałek Grodzki 
w swoim wystąpieniu.

Wysoki Senacie, pan marszałek wnioskodaw-
ca mówił o polskiej racji stanu, o tym, że Putin ma 
powody do radości. Jeżeli w tej Izbie mamy mówić 
o polskiej racji stanu, to możemy też mówić o ha-
niebnym raporcie podkomisji Macierewicza, która 
w polską rację stanu uderza. (Oklaski) To jest jak 
z podręcznika rosyjskiej propagandy do siania dez-
informacji. Tezy, które się tam stawia, a których 
nie broni prokuratura ani żaden rozsądny czło-
wiek w Polsce, sieją w polskim społeczeństwie za-
męt. Raport przedstawia mity, teorie, które są nie do 
sprawdzenia bądź niesprawdzalne, które dość sku-
tecznie dzieliły i dzielą polskie społeczeństwo, pol-
ską wspólnotę narodową, które w czasie zagrożenia, 
w czasie agresywnej, zbrodniczej napaści Putina 
na naszego sąsiada budzą jak najgorsze skojarzenia 
i bez wątpienia polskiej racji stanu nie służą.

Panie Marszałku! Tomasz Grodzki, marszałek 
Senatu, wypowiedział słowa, które słusznie wzbu-
dziły emocje. Emocje, ale też refleksje, a w kon-
sekwencji – działania, by sankcje wymierzone 
w zbrodniczy reżim Putina były naprawdę skutecz-
ne. I za to należą mu się po prostu podziękowania 
i brawa. (Oklaski)

Panie Marszałku, ma pan nasze poparcie, ma 
pan poparcie demokratycznej większości senac-
kiej, która rozumie, co znaczą słowa „polska ra-
cja stanu”, bo w codziennej pracy, w codziennych 
obowiązkach dajemy temu wyraz. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.

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

wie Ewa Matecka i Aleksander Szwed złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Ogłaszam przerwę do godziny 15.40. 

Głosowanie o godzinie 15.40.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 36  
do godziny 15 minut 40)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do głosowania w sprawie odwo-

łania z funkcji marszałka Senatu senatora Tomasza 
Grodzkiego i wyboru na marszałka Senatu senato-
ra Marka Pęka.

Senat odwołuje i wybiera marszałka Senatu 
w jednym głosowaniu bezwzględną większością 
głosów ustawowej liczby senatorów.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za odwołaniem senatora Tomasza 

Grodzkiego z funkcji marszałka Senatu i za wybo-
rem senatora Marka Pęka na marszałka Senatu?

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 45 – za, 52 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 3) 
(Część senatorów wstaje) (Oklaski)
(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo Senatorowie, nie ma we 

mnie poczucia triumfalizmu. Jest poczucie poko-
ry i służby wobec Rzeczypospolitej, ale i przekona-
nie, że w obronie swoich wartości i prawdy czasami 
cierpienie jest niezbędne. Będę mówił krótko, jak 
to zazwyczaj po wyborze… Nie będę wracał do 
słów, które były dla mnie przykre, niektóre obra-
żające, natomiast apelowałbym, żebyśmy porzucili 
mowę nienawiści i wzajemnych ataków. Nie ży-
czę państwu tego, co… Ludzie niezrównoważeni, 
inspirowani też przez senatorów, piszą do mnie 
obrzydliwe rzeczy, chcą mnie wieszać, wbijać na 
pal itd. Nie życzę tego nikomu i mam nadzieję, że… 
Zwolennicy każdej ze stron, jeżeli tylko są przy 
zdrowych zmysłach, nigdy nie powinni tak robić.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Prawo do odwołania marszałka jest zapisane 
w Regulaminie Senatu i jest to, jak to się mówi, 
wilcze prawo czy zbójeckie prawo opozycji, któ-
rą państwo stanowicie w Senacie. Absolutnie to 
szanuję. Ale mam prośbę, żeby w moim przemó-
wieniu, które tak pięknie cytował pan senator 
Kwiatkowski, wskazać – nie będę podawał nazwisk 
– słowa, w których pluję w twarz Polakom. Jeżeli 
to pisze jakiś zawzięty zwolennik PiS, puszczam 
to mimo uszu, ale jeżeli mówi i pisze to senator 
Rzeczypospolitej, to naprawdę jest to niezwykle 
przykre, tym bardziej że nieprawdziwe.

Chcę powiedzieć, że Senat nadal będzie przy-
lądkiem demokracji, ostoją wolnej wymiany my-
śli, merytorycznej debaty i będzie niestrudzenie 
stał na straży obrony demokracji, praworządno-
ści, poszanowania praw człowieka, poszanowania 
dla mniejszości i tych wszystkich wartości, które 
spajają nas jako wspólnotę krajów wolnego świa-
ta. Będę tego pilnował niezależnie od tego, jakie 
konsekwencje i koszty będziemy musieli wszyscy 
ponieść, bo uważam to za dziejowe zobowiązanie 
tego Senatu, aby strzec Rzeczpospolitą przed złymi 
rzeczami, które mogą jej się przydarzyć z różnych 
przyczyn.

Jesteśmy wszyscy Polakami, mam nadzieję, 
że wszyscy jesteśmy patriotami, choć ten patrio-
tyzm jest pewnie pojmowany czasem różnie, ale 
jestem przekonany, że ta lekcja, która była dla mnie 
lekcją pokory, wpłynie na nas wszystkich i zrozu-
miemy, że w tej Izbie musimy pracować, niezależ-
nie od naszych poglądów, dla dobra Najjaśniejszej 
Rzeczypospolitej. I o to będę dbał i z tej drogi nie 
zejdę. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat nie podjął uchwały w omawianej sprawie, 
nie odwołał senatora Tomasza Grodzkiego z funkcji 
marszałka Senatu oraz nie wybrał senatora Marka 
Pęka do pełnienia tej funkcji.

Wysoka Izbo, proponuję uzupełnienie po-
rządku obrad o punkt: drugie czytanie projektu 
ustawy o niekaraniu ochotników broniących wol-
ności i niepodległości Ukrainy – i rozpatrzenie 
go jako punktu dziewiątego porządku obrad; oraz 
o punkt: drugie czytanie projektu ustawy o zmianie 

niektórych ustaw podatkowych w związku z dzia-
łaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 
Ukrainy – i rozpatrzenie go jako punktu dziesią-
tego porządku obrad.

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

SENATOR 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Sprzeciw, Panie Marszałku, wobec pierwszego 
z punktów.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Jest sprzeciw wobec punktu dotyczącego dru-
giego czytania projektu ustawy o  niekaraniu 
ochotników broniących wolności i niepodległości 
Ukrainy i rozpatrzenia go jako punktu dziewiątego 
porządku obrad.

W związku z tym, że jest sprzeciw wobec tego 
punktu, ja zapytuję państwa legislatorów, czy mogę 
uznać, że wobec drugiego punktu nie było sprzeci-
wu i w związku z tym nie ma potrzeby do przepro-
wadzania w tej drugiej sprawie głosowania.

Przystępujemy w takim razie… po przerwie, 
po chwili przerwy przystąpimy do głosowania 
w związku ze zgłoszonym sprzeciwem.

Ogłaszam przerwę do godziny 16.00, czyli 
11 minut…

(Głos z sali: Przerwa do 15.55.)
Czy państwo uważacie, że 5 minut…
O 15.55, czyli za 6 minut, przystąpimy do głoso-

wania nad wprowadzeniem dodatkowego punktu 
porządku obrad.

(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 49 
do godziny 15 minut 55)

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Wznawiam obrady.
Wysoka Izbo, przystępujemy do głosowania.
Postaram się państwu wyjaśnić dokładnie, nad 

czym głosujemy. Została zgłoszona propozycja uzu-
pełnienia porządku obrad o 2 punkty: drugie czy-
tanie projektu ustawy o niekaraniu ochotników 
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Ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji  

na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego

broniących wolności i niepodległości Ukrainy oraz 
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw podatkowych. Wobec tego drugiego pro-
jektu nie zgłoszono sprzeciwu, w związku z czym 
informuję państwa, że został on już wprowadzony 
do porządku naszych obrad. Sprzeciw został zgło-
szony co do wprowadzenia drugiego czytania pro-
jektu ustawy o niekaraniu ochotników broniących 
wolności i niepodległości Ukrainy i przeprowadze-
nia go jako punktu dziewiątego porządku obrad.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
ną przeze mnie propozycją.

(Senator Halina Bieda: Panie Marszałku, ale nie 
ma pana sekretarza. Chodzi o to, żeby się nie po-
wtórzyła tamta sytuacja, kiedy głosujący zdalnie 
nie dostali ankiety.)

(Głos z sali: Wszystko jest okej. Pan Tomek 
pracuje…)

(Rozmowy na sali)
Czy na sali są wszyscy, którzy chcą na niej być?
(Głosy z sali: Tak, tak.)
Jak rozumiem, to zostało zapewnione.
W  związku z  tym państwo pozwolicie, że 

jeszcze raz powtórzę tę formułę. Przystępujemy 
do głosowania nad przedstawioną przeze mnie 
propozycją.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 90 senatorów, 48 – za, 41 – przeciw-

ko, 1 senator wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 4)

Oznacza to, że drugie czytanie projektu usta-
wy o niekaraniu ochotników broniących wolności 
i niepodległości Ukrainy zostanie przeprowadzone 
jako punkt dziewiąty porządku obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
trzeciego porządku obrad: ustawa o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspie-
raniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 690, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 690 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji, Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności, pana senatora Adama 
Szejnfelda, o przedstawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
Zaś wszystkich innych senatorów poza pa-

nem senatorem Szejnfeldem, którego proszę 

o zabranie głosu, proszę o uczynienie czegoś do-
kładnie odwrotnego, czyli o niezabieranie głosu 
i nieprzeszkadzanie panu senatorowi Szejnfeldowi 
w wygłaszaniu sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie z  posiedze-

nia połączonych Komisji Gospodarki Narodowej 
i  Innowacyjności, Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w sprawie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziała-
nia wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego – druk 
nr 690 A. Posiedzenie połączonych komisji odbyło 
się wczoraj, a więc w dniu 11 kwietnia br.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, celem ustawy 
o szczególnych rozwiązaniach w zakresie prze-
ciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz 
służących ochronie bezpieczeństwa narodowe-
go jest, w wielkim skrócie, zamrożenie wszyst-
kich funduszy i zasobów gospodarczych osób oraz 
podmiotów, które zostaną wskazane na specjal-
nej liście w związku ze wspieraniem rosyjskiej 
agresji na Ukrainę, w tym stworzenie odrębnej 
od wykazów zawartych w rozporządzeniach Unii 
Europejskiej listy osób i podmiotów, wobec któ-
rych można będzie zastosować środki zawarte 
w unijnych przepisach. Drugim celem jest zakaz 
przywozu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
węgla pochodzącego z terenu Federacji Rosyjskiej 
oraz z niekontrolowanych przez Ukrainę obszarów 
ukraińskiego obwodu donieckiego i ukraińskiego 
obwodu ługańskiego.

Sejm uchwalił omawianą ustawę na pięćdzie-
siątym drugim posiedzeniu w dniu 7 kwietnia, a do 
Senatu, do nas trafiła ta ustawa w dniu 8 kwietnia. 
Senat ma zatem czas na rozpatrzenie tej ustawy aż 
do 8 maja br., ale z uwagi na wagę sprawy i pilność 
podjęcia tego rodzaju rozwiązań zajmujemy się nią 
niezwłocznie, a wiec wczoraj i dzisiaj.

Wysoka Izbo, co określa w szczególności projek-
towana ustawa, podałem w dużym stopniu ogólno-
ści w tych 2 punktach. Są to, po pierwsze – zasady 
stosowania środków ograniczających, określone 
w rozporządzeniu Rady Wspólnot Europejskich 
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nr 765/2006 dotyczącym środków ograniczają-
cych w związku z sytuacją na Białorusi i udziałem 
Białorusi w agresji Rosji w Ukrainie. Po drugie – 
zasady prowadzenia listy osób i podmiotów, wobec 
których będą stosowane środki ograniczające okre-
ślone w rozporządzeniach. Po trzecie – zasady i tryb 
wydawania decyzji w sprawach wpisu na listę lub 
wykreślenia z tejże listy. Po czwarte – przesłanki 
wpisania osoby albo podmiotu na listę; chodzi mia-
nowicie o prawdopodobieństwo, że wspierają agre-
sję na Ukrainę rozpoczętą w dniu 24 lutego 2022 r., 
lub że jest możliwe wykorzystywanie w tym celu 
ich funduszy lub zasobów gospodarczych. Po pią-
te – sankcje wobec osób lub podmiotów, które nie 
dopełniają obowiązku zamrożenia środków finan-
sowych lub zasobów gospodarczych. Po szóste 
– sankcje za przystąpienie do postępowania o za-
mówienia publiczne lub w konkursie przez osoby 
lub podmioty podlegające wykluczeniu. Po siódme – 
ustawa reguluje także kwestię właściwości Krajowej 
Administracji Skarbowej do podejmowania decyzji 
w sprawach stosowania niektórych środków ograni-
czających. Po ósme – jak już wspomniałem, ustawa 
wprowadza też zakaz przywozu i tranzytu węgla ob-
jętego pozycją 2701 wspólnej taryfy celnej. I po dzie-
wiąte – ustawa przewiduje także sankcje karne dla 
osób lub podmiotów, które się do niej nie zastosują. 
Mianowicie osoba lub podmiot, które w stosunku do 
osób wskazanych na liście nie dopełnią obowiązku 
zamrożenia funduszy lub zasobów gospodarczych, 
będą podlegały karze pieniężnej, którą nakładać bę-
dzie szef Krajowej Administracji Skarbowej w dro-
dze decyzji administracyjnej. Taka kara pieniężna 
może wynosić do 20 milionów zł.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, w trakcie dys-
kusji podczas posiedzenia połączonych komisji 
zapoznano się z bardzo obszerną opinią Biura 
Legislacyjnego. Opinia ta zawiera propozycje licz-
nych poprawek, których treść w zdecydowanej 
większości poparła także strona rządowa, zatem 
wszystkie te poprawki Wysokie Komisje przegło-
sowały w jednym bloku głosowań.

Korzystając z okazji, że o tym wspominam, 
proponuję, Panie Marszałku, aby również Wysoka 
Izba zblokowała w głosowaniach wszystkie te po-
prawki, oczywiście te, na które jest zgoda i rządu, 
i senatorów.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: To wspania-
ły pomysł, Panie Senatorze.)

Myślę, że tak.
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Pozwolę so-

bie tak to skomentować.)

(Głos z sali: Co z innymi ustawami…)
Połączone komisje zapoznały się również z opi-

niami i stanowiskami partnerów społecznych, 
m.in. Rady Przedsiębiorczości, Pracodawców RP 
czy Konfederacji „Lewiatan”. Partnerzy społeczni 
w tych swoich opiniach – i przedstawionych pi-
semnie, i wyrażanych werbalnie – prezentowali 
obawy związane z dużym zakresem uznaniowości, 
jaką ustawa przyznaje administracji rządowej, co 
jest tym bardziej niebezpieczne, że liczne zapisy, 
kryteria czy przesłanki ustawy są bardzo nieostre, 
nie są zdefiniowane. Duża część senatorów rozu-
mie i podziela te obawy.

Chcę powiedzieć, że zgłoszono, przyjęto łącz-
nie 27 poprawek, które były zaproponowane przez 
Biuro Legislacyjne i zgłoszone przez senatorów. 
Liczę czy liczymy na to, iż po ich przyjęciu także 
przez Senat ustawa będzie wywoływała mniej kon-
trowersji czy też obaw, a jest ona potrzebna – po 
to, żebyśmy jak najszybciej zadziałali wobec tych 
osób czy tych podmiotów, które wspierają lub mogą 
wspierać agresję rosyjską w Ukrainie.

Wysoka Izbo, podczas obrad zgłoszono także 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek, ale ten 
wniosek nie uzyskał większości. 27 poprawek, któ-
re były zgłoszone, zostało przegłosowane i przyję-
te. Są one dostępne, ich treść, w druku nr 690 A. 
Mnie pozostaje tylko wnosić do Wysokiej Izby, aby 
Wysoka Izba i te poprawki, i tę ustawę w głosowa-
niu przyjęła. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę. Jako pierwszy pan senator 
Ujazdowski.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W związku z tym, że w piątek ukazało się, wy-

dane zostało rozporządzenie Rady i Parlamentu 
Europejskiego korygujące rozporządzenie 
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pierwotne, dotyczące sankcji, o których mówimy… 
Wedle mojej wiedzy wymaga ono także wdrożenia, 
bo ustanawia sankcje szersze, tak że wymaga legi-
slacji krajowej. Czy ta kwestia się pojawiła, czy rząd 
oświadczył, że będzie nowelizacja tej ustawy? Bo 
to stało się, jak rozumiem, między posiedzeniem 
Sejmu a posiedzeniem Senatu. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Odpowiem w ten sposób. Nie, nikt tego nie pod-
nosił, ale, Panie Senatorze, stan prawny i zasady, 
które obowiązują państwa członkowskie, wyglądają 
w ten sposób, że rozporządzenia Unii Europejskiej 
obowiązują wszystkie państwa członkowskie bez-
pośrednio i nie wymagają…

(Rozmowy na sali)
…nie wymagają, moment, wprowadzenia do 

prawodawstwa krajowego. Ba, prawodawstwo 
krajowe nie może ich zmieniać czy ingerować w te 
przepisy. Ale, jak mówię, nie było to podnoszone. 
No, jest wątpliwość pana senatora… Mam nadzie-
ję, że strona rządowa się przyjrzy sprawie. Pewnie 
również my zastanowimy się nad tym, czy nie bę-
dzie trzeba przyjąć rozwiązań, które by uzupełniały 
polski system prawa czy dostosowywały polski sys-
tem prawa do tego zaproponowanego czy ujętego 
w rozporządzeniu, o którym pan mówi.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Dodatkowe pytanie. Pan senator Ujazdowski, 

bardzo proszę.

SENATOR 
KAZIMIERZ MICHAŁ UJAZDOWSKI 

Wyjaśnienie i pytanie. Oczywiście rozporządze-
nie działa wprost, ale poza materią prawnokarną. 

Zresztą tekst, nad którym my pracujemy, jest na 
matrycy rozporządzenia w dużym stopniu…

(Senator Adam Szejnfeld: Nie, nie jest. Nie jest.)
Sankcje prawnokarne nie wynikają wprost 

z rozporządzenia, ale…
(Senator Adam Szejnfeld: Panie Senatorze…)
Moje pytanie jest bardzo proste. Czy rząd sy-

gnalizował kolejne działania legislacyjne w  tej 
sprawie?

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Nie, nie sygnalizował. Przynajmniej ja nie od-
notowałem tego.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan senator Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ta ustawa jest bardzo ważna, 

jest potrzebna. Chciałbym zapytać… W ramach tej 
ustawy mamy opisane zasady i tryb wydawania de-
cyzji w sprawach wpisu na listę. Chodzi general-
nie o prowadzenie listy osób i podmiotów, wobec 
których stosuje się środki ograniczające określone 
w tych rozporządzeniach. Chciałbym zapytać, czy 
w komisji była o tym mowa, czy były może przed-
stawiane jakieś analizy, ile takich osób bądź pod-
miotów może się na tej liście znaleźć.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Zajmowaliśmy się tylko materią prawną, a więc 
treścią ustawy, propozycjami poprawek, dyskusją 
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na temat konkretnych przepisów, także tych, które 
pan senator właśnie zacytował. One są bardzo nie-
ostre i wywołują obawy. Mogą być takie przypadki, 
że jakiś podmiot zostanie potraktowany w sposób 
niewłaściwy i wpisany na listę bez powodu. Ale nie 
było mowy o konkretnych podmiotach, nie wymie-
niano nikogo z nazwiska. Nie wchodziliśmy w takie 
szczegóły pozaprawne. 

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdawcy.
(Senator Adam Szejnfeld: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy?

Bardzo proszę, pan minister Maciej Wąsik. 
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Chciałbym w uzupełnieniu tego, co powiedział 

pan senator Szejnfeld – zresztą bardzo szczegółowo 
i dokładnie – dodać, że… No, nie ujął pan jednej kwe-
stii. Nie tylko węgiel z pozycji 2701 jest objęty sank-
cjami. Pozycji 2704, czyli koksu, także to dotyczy.

Jak gdyby uzupełniając pana odpowiedź, Panie 
Senatorze, jeśli chodzi o pytanie pana senatora 
Ujazdowskiego, chciałbym podkreślić, że rzeczy-
wiście 8 kwietnia Unia Europejska wprowadziła 
nowelizację rozporządzenia, w której to noweli-
zacji widać ten sam kierunek, który myśmy przy-
jęli. Mam na myśli sugestię, że należy wykluczać 
z zamówień publicznych podmioty – i to odróżnia 
te rozwiązania od naszej ustawy – zarejestrowa-
ne w Rosji i na Białorusi. To nie jest duże rozpo-
rządzenie. Jego zasadniczym elementem jest zakaz 
importu węgla z Rosji, ale faktyczny zakaz jest 
przewidziany dopiero od 10 sierpnia.

Nasza ustawa nie jest powieleniem tego roz-
porządzenia, ona idzie dalej. My wprowadzimy 
własne zakazy, własną listę sankcyjną. Wydaje 
się, że Polska idzie w tym kierunku dalej niż Unia 
Europejska, bo chce obejmować sankcjami nie te 
podmioty, które brały udział w aneksji Krymu, 
które miały wpływ na aneksję Krymu, które fi-
nansowały republiki w Donbasie, ale właśnie te 
podmioty, które finansują wojnę w Rosji. Taki jest 
cel tej ustawy – dotkliwe sankcje dla podmiotów, 
które w sposób bezpośredni bądź pośredni finan-
sują wojnę w Rosji, a które mogą działać na naszym 
rynku i na nim działają. 

Oczywiście nie mówiliśmy o konkretnych pod-
miotach, przyjdzie na to czas. Ustawa określa tryb 
podejmowania tych decyzji. Ten tryb często będzie 
niejawny, chociaż każdy wniosek zostanie uzasad-
niony. Jestem przekonany, że przynajmniej część 
uzasadnień, jeśli nie całość, będzie publikowana. 
No, taki jest nasz interes, taki jest interes państwa, 
żeby uzasadniać tego typu działania.

Chciałbym powiedzieć, że Unia Europejska przy-
jęła sankcje rozporządzeniem, czyli aktem praw-
nym. My proponujemy listę, od której będzie służyło 
odwołanie do sądu. Czyli zachowujemy pewne insty-
tucje, pewien margines, żeby sąd rozstrzygnął róż-
nice zdań między organem, który wpisuje na listę, 
a przedsiębiorcą, który czuje się skrzywdzony albo 
uważa, że podjęto decyzję na podstawie przesłanek 
niezgodnych ze stanem faktycznym.

Dlatego też proszę Wysoki Senat o  to, żeby 
przyjąć tę ustawę. Jest ona ważna. Myślę, że cze-
kają na nią nie tylko Polacy, ale przede wszystkim 
Ukraińcy, którym zależy na tym, żeby finansowa-
nie rzezi w Hostomelu, w Irpieniu i w Mariupolu 
zostało wstrzymane. Na Ukrainie dzieją się rzeczy 
straszne i zdajemy sobie sprawę, że musimy szyb-
ko podejmować daleko idące kroki, żeby Rosja nie 
miała za co prowadzić tej wojny.

Jestem przekonany, że idziemy w dobrym kie-
runku. Cieszę się z tego posiedzenia komisji, na 
którym pracowaliśmy chyba w konsensusie i ze 
wzajemnym zrozumieniem. Mam nadzieję, że dzi-
siejsze posiedzenie także zakończy się porozumie-
niem. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator Czerwiński, pan 
senator Szwed…

Ale najpierw pan senator Czerwiński. Bardzo 
proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja powiem o art. 16, który tu nie został wspo-

mniany. Mianowicie: „Zakazuje się stosowania, 
używania lub propagowania symboli lub nazw 
wspierających agresję Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę”. Taki boczny temat: kto będzie określał, 
które symbole podlegają temu artykułowi? Bo tu 
nie ma żadnych delegacji. Powinno być chyba roz-
porządzenie ministra po delegacji.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Panie Senatorze, to oczywiście będzie okre-
ślał prokurator i sąd na podstawie wiedzy ogólnej 
i swojego doświadczenia życiowego, które ma każ-
dy. Tak jak symbolu swastyki nie trzeba wymieniać 
w kodeksie karnym czy symbolu sierpa i młota, czy 
symbolu czerwonej gwiazdy, oczywiście użytych 
w odpowiednim kontekście – nie filmowym, nie 
artystycznym, ale politycznym lub afirmacyjnym. 
Oczywiście wszyscy wiemy, jak te symbole wyglą-
dają. To jest litera „z” albo litera „z” w kwadracie, 
albo litera „o” – oczywiście odpowiednio użyte, bo 
to nie znaczy, że nie będzie można używać tych li-
ter w innych przypadkach. Ale zdajemy sobie spra-
wę, że czy to prokurator, czy to sąd są w stanie te 
rzeczy ocenić w sposób właściwy i wydać stosowne 
dyspozycje.

Ja cieszę się, że ten artykuł trafił do tej ustawy, 
bo to jest podkreślenie pewnej dezaprobaty dla tego 
i podkreślenie, że to, co się dzieje na Ukrainie, to 
kontynuacja działań totalitarnych prowadzonych 
przez reżimy dwudziestowieczne – hitleryzm 
i stalinizm.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jeszcze raz podkreślę: to jest 

ważna ustawa. I podziękowania dla państwa mi-
nisterstwa za szybkie jej przygotowanie. Dziękuję 
również za odpowiedź na to pierwsze pytanie, któ-
re skierowałem do senatora sprawozdawcy. W za-
sadzie pan minister już odpowiedział, ale mam 
pytanie… Nie tylko Polska, ale wszystkie kraje 
członkowskie Unii Europejskiej są zobowiązane do 
stosowania przepisów sankcyjnych wynikających 
z tych 3 rozporządzeń. I jeżeli pan minister ma taką 
wiedzę, to bardzo bym prosił o informację, jak to 
jest, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej. Czy 
tam już zajmują się tymi rozporządzeniami i czy 
te rozporządzenia będą wdrażane też w ustawie? 
Tak jak u nas.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

I Polska, i kraje zachodnie stosują bezpośrednio 
rozporządzenia. I majątek iluś firm rosyjskich wpi-
sanych na listę, należących do iluś oligarchów, także 
został w Polsce zamrożony. Ale zdajemy sobie spra-
wę, że rozporządzenia nie objęły tej grupy firm, któ-
ra była z naszego punktu widzenia najważniejsza, 
a która działa w Polsce. Nie znamy przyczyn tego, 
ale postanowiliśmy zrobić własną listę.

Chciałbym państwu powiedzieć jeszcze jed-
ną rzecz, żeby tu nie było żadnych wątpliwości: 
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i rozporządzenia unijne, i polska ustawa, nad któ-
rą pracujemy, zamrażają majątki. Zamrażają, a nie 
konfiskują – żeby nie było tutaj wątpliwości. W na-
szej ocenie konstytucja nie pozwala na takie prze-
kształcenie prawa własności. Stąd też docelowa 
propozycja rządu, żeby zmienić konstytucję.

Tak jak państwo widzicie, na Zachodzie też to 
wszystko jest zamrożone. To znaczy, że nie jest 
możliwe korzystanie z tego majątku. W przypad-
ku tych najważniejszych spraw de facto dezorgani-
zuje to pracę podmiotów gospodarczych, ale nie ma 
przewłaszczenia, co chciałbym podkreślić.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan… Najpierw pan senator 

Włosowicz. Przepraszam, był pierwszy.

SENATOR 
JACEK WŁOSOWICZ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wczoraj przetoczyła się przez 

prasę ekonomiczną dyskusja na temat tego, że 
ewentualne środki, które teraz podejmujemy, 
mogą dotyczyć polskiej Grupy Azoty. Czy mógłby 
pan to jakoś skomentować? Ze względu na udziały, 
jakie w Grupie Azoty posiada jeden z oligarchów 
rosyjskich.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Ja chciałbym powiedzieć, że my w sposób bar-
dzo świadomy zróżnicowaliśmy środki sankcyjne. 
Możemy zastosować 4 środki. Jeden środek to jest 
całkowite zamrożenie aktywów gospodarczych. 
Pewnie będzie się tak działo w przypadku, kiedy 
będą podmioty rosyjskie, które będą dominować 
w podmiotach gospodarczych. Drugi to jest moż-
liwość zamrożenia wykonywania praw z akcji, jak 
chociażby wypłaty dywidendy. Wyobrażam sobie, 
że ten środek będzie wykorzystywany w przy-
padkach, gdy aktywa rosyjskie wpisane na listę 

sankcyjną będą w mniejszości. Będzie także moż-
liwość wykluczenia z zamówień publicznych pod-
miotu, jeśli będziemy mogli domniemywać, że 
pieniądze publiczne wydane na ten podmiot i za-
robione przez ten podmiot zostaną przetransfe-
rowane np. do spółek córek do Rosji albo w inny 
sposób trafią do Moskwy, żeby finansować tę woj-
nę. No i oczywiście zakaz indywidualny wjazdu. 
Tego zakazu nie ma w rozporządzeniach unijnych. 
Chcielibyśmy także to stosować, to są takie perso-
nalne sankcje na poszczególne osoby.

Tak że to są te 4 możliwości. Ja nie chciałbym 
tu dzisiaj, z senackiej mównicy, rozstrzygać, jakie 
decyzje podejmie minister spraw wewnętrznych, 
jakie będą wnioski, ale myślę, że pan senator już 
z mojej wypowiedzi będzie mógł wysnuć jak gdyby 
to, co chciał usłyszeć.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja chciałbym się upewnić, czy ta ustawa, którą 

teraz rozpatrujemy, mówi tylko o podmiotach go-
spodarczych, finansach, akcjach itd., czy też także 
o osobach fizycznych i czy obejmuje też np. – nie 
wiem, jak to nazwać – mrożenie nieruchomości, 
czyli…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: Tak, 
oczywiście, Panie Senatorze.)

Tak? Czyli…

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI 
MACIEJ WĄSIK 

Sankcje mogą być stosowane zarówno wobec 
osób fizycznych, jak i podmiotów gospodarczych 
wpisanych na listę. Może być wpisana zarów-
no osoba fizyczna, jak i podmioty gospodarcze. 
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Zresztą podobnie jak w rozporządzeniu unijnym, 
gdzie jest lista bodajże 900 osób, którym zamraża 
się majątki będące w dyspozycji państw zachodnich 
czy na terenie państw zachodnich, nieruchomo-
ści, ruchomości. O ile dobrze pamiętam, to jest 60 
podmiotów gospodarczych. Na pewno ta lista jest 
poszerzona, bo właśnie 8 kwietnia tę listę trosz-
kę poszerzono, nie bardzo szeroko, ale w jakimś 
stopniu. W naszej ocenie nie są to wszystkie oso-
by, które powinny znaleźć się na liście, i nie są to 
wszystkie podmioty gospodarcze, które powinny 
znaleźć się na liście. Z tych unijnych największy 
podmiot, którego aktywa w Polsce zamrożono, 
to jest bodajże firma zajmująca się handlem sta-
lą, Severstal, o ile dobrze pamiętam nazwę. W tej 
chwili cały jej majątek w Polsce, na mocy rozporzą-
dzenia unijnego, jest zamrożony, około stu kilku-
dziesięciu milionów złotych, całe aktywa.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie widzę więcej zgłoszeń do zadawania pytań.
Otwieram dyskusję.
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Wewnętrznych i  Administracji Maciej Wąsik: 
Dziękuję.)

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Adama Szejnfelda.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję, Panie Marszałku.
No, tyle już powiedzieliśmy o ustawie, i ja, gdy 

sprawozdawałem posiedzenie komisji, i pan mi-
nister uzupełnił, że nie chciałbym już wchodzić… 
wracać do meritum. Ustawa, tak jak powiedzia-
łem, jest potrzebna. Jesteśmy świadkami nieby-
wałej tragedii i dramatu. Pewnie nikt z nas i nie 
tylko my nigdy nie sądzilibyśmy, że w XXI w. może 
wystąpić tak barbarzyńska agresja jednego pań-
stwa wobec drugiego państwa, i to agresja niczym 
niewywołana, niczym. Można by rzec, że jedynym 
motywem jest siła czy wiara w to, że silniejszy ma 
rację. Na to zgody demokratycznej rodziny państw 
świata, w tym Polski, nie może być. Dobrze, że na 
różnych poziomach podejmujemy wiele działań, 

które służą wsparciu i obywateli Ukrainy, i obywa-
teli innych krajów, którzy zostali zaskoczeni wojną 
w Ukrainie, i samego państwa Ukraina.

Warto dziękować przy każdej okazji, a więc 
i przy tej okazji, wszystkim obywatelom polskim, 
wszystkim ludziom w Polsce, którzy od pierwszego 
dnia, ba, od pierwszej chwili, od wybuchu nie kon-
fliktu, tylko barbarzyńskiej wojny ruszyli z pomocą 
dla Ukrainek, Ukraińców, dzieci ukraińskich, dla 
wszystkich tych, którzy są poszkodowani. Potem 
nastąpiły działania państwa, w tym legislacyjne, 
także to, o którym mówimy. Za nami już prawie 8 
tygodni, prawie 2 miesiące tej wojny.

Ustawa jest ważna, będziemy głosować za nią. 
Zgłosiliśmy kilka poprawek. Ta ustawa, pewnie 
jak każda przygotowywana w tak szybkim tem-
pie, nie jest doskonała. Warto o tym nie zapomi-
nać i wskazać parę jej braków. Jednym z nich jest, 
w mojej ocenie, brak zapisów, które byłyby bardzo 
konkretne, zdefiniowane, ostre. Mówimy o usta-
wie, która ma charakter sankcyjny, ma charakter 
karny, a w zakresie prawa karnego nie dopuszcza 
się używania pojęć nieostrych, ponieważ konse-
kwencje tego mogą być potem niepowetowane. Być 
może, jeśli będzie i powód, i przyczyna, i potrzeba 
zmian, nowelizacji tej ustawy, to trzeba się będzie 
przyjrzeć pewnym kwestiom i już wcześniej przy-
gotować do tego, żeby zdefiniować najważniejsze 
pojęcia, tak aby nie wywoływały one obaw. Nie mó-
wię już o jakichś faktycznych konsekwencjach. To 
po pierwsze.

Po drugie, jej wadą, przynajmniej w naszej oce-
nie, jest także to, że uwzględniono w niej zakaz im-
portu, handlu czy obrotu wyłącznie w przypadku 
węgla. Nie ulega żadnej wątpliwości, że węgiel jest 
istotnym źródłem dochodów Federacji Rosyjskiej, 
ale jednak nie podstawowym. Podstawowym źró-
dłem dochodów Federacji Rosyjskiej, a także, co 
wszyscy rozumiemy, pokrywania kosztów wojny, 
mordowania i gwałcenia w Ukrainie, są gaz i ropa. 
W związku z tym trudne do pojęcia i zrozumie-
nia jest to, dlaczego w ustawie nie uwzględniono, 
poza obrotem węglem, także obrotu gazem rosyj-
skim i ropą, czyli tymi nośnikami energii, które 
mają największe znaczenie dla budżetu Federacji 
Rosyjskiej. Moim zdaniem trzeba to będzie w tej 
czy w innej ustawie, ale jak najszybciej uregulować.

No i  trzecia sprawa, czyli odszkodowania, 
rekompensaty. Ta albo inna ustawa musi za-
jąć się kwestiami odszkodowań, rekompen-
sat dla polskich firm, które tracą na sankcjach. 
Niektóre nie tylko tracą, nie tylko ponoszą szkody. 
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Niewątpliwie część z nich może wręcz zbankru-
tować, jeśli w dużej mierze operowały w ramach 
wymiany handlowej, eksportu i importu, czy też 
w zakresie produkcji na terytorium Federacji 
Rosyjskiej lub na zajętej przez agresora Ukrainie. 
Dotyczy to także tych, którzy w sposób uczciwy, 
rzetelny i nie z zamiarem wspierania kogokol-
wiek, a już na pewno nie agresora, kooperowa-
ły z firmami, które trafią na listę. Jeżeli byłby to 
kooperant pojedynczy, to być może nie będzie to 
miało takiego wielkiego wpływu, ale jeżeli gros 
działalności gospodarczej firmy było powiązane 
z podmiotem czy z podmiotami, które trafią na li-
stę, to taka firma może to naprawdę odczuć, może 
dojść do jej bankructwa, upadku. I uważam, że te 
sprawy też powinny być jak najszybciej, jak naj-
pilniej rozważone. Musimy bowiem, nakładając 
słuszne, konieczne, potrzebne sankcje na agre-
sora i na tych wszystkich, co agresora wspierają, 
minimalizować negatywne skutki dla Polski, dla 
Polaków i dla polskich firm. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chciałbym podziękować za tę inicjatywę usta-

wodawczą. Nie mam żadnej wątpliwości, że ona 
jest niezwykle potrzebna. Nie sposób nie zgodzić 
się tutaj z moim przedmówcą, że takie miejsco-
wości jak Bucza, Irpień, Hostomel, Mariupol to 
już symbole. Z jednej strony są to symbole zbrod-
ni wojennych noszących znamiona ludobójstwa 
ze strony Rosji, jej kierownictwa i realizujących te 
zbrodnicze rozkazy żołnierzy rosyjskich. Z dru-
giej strony to symbole tragedii, niewyobrażalnej 
tragedii mordowanej, zabijanej, bombardowanej, 
gwałconej ludności cywilnej. Z trzeciej strony to 
symbole bohaterstwa, bohaterstwa żołnierzy ukra-
ińskich, którzy bronią swojej ojczyzny, ale tak na-
prawdę bronią wspólnoty europejskich wartości, 
takich jak prawo do samostanowienia narodów, 
wolność, poszanowanie dla życia.

Dlatego dzisiaj naszą ogromną odpowiedzial-
nością jest to, by uczynić absolutnie wszystko, żeby 
zbrodniczy rosyjski reżim nie miał pieniędzy na 
kontynuowanie tej wojny. Zdajemy sobie sprawę 
z faktów. Jeżeli przywołujemy głosy ekspertów, to 
ja przytoczę tu jeden głos z października ubiegłe-
go roku: „Budżet Rosji odnotowuje gigantyczną 
nadwyżkę ze względu na wysokie ceny węglowo-
dorów. Nadprogramowe dochody rosyjskiego bu-
dżetu w 2021 r. z tytułu wysokich cen ropy i gazu 
mogą wynieść ponad 50 miliardów dolarów”. Tak 
oceniła to agencja analityczna Fitch. Dzisiaj musi-
my zrobić wszystko, żeby zbrodniczy reżim miał 
tych pieniędzy jak najmniej, żeby nie mógł konty-
nuować agresji.

Realizacja celu tej ustawy to zamrożenie fundu-
szy i zasobów gospodarczych osób oraz podmiotów, 
które zostaną wskazane na specjalnej liście prowa-
dzonej przez ministra właściwego do spraw we-
wnętrznych, właśnie w związku ze wspieraniem 
rosyjskiej agresji na Ukrainę. W tym mieści się 
stworzenie listy podmiotów odrębnej od wykazów 
zawartych w rozporządzeniach Unii Europejskiej.

To dla nas, senatorów, dodatkowa zachęta, żeby 
jeszcze lepiej pracować nad tą ustawą. Te poprawki, 
które już zostały zgłoszone na posiedzeniu komisji, 
służą właśnie temu, żeby ustawa jeszcze mocniej, 
skuteczniej realizowała ten główny cel, jakim jest 
odcięcie zarówno samego reżimu, jak i rosyjskich 
oligarchów od zarabiania pieniędzy na węglowo-
dorach, na ich sprzedaży, a także od możliwości 
korzystania z wcześniej zgromadzonych środków 
finansowych.

Żeby jeszcze udoskonalić tę ustawę, razem 
z grupą senatorów zgłosiliśmy taką poprawkę, 
która ma szansę być mocnym sygnałem, jakie jest 
nasze stanowisko w tej sprawie. Wiemy, że w przy-
padku gazu jako takiego i ropy nie jest to proste, 
ale są pewne węglowodory, w przypadku których 
decyzja może być podjęta szybko i skutecznie. Taką 
decyzją może być przyjęcie poprawki, która będzie 
skutkować wyłączeniem… a w zasadzie wprowa-
dzeniem zakazu importu do Polski rosyjskiego 
gazu płynnego, czyli LPG. W praktyce ze względu 
na specyfikę tego rynku nie wywoła to zachwia-
nia dostaw. Dlaczego to jest ważne? W Polsce we-
dług ekspertów nawet 1/4 tego rynku to gaz LPG, 
który dostarczany jest z kierunku rosyjskiego. 
Uwaga: 28% łącznego eksportu LPG z Rosji idzie 
do Polski. Dla Putina, niestety, Polska jest w tym 
zakresie jednym z kluczowych partnerów. Możemy 
być pierwszym państwem, które twardo odetnie 
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się od jednego z rodzajów paliw. Jeśli podejmie-
my tę decyzję, jest szansa, że pójdą za tym inne 
państwa. Dlaczego? Dlatego że akurat w przypad-
ku tego węglowodoru zyski z tych transakcji… Ja 
przekażę rządowi tę informację, do jakiej firmy 
trafiają w sposób szczególny. Ale ważniejsze jest 
co innego, to, że można sprowadzać…

(Rozmowy na sali)
Panie Ministrze, proszę nie nerwowo. Pan bę-

dzie mógł się do tego ustosunkować. Jeżeli są jakieś 
okoliczności, na które wnioskodawcy nie zwrócili 
uwagi, to pan minister to uzupełni. Niech pan po-
zwoli przedstawić poprawkę. Przecież nie wie pan, 
do czego ma się pan ustosunkować.

LPG bez większych problemów można spro-
wadzać z  innych kierunków. Zamiast kupo-
wać LPG w Rosji, możemy kupować w Stanach 
Zjednoczonych, Szwecji, Holandii czy nawet 
Kazachstanie. Mamy to szczęście, że alternatywą 
dla importu rosyjskiego gazu płynnego mogą być 
dostawy przez morskie terminale przeładunko-
we w Szczecinie, Gdyni i Gdańsku, a nawet, o ile 
wiem, takie dostawy mogą być realizowane pocią-
gami z innych portów.

I oczywistą rzeczą jest to – pewno będziemy 
o tym rozmawiać na posiedzeniu komisji – że je-
żeli państwo wskażą na jakieś okoliczności, któ-
rych w swoim wystąpieniu nie uwzględniłem, 
a  poprawkę zgłaszamy wraz z  panem senato-
rem Marcinem Bosackim i z panem senatorem 
Stanisławem Gawłowskim, to chętnie wiedzę 
w tym zakresie uzupełnimy. Bo nie mamy żadnych 
wątpliwości, że dzisiaj nam wszystkim – łączy to 
dzisiaj zarówno tych, którzy rządzą, jak i tych, któ-
rzy wspierają rząd w parlamencie, lub tych, któ-
rzy czasami są krytyczni – wszystkim nam dzisiaj 
zależy na tym, żeby rosyjski reżim miał jak naj-
mniej środków finansowych na prowadzenie swo-
jej zbrodniczej wojny. I akurat w przypadku LPG, 
jak twierdzą też eksperci, ominięcie tego zakazu 
będzie bardzo trudne, bo każdy gaz LPG ma okre-
ślone dokumenty dotyczące jego pochodzenia, co 
więcej, w przypadku tego paliwa można także zba-
dać charakterystyczny skład i parametry, wykonać 
badania laboratoryjne, które jednoznacznie mogą 
wskazać pochodzenie tego gazu.

Dlatego zgłaszamy taką poprawkę i liczymy na 
merytoryczną dyskusję. To jest akurat ten jeden 
typ węglowodoru, rodzaj węglowodoru, który, jak 
się wydaje, można podmienić, zamienić, uzupełnić 
w inny sposób. Stąd taka poprawka z naszej stro-
ny. Mamy nadzieję na merytoryczną dyskusję, bo 

nie mamy wątpliwości, że wszystkim nam zależy 
na tym, żeby zbrodniczy reżim miał jak najmniej 
pieniędzy na kontynuowanie agresji na Ukrainę, 
bo też nie mamy żadnej wątpliwości, że sukces tej 
agresji spowodowałby radykalne, bezpośrednie za-
grożenie dla państwa polskiego. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Bogdana Klicha.
(Głos z sali: Nie ma pana senatora.)
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Panie Senatorze, gdyby pan przez sekundę 

dał szansę, żebym mógł odnieść się i dodać jesz-
cze kilka zdań w uzupełnieniu do pana wystąpie-
nia w części dotyczącej LPG… Rzeczywiście jestem 
współautorem poprawki, razem z panem senato-
rem Kwiatkowskim – już daję tę poprawkę – ogra-
niczającej możliwość sprowadzania do Polski gazu 
LPG, gazu skroplonego, który przyjeżdża w cyster-
nach. Nie mylimy z Jamałem, czyli nie mylimy 
z tym długoterminowym kontraktem, który koń-
czy się z końcem tego roku.

Tak więc, Panie Ministrze, to nie jest szaleń-
stwo, to jest bardzo bezpieczny proces, bo to jest 
mniej więcej tak samo jak z węglem, tylko że za-
miast w węglarce, jest on importowany w zbiorniku 
z Rosji. I bardzo łatwo jest zastąpić ten gaz gazem 
z innych kierunków. Pan senator Kwiatkowski wy-
mienił 3 porty. Orlen jest m.in. właścicielem jedne-
go z miejsc, w których może być przeładowywany 
ten gaz bez większego problemu.

Ja jestem świadomy tego, że jedną z większych 
spółek dostarczających w Polsce ten gaz na rynek 
jest spółka nazywająca się Polski Gaz, której właści-
cielem są teoretycznie Austriacy, ale tak napraw-
dę Rosjanie, jeden Rosjanin, który nie wiedzieć 
dlaczego – stało się to kiedyś – jest m.in. współ-
właścicielem innej spółki, która zajmuje się prze-
ładunkiem gazu na granicy. Ta spółka się nazywa 
Transgaz. Ta spółka została założona z PKP Cargo 
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czy właściwie ze spółką córką PKP Cargo, a prze-
cież wszyscy wiemy, że PKP Cargo jest kontrolowa-
ne przez rząd. I jeżeli coś jest w tym szaleńczego, 
to to, że w tej spółce Transgaz tak naprawdę rządzą 
dzisiaj ludzie związani z PiS, działacze PiS. Jeden 
z nich nawet jest doradcą na Nowogrodzkiej, już 
nie chcę wymieniać nazwiska. Tak więc być może 
to jest szaleństwem. 

Ale my nie patrzmy przez pryzmat tego typu 
powiązań, bo rzeczywiście jestem przekonany, że 
w naszym wspólnym interesie jest ograniczenie 
możliwości finansowania wojny na Ukrainie, czy-
li całkowite odcięcie Rosji od dostaw pieniędzy, 
w tym przypadku uzyskiwanych za pomocą gazu 
skroplonego. To jest możliwe, to możemy zrobić, 
tutaj nie ma żadnych ograniczeń. I tak jak możemy 
szukać dostaw węgla z innych kierunków niż rosyj-
ski, tak samo dostawy gazu skroplonego mogą się 
odbywać z bardzo różnych kierunków: z Holandii, 
ze Stanów Zjednoczonych, z krajów arabskich, 
a nawet z Kazachstanu. Jest to możliwe, bo to są 
wielcy eksporterzy gazu skroplonego, jeśli ten ry-
nek w sposób szczególny nie zostanie zachwiany.

Panie Ministrze, tak na dobrą sprawę, gdybyśmy 
wpisali do tej ustawy to, o czym mówił rząd na po-
siedzeniu Komisji Europejskiej, czyli zakaz importu 
gazu do Polski od nowego roku, zrobili vacatio legis, 
to przecież zrealizowalibyśmy to, o czym rząd mówi, 
i to też nie byłoby szaleństwem, bo przecież, przepra-
szam, minister Naimski i pan premier Morawiecki 
dość systematycznie mówią o tym, że od nowego 
roku nie będziemy importować gazu z Rosji. Dzięki 
rządom Platformy Obywatelskiej został wybudowany 
gazoport w Świnoujściu, rozpoczęto budowę… 

Nie ma się co uśmiechać, Panie Ministrze, fakty 
nie śmieszą, czasami warto zachowywać powagę.

Dzięki decyzji rządu Platformy Obywatelskiej 
rozpoczęto budowę interkonektora łączącego 
Polskę z Litwą. I rzeczywiście – mnie stać na to, 
żeby to powiedzieć – rząd PiS podjął decyzję o re-
alizacji projektu, który powstał za czasów rządu 
Jerzego Buzka, czyli budowie Baltic Pipe. Jeżeli 
rzeczywiście te wielkości, które są podawane, za-
bezpieczają Polskę w całości, to od nowego roku 
teoretycznie nie mamy problemu. Możemy wpi-
sać również do tej ustawy zakaz importu gazu 
ziemnego, z vacatio legis, od 1 stycznia 2023 r. Nie 
proponujemy takiej poprawki. Proponujemy tylko 
i wyłącznie poprawkę dotyczącą LNG, bo to jest ła-
twe, to jest proste, to nie wymaga nadzwyczajnego 
prężenia muskułów i w moim przekonaniu w cało-
ści wpisuje się w politykę rządu. Bo jeżeli te rzeczy, 

które są prezentowane na posiedzeniach Komisji 
Europejskiej przez pana premiera Morawieckiego, 
są prawdziwe, to państwo, pan jako minister i PiS, 
powinniście tę poprawkę wspierać w  całości. 
Dziękuję bardzo.

Składam poprawkę, Panie Marszałku.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

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

Marię Koc.
(Głos z sali: Nie ma pani senator.)
Nie ma pani senator.
Informuję, że wnioski o  charakterze legi-

slacyjnym na piśmie złożyli senator Krzysztof 
Kwiatkowski, senator Stanisław Gawłowski, sena-
tor Marcin Bosacki, pan senator Lamczyk, pan se-
nator Kleina i pani senator Koc.

Zamykam dyskusję*.
Czy przedstawiciel rządu chciałby jeszcze za-

brać głos na zakończenie dyskusji? Nie.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 692, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 692 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, sena-
tora Wadima Tyszkiewicza, o przedstawienie spra-
wozdania komisji…

(Rozmowy na sali)
Przepraszam. Jeszcze wrócimy na sekundę do 

poprzedniego punktu porządku obrad.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

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

* Przemówienia w dyskusji złożyli do protokołu senatoro-
wie Szwed i Gromko. Przemówienia  – w załączeniu.
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Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

W dalszym ciągu czekamy na panią senator, jak 
rozumiem, Marię Koc…

(Głos z sali: Nie. Teraz senator Tyszkiewicz, 
sprawozdawca.)

A, przepraszam.
Jest pan senator Tyszkiewicz.
Bardzo proszę pana senatora o  przedsta-

wienie sprawozdania Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj odbyło się posiedzenie połączonych 

Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej.

Przedstawiciele wnioskodawcy w imieniu mini-
stra Szefernakera, gospodarza ustawy, twierdzili, 
że znalazły się tu zapisy doprecyzowujące przepisy 
do ustawy z 12 marca 2022 r. Konsultacje odbyły się 
z komisją wspólną rządu i samorządu. Jest złożo-
na deklaracja, że w ciągu miesiąca będzie kolejna 
nowelizacja ustawy, która ewentualnie uwzględ-
ni poprawki, które były tutaj zgłaszane również 
podczas posiedzenia. Głównie dotyczą one kwestii 
edukacyjnych, na czym najbardziej zależało stro-
nie samorządowej.

Obecna nowelizacja dotyczy przede wszyst-
kim doprecyzowania pewnych zapisów, ale mimo 
wszystko Biuro Legislacyjne Senatu wniosło wie-
le uwag i propozycji poprawek. Uwagi dotyczyły 
m.in. doprecyzowania pewnych zapisów w prze-
pisach ustawy. Chodziło głównie o terminologię 
w celu ujednolicenia tych zapisów. Przedstawiciele 
strony rządowej reprezentujący autorów ustawy 
w większości przypadków negatywnie zaopinio-
wali propozycje Biura Legislacyjnego. Niektóre 
poprawki zostały pozytywnie zaopiniowane przez 
stronę rządową. Chciałbym tu wyraźnie zaznaczyć, 
że negatywne zaopiniowanie poprawek nie wyni-
kało tylko i wyłącznie z negowania tych poprawek, 
tylko z tego, że jest deklaracja, że przy pracach nad 

kolejną wersją ustawy te poprawki mają szansę na 
uwzględnienie, tylko muszą zostać przepracowane 
i przeanalizowane.

Poprawki zaproponowane przez legislatorów 
przejął senator Pęcherz.

W imieniu Związku Miast Polskich głos zabrał 
Marek Wójcik, który poparł wniosek dotyczący 
zmiany przepisów dotyczących możliwości eks-
misji. Marek Wójcik zwrócił uwagę na ważność 
poprawki dotyczącej zbiórek publicznych na rzecz 
pomocy uchodźcom z Ukrainy. Chodzi o organi-
zowanie ich bez konieczności stosowania ustawy 
o zbiórkach.

Ministerstwo rodziny zabrało głos co do pktu 7, 
art. 71a i 71b, uznało, że zapisy ustawy są jedno-
znaczne i nie wymagają zmian legislacyjnych i ne-
gatywnie ustosunkowało się do poprawek Biura 
Legislacyjnego. 

Strona rządowa jeszcze raz zadeklarowała, że 
nowelizacja ustawy odbędzie się w ciągu miesiąca 
i dlatego strona rządowa negatywnie zaopiniowała 
poprawki zaproponowane przez Biuro Legislacyjne 
– już o tym wcześniej mówiłem – choć niektóre 
uznała za sensowne.

Pan Marek Wójcik podkreślił, że dla samorzą-
dów bardzo ważna jest kwestia edukacyjna, i za-
apelował do ministra edukacji o deklarację, że 
w najbliższym czasie zostanie to załatwione roz-
porządzeniami. Chodzi o uwagi zgłaszane przez 
stronę samorządową. I zostało podkreślone, że klu-
czowa jest kwestia edukacji i opieki nad dziećmi.

Głos zabrał pan minister Piontkowski, któ-
ry stwierdził, że część postulatów będzie zawarta 
w rozporządzeniach, które mają być opublikowane 
w ciągu najbliższych dni. 

Pani senator Kochan zadała pytanie do rzą-
du dotyczące pieczy zastępczej i złożyła popraw-
ki dotyczące tej dziedziny. Chodziło o niewliczanie 
dzieci ukraińskich w limity placówek opiekuńczo-
-wychowawczych, chodziło też o standardy pol-
skich rozwiązań lepszych od ukraińskich, które 
mogłyby być tu zastosowane, np. liczba dzieci na 
jednego opiekuna itd. Drugi zestaw poprawek do-
tyczył rodzin zastępczych.

Kolejne pytanie zadała pani senator Ewa 
Matecka. Było to pytanie do ministra dotyczące 
art. 18, zmiany dotyczącej zwiększenia o 30 milio-
nów zł funduszu Narodowego Instytutu Wolności, 
ze 162 milionów zł do 193 milionów zł. Podkreśliła, 
że wystarczyłoby – jeżeli pieniędzy by zabrakło – 
zwiększyć wydatki poprzez współczynnik korygu-
jący. I pytała o cel zwiększenia tych nakładów.
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Strona rządowa wyjaśniła, że w sytuacji wojny 
na Ukrainie jest potrzebne zwiększenie tych nakła-
dów dla organizacji pozarządowych, np. dla harcer-
stwa. Czynnik korygujący jest niewystarczający i tu 
wymagana jest zmiana ustawy.

2 poprawki zgłosił pan senator Jacek Bury. 
Pierwsza dotyczyła tego, że na Ukrainie obowią-
zuje prawo ziemi, jeśli chodzi o przyznawanie 
obywatelstwa. Jeden z rodziców i małżonek mogą 
starać się o takie obywatelstwo. Chodzi o uchodź-
ców politycznych np. z Białorusi i dzieci urodzone 
na Ukrainie, czyli chodzi o Białorusinów ucieka-
jących z Białorusi przed reżimem Łukaszenki, 
którzy trafili na Ukrainę i tam się urodziły ich 
dzieci. Druga poprawka dotyczyła objęcia dzieci do 
lat 3 z Ukrainy polskim kalendarzem szczepień. 
Chodziło o zrównanie polskich i ukraińskich dzieci, 
objęcie ich takim samym kalendarzem szczepień.

3 poprawki zgłosił senator Wadim Tyszkiewicz, 
czyli ja, i dotyczyły one przede wszystkim art. 1. 
Zostały zaproponowane zapisy zapewniające 
opiekę nad dziećmi w wieku przedszkolnym bę-
dącymi obywatelami Ukrainy poprzez tworzenie 
domowych punktów wychowania przedszkolnego 
w warunkach zbliżonych do domowych w przy-
padku braku miejsc w przedszkolach publicznych. 
Chodziło o to, żeby zmiany w ustawie regulowały 
też sposób finansowania takich zadań przez jed-
nostki samorządu terytorialnego. W propozycjach 
zmian znalazły się też zapisy zapewniające wypo-
czynek uczniom będącym obywatelami Ukrainy. 
Kolejna propozycja dotyczyła utworzenia w roku 
szkolnym 2022/2023 oddziałów międzynarodo-
wych w celu zapewnienia kształcenia i wychowania 
dzieci i uczniów będących obywatelami Ukrainy. 
Propozycje zmian dotyczyły też możliwości prze-
dłużenia powierzenia pełnienia funkcji dyrekto-
rom. Propozycje zmian w ustawie dotyczyły też 
osób pobierających naukę w szkołach funkcjonują-
cych w ukraińskim systemie oświaty i odstąpienia 
od stosowania zasad oceniania, określania i pro-
mowania, a także zwolnienia z obowiązku przy-
stąpienia do egzaminu ósmoklasisty na wniosek 
rodzica, ucznia lub osoby sprawującej nadzór nad 
daną osobą.

Druga poprawka dotyczyła zmiany w art. 17a. 
Chodzi o osoby realizujące naukę w oddziałach 
przygotowawczych mające prawo do dodatkowej 
bezpłatnej nauki języka polskiego.

Kolejna poprawka dotyczyła nieodpłatnego 
przekazania zakupionego sprzętu informatyczne-
go, na podstawie ustawy z dnia 20 marca, gminom 

lub innym jednostkom sektora finansów publicz-
nych na potrzeby realizacji przez nie innych zadań 
publicznych. Chodzi o realizację i efektywne wyko-
rzystanie zakupionego sprzętu.

Senator Majer zaproponował przyjęcie usta-
wy bez poprawek, ze względu na oczekiwanie jak 
najszybszego wprowadzenia potrzebnych zmian. 
Senator Pęcherz zgłosił wycofanie poprawek zgło-
szonych wcześniej na podstawie propozycji popra-
wek Biura Legislacyjnego. Senator Tyszkiewicz, 
czyli ja, wyraził wolę wycofania poprawek pod 
warunkiem zadeklarowania przez ministerstwo 
oświaty zmian poprzez rozporządzenia. Poprawki 
dotyczyły tak naprawdę 4 punktów. Dotyczyły py-
tania, czy zostaną zniesione limity, jeśli chodzi 
o liczbę dzieci w przedszkolach, w klasach I–III 
i  w  oddziałach przygotowawczych. Chodzi też 
o odejście od trybu oceniania ukraińskich dzie-
ci w oddziałach według takich samych zasad jak 
ocenianie dzieci polskich. Dalej: uelastycznienie 
podstawy programowej w oddziałach przygoto-
wawczych; zwiększenie wysokości finansowania 
z 418 zł na 1 dziecko w przedszkolu. To jest kwota 
zdecydowanie za niska, to nawet nie jest 1/3 pono-
szonych przez samorządy nakładów, szczególnie 
w sytuacji, kiedy, tak jak obecnie, przyjmowane są 
dzieci ukraińskie i samorządy mają problemy z fi-
nansowaniem dodatkowych zadań.

W imieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki głos 
zabrał pan minister Piontkowski. Stwierdził, że 
w ciągu kilku dni ukażą się nowe rozporządze-
nia w tej kwestii. Pan minister stwierdził, że jeśli 
ktoś zdecydował się na pójście do polskiej szkoły, 
to powinien być traktowany tak, jak wszyscy inni, 
z czym nie do końca zgodził się wnioskodawca, je-
śli chodzi o poprawki, czyli stojący tu senator. Pan 
minister stwierdził, że subwencja na każde dziecko 
przedszkolne wynosi blisko 5 tysięcy zł i tyle wy-
starczy. Pan minister po prostu przemnożył kwo-
tę 418 zł przez 12 i podał kwotę 5 tysięcy zł, która 
jest oczywiście kwotą zdecydowanie za małą, jeśli 
chodzi o ponoszone przez samorządy nakłady na 
wychowanie przedszkolne.

Co do limitów w klasach i oddziałach przed-
szkolnych, to pan minister stwierdził, że te limity 
już zostały zwiększone. Mimo że odpowiedź pana 
ministra Piontkowskiego nie była do końca satys-
fakcjonująca, senator Wadim Tyszkiewicz, czyli ja, 
zdecydował się jednak na wycofanie poprawek ze 
względu na cel, który nam przyświeca, czyli jak 
najszybsze wprowadzenie zmian w ustawie, tak 
żeby one mogły zacząć funkcjonować. Szczególnie 
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że wiele tych zmian zostało wprowadzonych po ne-
gocjacjach, jeśli chodzi o Komisję Wspólną Rządu 
i Samorządu Terytorialnego. Nie będę tego wymie-
niał i czytał, ale tu chciałbym podziękować stronie 
rządowej za wprowadzenie wielu poprawek, które 
zostały zgłoszone przez stronę samorządową.

W związku z wycofaniem poprawek przewod-
niczący zarządził głosowanie nad przyjęciem usta-
wy bez poprawek. Głosowało 27 senatorów, 25 było 
za, nikt nie był przeciw, 2 osoby wstrzymały się od 
głosu. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję panu senatorowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Nie widzę, nawet wśród senatorów, którzy za-
zwyczaj pytania zadają, takiej ochoty nie ma.

(Senator Stanisław Gawłowski: Nie prowokuj.)
Nie prowokuję, tylko konstatuję ten zadzi-

wiający fakt. Być może możemy to położyć na 
karb bardzo dobrego sprawozdania pana sena-
tora Tyszkiewicza, i po prostu nie ma do niego 
pytań.

Panie Senatorze, chciałbym zwrócić uwagę, że 
bardzo pana pochwaliłem.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

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

PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI
BARTOSZ GRODECKI 

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Panie 
i Panowie Senatorowie!

Ja chciałbym tylko uzupełnić i  potwier-
dzić naszą wolę pracowania nad poprawkami 

zgłoszonymi w trakcie prac komisji, połączonych 
komisji senackich, tak samo jak nad propozy-
cjami poprawek zgłoszonymi przez legislatorów. 
Zgodnie z tym, co przekazał mi pan minister 
Szefernaker, te prace będą trwały i mamy na-
dzieję zakończyć projekt w ciągu 30 dni. W te 
negocjacje będzie włączona oczywiście strona 
samorządowa, bo wiele tych poprawek i uwag 
dotyczyło właśnie szeroko pojętej edukacji i wy-
chowania przedszkolnego.

Jeżeli chodzi o sprawozdanie, to rzeczywiście 
podpisuję się pod tym, co powiedział pan senator 
Tyszkiewicz, no, nie zostawiając mi za wiele miej-
sca na uzupełnienie, za co jednak serdecznie dzię-
kuję. Tyle z mojej strony. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
MICHAŁ KAMIŃSKI 

Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pani senator Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, wymienił pan przed chwilą 

stronę samorządową jako tę stronę, z którą bę-
dziecie państwo ustalać poprawki i pracować 
nad poprawkami wniesionymi i niewniesiony-
mi w trakcie obrad komisji, bo niektóre z nich, 
w  tym dotyczące organizacji pozarządowych 
i postulowane przez nie, trafiły na pańskie ręce 
podczas obrad komisji. Myślę tu o całej proble-
matyce pieczy zastępczej. Chcę uzyskać od pana 
odpowiedź, czy jest szansa na to, żeby w trakcie 
tej trzydziestodniowej pracy, o której pan mówił, 
konsultowali to państwo także z zainteresowany-
mi organizacjami pozarządowymi zajmującymi 
się problematyką dzieci, pieczą zastępczą i po-
bytem małoletnich obywateli Ukrainy na terenie 
Polski. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)
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WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pytanie jest do pana ministra. Proszę bardzo, 
Panie Ministrze.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny 
i  Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Jeżeli 
mogę… Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, 
Stanisław Szwed. Pani senator…)

Panie Ministrze, zapraszam do mównicy, bo 
może będą następne pytania. Zapraszam.

(Senator Magdalena Kochan: Dodam tylko, 
Panie Marszałku, że to zobowiązanie złożył przed-
stawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji. Ale bardzo chętnie usłyszę zapew-
nienie od pana ministra Szweda.)

Proszę uprzejmie.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pani Senator, tak, cały czas jest prowadzo-

ny dialog ze stroną samorządową, pani minister 
Barbara Socha, która nadzoruje pieczę zastęp-
czą, odbywa takie spotkania. Dokonaliśmy też 
w tej ustawie zasadniczych zmian, które mają 
poprawić sytuację dotyczącą pieczy zastępczej, 
dotyczącą przyjmowania dzieci z domów dziec-
ka, z sierocińców, bo to jest bardzo ważny temat. 
Jesteśmy też w  stałym kontakcie z  minister-
stwem z Ukrainy…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam bardzo.
…które też to nadzoruje, bo ze strony Ukrainy 

była gorąca prośba, żebyśmy to robili wspólnie, 
żeby nie było takiej sytuacji, jak na samym po-
czątku przyjazdów dzieci z Ukrainy, że nie mieli-
śmy pełnej kontroli nad tym, gdzie dzieci trafiają. 
Chcemy zapewnić, że obecnie taka kontrola jest, 
m.in. przez to, że utworzyliśmy hub w Stalowej 
Woli, który koordynuje te działania, i dzięki temu 
mamy możliwość koordynacji pomocy zarówno dla 
pieczy zastępczej, jak i dla dzieci z domów dziecka. 
Pewną trudnością jest to, że z Ukrainy przyjeżdża-
ją dzieci w dużych grupach, a jest taka prośba ze 
strony Ukrainy, którą my oczywiście też realizuje-
my, żeby wszystkie te grupy były razem przekazy-
wane do naszych ośrodków, które zapewniają im 

opiekę, czyli żeby nie było podziału, i takie jest na-
sze wspólne działanie.

Te uwagi, które padały w trakcie posiedzenia 
Sejmu i dzisiaj na posiedzeniu komisji, oczywiście 
weźmiemy pod uwagę. Jeżeli będzie taka potrzeba, 
to będzie nowelizacja ustawy w następnym rzucie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie słyszę.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Teraz będzie dyskusja…)
Pan senator Czerwiński się zgłaszał. Tak?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak, Panie 

Marszałku…)
Proszę zapisać.
(Senator Jerzy Czerwiński: …Nie do pana mini-

stra, tylko do innego przedstawiciela…)
A, jeszcze pytania?
(Senator Jerzy Czerwiński: Pytania, tak.)
Dobrze. To proszę.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Ja mam pytanie do osoby, która może odpo-
wiedzieć na pytania dotyczące zmian ustawy o cu-
dzoziemcach. Mianowicie dodaje się art. 335a, nie 
będziemy go czytać, jest tam nowa instytucja: za-
pewnienie pomocy w utrzymaniu i reintegracji cu-
dzoziemca w państwie, do którego cudzoziemiec ten 
powrócił. Czy ktoś z państwa potrafiłby wytłuma-
czyć, bo ma to luźny związek z Ukrainą i z konflik-
tem, ponieważ to dotyczy, jak rozumiem, wszystkich 
cudzoziemców, po pierwsze, czy właśnie wszystkich, 
po drugie, o co tutaj chodzi? Czy będziemy każdego 
cudzoziemca, który wyjedzie z naszego kraju, utrzy-
mywać w jego kraju powrotu?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Odpowiedzieć może minister spraw wewnętrz-
nych albo szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.

(Głos z sali: Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców.)
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To proszę bardzo.
Szef urzędu, pan Jarosław Szajner. Proszę 

uprzejmie.

SZEF URZĘDU  
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
JAROSŁAW SZAJNER 

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie! Panie 
Ministrze! Szanowni Państwo!

Panie Senatorze, to prawda, że ustawa dotyczy po-
mocy obywatelom Ukrainy, ale zwróćmy uwagę, że 
bardzo duża liczba osób – jak widzimy, już grubo po-
nad 2,5 miliona – przyjechała do Polski. Są to obywa-
tele różnej narodowości. Oczywiście gros tych osób 
to są obywatele Ukrainy. Ale mamy też dużo innych 
cudzoziemców w Polsce, którzy byli tutaj wcześniej. 
Mieliśmy jeszcze niedawno sytuację z obywatelami 
Afganistanu, których musieliśmy ewakuować. Na 
bieżąco napływają do Polski obywatele z różnych kra-
jów. Obecnie szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców 
pod swoją opieką ma blisko 7 tysięcy 900 osób stara-
jących się o udzielenie ochrony międzynarodowej. 
Sytuacje są różne. Pod opieką szefa urzędu znajdują 
się jeszcze obywatele Federacji Rosyjskiej pochodze-
nia czeczeńskiego, znajdują się obywatele różnych 
krajów, którzy często chcieliby powrócić do swojego 
kraju, np. po otrzymaniu decyzji negatywnej, ale nie 
mają warunków do tego powrotu. I tutaj dajemy taką 
możliwość. Taka możliwość istnieje w wielu innych 
krajach Unii Europejskiej, że cudzoziemcowi można 
udzielić wsparcia.

W  tej chwili współpracujemy z  organiza-
cjami międzynarodowymi. Akurat IOM, czyli 
Międzynarodowa Agencja ds. Migracji, pomaga 
w tej chwili na bieżąco cudzoziemcom w powro-
cie do kraju pochodzenia, jeżeli mogą oni bezpiecz-
nie powrócić. Jest to jedna z pomocy, którą teraz 
dysponujemy. Ale jest też środek, który zapew-
nia ten przepis, czyli danie komendantowi Straży 
Granicznej możliwości, aby mógł na wniosek cu-
dzoziemca pomóc mu w  powrocie do kraju – 
na zasadzie wsparcia w tej reintegracji. I to jest 
rozwiązanie, które wspiera ogół cudzoziemców 
w Polsce. Bo to nie jest tylko tak, że mamy w tej 
chwili obywateli z Ukrainy, jak mówię, ale też tak, 
że mamy cudzoziemców, którym pomagamy na 
bieżąco. Jeżeli oni mogą powrócić do kraju pocho-
dzenia i potrzebują takiego wsparcia, to, uważam, 
takiego wsparcia powinniśmy im udzielić.

Mam nadzieję, że odpowiedziałem na pytanie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Panie Ministrze…
(Senator Jerzy Czerwiński: …Jedno krótkie…)
Proszę uprzejmie.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Dlaczego akurat w tej ustawie – powiedziałbym, 
dotyczącej konfliktu ukraińskiego – umieszczamy 
przepis, który dotyczy wszystkich cudzoziemców? 
Bo jest to dla mnie trochę niezrozumiałe. Ja mogę 
zrozumieć, że pomagamy Ukraińcom w związ-
ku z konfliktem, z napaścią Rosji. Ale każdy inny 
cudzoziemiec, który będzie, nie wiem, może nie 
usuwany, ale który będzie wyjeżdżał z Polski, jak 
rozumiem, może się starać o pomoc na miejscu, 
w swoim kraju. Czy tak?

SZEF URZĘDU  
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
JAROSŁAW SZAJNER 

Może, oczywiście, Panie Senatorze. Ale mó-
wiąc o tym, że napływ obywateli ukraińskich bar-
dzo obciąża polski system obsługi cudzoziemców, 
musimy też zwrócić uwagę, że jest to próba wyjścia 
naprzeciw wszystkim problemom, które mają też 
inni cudzoziemcy, nie tylko obywatele Ukrainy.

Zwróćmy uwagę przede wszystkim, że woje-
wodowie też przecież są bardzo obciążeni admini-
stracyjnie w związku z tym, że mamy bardzo duży 
napływ obywateli Ukrainy, szef Urzędu do Spraw 
Cudzoziemców, Straż Graniczna… I trzeba zwrócić 
uwagę, że te problemy należy rozwiązywać nie tyl-
ko w odpowiedzi na problemy obywateli Ukrainy, 
ale też kompleksowo. I to również temu ma służyć.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Ja mam do pana pytanie – przy okazji i na 

marginesie.
Otrzymałem informację, że obywatele 

Afganistanu, którzy korzystają z naszej ochrony, 
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mają problemy z założeniem kont bankowych. Czy 
pan na ten temat coś wie? Czy jest zakaz lub jakieś 
ograniczenie dotyczące obywateli Afganistanu?

SZEF URZĘDU  
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
JAROSŁAW SZAJNER 

Znam ten problem, Panie Marszałku. Jest to 
problem, który na bieżąco rozwiązujemy. Niektóre 
banki w Polsce – bo to nie dotyczy wszystkich 
banków – po prostu wymagają dodatkowych za-
pewnień, m.in. takich, żeby na karcie pobytu cu-
dzoziemca, tutaj akurat obywatela Afganistanu, 
znalazł się numer PESEL. Tak więc my na bieżą-
co, jeżeli taki obywatel Afganistanu nie może za-
łożyć konta – ale niektóre banki zakładają mimo 
wszystko – wymieniamy karty pobytu na takie, na 
których jest podany numer PESEL. To nie dotyczy 
tylko obywateli Afganistanu, różne banki reagują 
w różny sposób na dokumenty, które przedstawiają 
im cudzoziemcy. Mieliśmy podobne sytuacje z oby-
watelami Białorusi, też na bieżąco im pomagamy, 
gdy wymaga tego bank, wspomniane karty są wy-
mieniane na karty, na których jest numer PESEL.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

To jeszcze jedno pytanie. Czy jest jakiś problem 
dla tych obywateli, którzy korzystają z naszej opie-
ki, z numerem PESEL?

SZEF URZĘDU  
DO SPRAW CUDZOZIEMCÓW 
JAROSŁAW SZAJNER 

Nie, po prostu nie ma w tej chwili takiego wy-
mogu, żeby ten numer PESEL znajdował się na 
wspomnianej karcie. To banki, niektóre banki, jak-
by w ramach usprawniania swojej polityki, zaczęły 
wymagać tego numeru. To też zależy od banku, to 
nie jest tak, że teraz wszystkie banki odmawiają. 
O ile wiem, to są 2 czy 3 banki, które odmówiły 
właśnie takim obywatelom Afganistanu.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

No, ale czy… Jest numer PESEL, tak więc oczy-
wiście, jak rozumiem, taki obywatel…

(Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców Jarosław 
Szajner: Takie słyszałem…)

…może przedstawić numer PESEL i nie ma pro-
blemu. Tak?

(Szef Urzędu do spraw Cudzoziemców Jarosław 
Szajner: Oczywiście, nie ma problemu.)

Nie rozumiem, na czym polega problem.
Ale pan senator, proszę uprzejmie…

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie, ale w zakresie chyba jednak 

bardziej ministerstwa rodziny. Chodzi mi tutaj 
mianowicie o te wszystkie świadczenia pomoco-
we dla cudzoziemców. Bo jak dotąd mieliśmy taką 
sytuację, np. w przypadku programu 500+, że gdy 
zachodziła koordynacja, jeżeli jeden z rodziców 
pracował za granicą, to ta sytuacja życiowa była 
bardzo długo badana, kiedy to świadczenie się na-
leży. A jak tutaj? Czy tu schodzimy z koordynacji, 
w ogóle nie ma koordynacji, jeśli chodzi o świad-
czenia? No, bo większość cudzoziemców, osób 
z Ukrainy, które do nas trafiają, to są matki z dzieć-
mi, to nie są pełne rodziny, tak że, no, nie do końca 
mamy możliwość zbadania tej sytuacji. Jak tutaj 
to wygląda, jeśli chodzi o przyznanie świadczeń?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytanie jest do pana ministra Szweda.
A przy okazji, Panie Ministrze, ja bym prosił 

także o wyjaśnienie na piśmie, tak żebym mógł 
przedstawić to wyjaśnienie. Dziękuję.

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Panie Marszałku, Panie Senatorze, jeśli chodzi 
o program „Rodzina 500+”, to jeżeli rodzina z Ukrainy 
zamieszkuje w naszym kraju, ma numer PESEL, to 
może oczywiście złożyć wniosek dotyczący programu 
„500+”. I składa taki wniosek do Zakładu Ubezpieczeń 
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Społecznych w formie elektronicznej, czyli tak jak 
nasi obywatele, i środki będzie miała przekazywane 
na konto bankowe. Jeżeli jest to sytuacja, kiedy np. 
ktoś z obywateli Ukrainy jest w Polsce, pracuje, a dru-
ga osoba jest w krajach Unii Europejskiej, to działają 
systemy dotyczące koordynacji świadczeń. Jeśli chodzi 
o sytuację z Ukrainą, to tam mamy podpisane umowy 
dwustronne. W tym przypadku tego nie stosujemy. 
Czyli każda osoba, która u nas pracuje, która u nas jest, 
jest uprawniona do świadczenia 500+. Mogę też podać 
takie najświeższe dane, bo mam z dnia dzisiejszego: 
są złożone 242 tysiące wniosków o świadczenie 500+ 
w naszym kraju. Przypomnę, że w Polsce uprawnio-
nych dzieci jest 6 milionów 600 tysięcy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję…
(Senator Aleksander Szwed: Jeżeli mógłbym tyl-

ko dopytać…)
Proszę bardzo, pan senator jeszcze raz.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

242 tysiące wniosków, tak?
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rodziny 

i Polityki Społecznej Stanisław Szwed: Wniosków, 
tak.)

A na ile dzieci? Mamy takie informacje? Bo, jak 
rozumiem, wniosek może być na 1 dziecko bądź na 
większą liczbę dzieci.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Niespełna 200 tysięcy… Dotyczy to rodzin, na 
242 tysiące… 180 tysięcy, jeżeli dobrze pamiętam, 
rodzin, a 242 tysiące wniosków.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dobrze.
Pan senator Tyszkiewicz.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Ministrze, skoro jest okazja, zapytam 
o świadczenia dla osób, które pomagają Ukraińcom, 
czyli udostępniają mieszkania. Może pan minister 
będzie w stanie odpowiedzieć, bo wiele osób mnie 
o to pyta, a ja nie potrafię odpowiedzieć tak do koń-
ca precyzyjnie. Proszę mi powiedzieć: jeżeli rodzi-
na ukraińska – bo, tak jak tu koledzy zauważyli, 
to są głównie matki i dzieci – trafia, załóżmy, na 
halę sportową, na tej hali sportowej mieszka przez 
miesiąc, a później zostaje przygarnięta przez rodzi-
nę, która udostępnia mieszkanie, to ta osoba udo-
stępniająca mieszkanie dostaje pomoc finansową 
za jaki okres? Nie wiem, czy dobrze się rozumiemy. 
Rodzina ukraińska przebywa w Polsce już 2 mie-
siące, z czego miesiąc na hali sportowej, a miesiąc 
u rodziny. Za jaki okres… Znaczy dłużej może prze-
bywać, ale za jaki okres może liczyć na wsparcie 
finansowe ze strony państwa?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE RODZINY  
I POLITYKI SPOŁECZNEJ 
STANISŁAW SZWED 

Jest to w kompetencji MSWiA, ale postaram się 
odpowiedzieć. W momencie, jeżeli przyjmuje się 
rodzinę, to od tego momentu może ta rodzina wy-
stąpić z wnioskiem o wypłatę, w tym przypadku 
40 zł…

(Senator Wadim Tyszkiewicz:  Ale za 
2 miesiące?)

Nie, nie, nie 2 miesiące. Od tego momentu, 
w którym przyjmuje rodzinę do swojego domu…

(Głos z sali: Do mieszkania.)
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ja wiem, ale je-

żeli ta rodzina przebywa ponad 2 miesiące, to czy 
może liczyć…)

Tak, ale jeżeli nie była w tej rodzinie, to nie 
otrzymuje świadczenia. W  tym przypadku to 
świadczenie, które… Zapewne wtedy to samorząd 
określił jakieś miejsce, jest umowa z wojewodą i sa-
morządem na daną jednostkę…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Nie, nie, nie.)
…i  jest jakaś tam zapłata za lokal. A w tym 

przypadku może wystąpić z wnioskiem obejmu-
jącym okres od momentu, kiedy tamta rodzina tam 
zamieszkała.

Panie Ministrze, jeżeli pan może…
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PODSEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
SPRAW WEWNĘTRZNYCH  
I ADMINISTRACJI
BARTOSZ GRODECKI 

Tak, potwierdzam. Odpowiadając wprost, 
powiem tak. Jeżeli mieszka miesiąc w  innym 
miejscu i miesiąc u danej rodziny, to ta rodzina 
występuje z wnioskiem obejmującym tylko ten 
czas, kiedy ta ukraińska rodzina de facto u niej 
przebywała, czyli na ten miesiąc. I wtedy, jeżeli to 
konsumuje te 60 dni, to… Dzisiaj zapis ustawy jest 
taki, że ze względu na nadzwyczajne okoliczności, 
które dana rodzina wykaże, ten okres może być 
prolongowany. Jednak oczywiście zdajemy sobie 
sprawę, że tych wniosków na dzisiaj… Nie podam 
dokładnej liczby, ale tych wniosków składanych do 
wojewodów nie jest bardzo dużo. Jest ich wręcz 
mało, tak bym powiedział. A więc jest pytanie ta-
kie: czy faktycznie oczekiwanie jest takie, że te 
osoby będą czekały aż do ostatniego dnia, kiedy 
będzie możliwość złożenia tego wniosku, i wtedy, 
w sześćdziesiątym dniu, ta liczba wzrośnie, czy 
nie? A więc na to czekamy. Ja uważam – myślę, że 
można to powiedzieć – że pewnie ten zapis będzie 
przedmiotem dalszej debaty i dyskusji. Bo skoro 
pan senator ma pytania, to zapewne one się ro-
dzą i wśród osób, które o takie świadczenie będą 
aplikowały czy już aplikowały. Na dzisiaj to jest 60 
dni, ale od momentu przyjazdu danej rodziny czy 
osoby do Polski. Czyli jeżeli dana osoba przyjecha-
ła w danym dniu, a została przyjęta przez rodzinę 
np. po miesiącu czy po 2 tygodniach, to liczymy 
okres tych 60 dni od momentu wjazdu danej osoby 
do Polski, ale refundacja jest tylko za ten okres, 
kiedy de facto przebywa u danej rodziny, czyli za 
ten konkretny czas, kiedy została przyjęta przez 
tę rodzinę. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Rozmowy na sali)
Za realny okres przebywania, Panie Senatorze.
Dziękuję. Nie ma więcej pytań.
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytanie 
zadane przez senatora Bogdana Borusewicza.

Otwieram dyskusję.

I informuję, że panowie senatorowie Aleksander 
Szwed oraz Janusz Pęcherz złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zasadach realiza-
cji zadań finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021–2027.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 676, 
a sprawozdanie – w druku nr 676 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i  Finansów Publicznych, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, 
pana senatora Janusza Pęcherza, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawozdanie 

połączonych komisji, Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych i Unii Europejskiej, o uchwalonej 
przez Sejm w dniu 24 marca 2020 r. ustawie o za-
sadach realizacji zadań finansowanych ze środków 
europejskich w perspektywie finansowej 2021–
2027. Marszałek Senatu dnia 25 marca 2022 r. 
skierował ustawę do komisji, które wcześniej wy-
mieniłem. Po rozpatrzeniu ustawy w dniu wczoraj-
szym komisje wnoszą, by Wysoki Senat uchwalić 
raczył załączony projekt uchwały.

Zasadniczym celem omawianej dzisiaj ustawy 
jest stworzenie ram prawnych, które będą stano-
wić podstawę do realizacji umowy partnerstwa, 
w tym wdrażania programów w zakresie polityki 
spójności w perspektywie finansowej 2021–2027. 
Konieczność uchwalenia nowej ustawy wynika 
z rozpoczęcia w roku 2021 nowej 7-letniej per-
spektywy finansowania polityki spójności z bu-
dżetu Unii Europejskiej w oparciu o nowy pakiet 
unijnych aktów prawnych regulujących zasady 
wdrażania tej polityki. W zakresie wdrażania po-
lityki spójności ustawa nie wprowadza istotnych 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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zmian w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi 
w perspektywie unijnej na lata 2014–2020. W za-
proponowanych rozwiązaniach skorzystano ze 
sprawdzonych praktyk stosowanych w poprzed-
niej perspektywie finansowej.

Omawiana ustawa poprzez zmianę ustawy o za-
sadach prowadzenia polityki rozwoju wprowadza 
również przepisy szczegółowe dotyczące planu roz-
wojowego – Krajowego Planu Odbudowy, czyli KPO, 
w zakresie, w jakim przepisy unijne są niewystarczają-
ce z punktu widzenia systemu prawa krajowego, m.in. 
w zakresie struktury systemu instytucjonalnego, wy-
boru i sposobu realizacji przedsięwzięć, finansowania 
inwestycji i przedsięwzięć, monitorowania realizacji 
KPO czy też działań kontrolnych i audytowych.

Dodatkowo w ramach przepisów wprowadza-
nych do ustawy o zasadach prowadzenia polity-
ki rozwoju omawiana ustawa stworzy podstawy 
prawne do realizacji działań w ramach tzw. pobre-
xitowej rezerwy dostosowawczej, ale także umoż-
liwi utworzenie Funduszu Rozwoju Regionalnego, 
stanowiącego narzędzie komplementarne wzglę-
dem istniejących instrumentów wspierających 
prowadzenie polityki rozwoju i umożliwiającego 
finansowanie działań prorozwojowych. 

Ustawa wprowadza także zmianę do ustawy 
o pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego Plus, czyli to dawny 
Program Operacyjny „Pomoc żywnościowa”.

W szczególności ustawa zakłada: wprowadze-
nie mechanizmów koordynacji realizacji progra-
mów współfinansowanych ze środków funduszy 
strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i Funduszu Spójności; określenie 
podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania 
tych funduszy, o których wspomniałem wcześniej; 
uregulowanie zasad wdrażania funduszy; zdefi-
niowanie podstawowych dokumentów służących 
wdrażaniu tych funduszy; uregulowanie systemu 
instytucjonalnego, kwestii finansowych związa-
nych m.in. z rozliczeniami z Komisją Europejską 
oraz kwestii kontroli i nakładania korekt; okre-
ślenie zasad wyboru projektów i procedury od-
woławczej; wskazanie obowiązków związanych 
z unijną polityką kohezyjną; określenie mecha-
nizmów umożliwiających realizację instrumen-
tów terytorialnych wynikających z rozporządzeń 
Komisji Europejskiej, chodzi tutaj o Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne i  Inne Instrumenty 
Terytorialne; uregulowanie zasad monitorowania 
postępu i sprawozdawczości z realizacji progra-
mów oraz projektów.

Ustawa zmienia regulacje aż 37 aktów praw-
nych, rozszerzając je m.in. o odesłania do prze-
pisów opiniowanej ustawy tak, aby umożliwić 
finansowanie działań określonych w poszczegól-
nych ustawach również ze środków polityki spój-
ności w ramach perspektywy na lata 2021–2027.

Na uwagę zasługuje dodana w  trakcie prac 
komisji w  Sejmie zmiana w  ustawie z  dnia 3 
kwietnia 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
wspierających realizację programów operacyj-
nych w związku z wystąpieniem COVID-19, któ-
rej istota sprowadza się do objęcia zakresem tej 
ustawy realizacji i rozliczeń programów operacyj-
nych w związku z wystąpieniem skutków kryzysu 
wywołanego konfliktem zbrojnym na terytorium 
Ukrainy w 2022 r.

Sejm uchwalił ustawę. Za przyjęciem ustawy 
opowiedziało się 444 posłów, nikt nie był przeciw, 
11 posłów wstrzymało się od głosu.

W czasie prac połączonych komisji pani legi-
slator Iwona Kozera-Rytel reprezentująca Biuro 
Legislacyjne Senatu zaproponowała szereg popra-
wek o charakterze legislacyjnym. Część tych popra-
wek została zaakceptowana przez rząd, a większość 
została przyjęta przez połączone komisje.

W bardzo ożywionej dyskusji głos zabierali 
zarówno senatorowie, jak i przedstawiciele śro-
dowisk samorządowych i organizacji pozarzą-
dowych, m.in. Iwona Janicka z Ogólnopolskiej 
Federacji Organizacji Pozarządowych, Krzysztof 
Mrozek, koordynator do spraw funduszy unijnych 
w Związku Stowarzyszeń „Polska Zielona Sieć”, 
przedstawicielka Związku Powiatów Polskich, 
przedstawicielka Konfederacji „Lewiatan” i przed-
stawiciel Związku Województw Rzeczypospolitej 
Polskiej. W dyskusji zabierali także głos senato-
rowie Jazłowiecka, Klich, Frankiewicz, Pęcherz. 
Zgłoszone uwagi posłużyły do zaproponowania 
wprowadzenia kilkunastu poprawek merytorycz-
nych, które zostały większością głosów przyjęte 
przez połączone komisje. Te wszystkie poprawki 
znajdują się w druku nr 676 A. Ostatecznie przyjęto 
ustawę wraz z poprawkami.

W  imieniu połączonych komisji uprzejmie 
proszę Wysoki Senat o przyjęcie tej ustawy wraz 
z poprawkami.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać – ponieważ 

ta ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych 
ze środków europejskich w tej nowej perspektywie 
finansowej, no, nie ma co ukrywać, jest bardzo waż-
na… Chciałbym zapytać o to – jeśli oczywiście była 
o tym mowa na posiedzeniu komisji, a jeżeli nie, to 
najwyżej zapytam panią minister – jaka kwota aloka-
cji przysługuje Polsce na te lata 2021–2027 i w jakich 
obszarach zostanie to podzielone. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SENATOR 
JANUSZ PĘCHERZ 

Panie Senatorze, mowa była tylko o kwocie 
wynikającej z KPO. O całych funduszach unij-
nych, które, jak wiemy, są rzędu 770 miliardów, 
nie było mowy. A co do kwoty z KPO, to pani mi-
nister mówiła o 58 miliardach euro, z czego część 
jest przeznaczona na dotacje, a część jest przezna-
czona… jest z kredytów, czyli to pożyczka. To jest 
dwadzieścia kilka milionów. Pani minister może to 
potwierdzić. Są to pieniądze dotacyjne, trzydzieści 
kilka, a do 58 to są właśnie pieniądze pożyczkowe.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję. Dziękuję, Panie Senatorze. Więcej 
zgłoszeń do pytań nie widzę.

(Senator Janusz Pęcherz: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister finan-
sów i polityki regionalnej.

Czy pani minister Małgorzata Jarosińska-
Jedynak pragnie zabrać głos w sprawie rozpatry-
wanej ustawy? Tak? To proszę bardzo.

(Głos z sali: Funduszy…)
Przepraszam. Pani minister funduszy i polityki 

regionalnej.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE FUNDUSZY  
I POLITYKI REGIONALNEJ 
MAŁGORZATA JAROSIŃSKA-JEDYNAK 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Generalnie pan senator sprawozdawca bar-

dzo szczegółowo przedstawił informacje na temat 
procedowanej ustawy. Ja chciałabym tylko zwrócić 
uwagę na kilka kwestii, które zostały poruszone 
w trakcie prac komisji i w zgłoszonych uwagach.

Przede wszystkim, Szanowni Państwo, mu-
simy pamiętać o tym, że ta ustawa dotyczy 2 re-
żimów prawnych. Mówimy o polityce spójności, 
która rządzi się swoimi prawami legislacyjnymi, 
i o Krajowym Planie Odbudowy, który jest zupełnie 
innym funduszem niż polityka spójności i został 
uregulowany przez Komisję Europejską w zupełnie 
innych aktach prawnych. W niektórych uwagach, 
które zostały zgłoszone, próbowano połączyć te 2 
fundusze i ustanowić 1 reżim prawny, ale nie da się 
tego zrobić. Jedna z tych uwag, które zostały zgło-
szone przez państwa, właśnie tego dotyczy, a więc 
chciałabym zwrócić na nią uwagę, bo tu może być 
bardzo duży problem.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z Krajowym 
Planem Odbudowy, to jest to zupełna nowość 
w stosunku do polityki spójności. Jest to program, 
który jest zarządzany centralnie zarówno przez 
Komisję Europejską, jak i przez państwo członkow-
skie. Nie ma on charakteru zregionalizowanego, 
więc nie możemy wprowadzać tam zarządów wo-
jewództw, związków, zintegrowanych inwestycji 
terytorialnych… Musimy też o tym pamiętać, bo ten 
element też w tych poprawkach został zgłoszony.

Próbujemy też w zgłoszonych przez państwa 
poprawkach… Spróbujemy sformalizować pewne 
rzeczy, które mogą być znacznie uproszczone i od-
biurokratyzowane poprzez stosowanie miękkich 
form, jak np. wysłanie zgłoszenia w postaci zwykłej 
informacji mailowej, bez konieczności stosowania 
podpisu kwalifikowanego. Tak zostało to w tej usta-
wie zaprezentowane.
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Próbujemy również ograniczyć pewne zapisy 
w przypadku zamówień publicznych czy ustawy 
o cyfryzacji, kiedy odwołujemy się bardzo szeroko 
do tych przepisów. Wprowadzając zapis o ustawie 
– Prawo zamówień publicznych, mocno ogranicza-
my te kwestie, jeżeli chodzi o zapisy ustawy.

Bardzo proszę o przyjęcie tej ustawy w takiej formie, 
w jakiej została ona przedstawiona. Bardzo dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pytań do pani minister nie ma. Nie widzę 

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

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że państwo se-

natorowie Aleksander Szwed, Janusz Pęcherz, 
Beniamin Godyla, Władysław Komarnicki, Danuta 
Jazłowiecka i Wadim Tyszkiewicz złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję także, że wnioski o charakterze legi-
slacyjnym na piśmie złożyli państwo senatorowie 
Janusz Pęcherz i Danuta Jazłowiecka.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce jeszcze zabrać 

głos? Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Budżetu 
i  Finansów Publicznych, Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisję Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Karta Nauczyciela.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 677, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 677 A i 677 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Marka Komorowskiego, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

* Przemówienie w dyskusji złożył do protokołu również 
senator Szejnfeld. Przemówienia  – w załączeniu.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAREK KOMOROWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Sp rawo z d a n i e  Ko m i s j i  Sa m o r z ą d u 

Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 24 marca 2022 r. 
ustawie o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.

Projekt ustawy o  zmianie ustawy – Karta 
Nauczyciela został wniesiony z inicjatywy posel-
skiej i, jak już tu wspomniałem, Sejm uchwalił tę 
ustawę na pięćdziesiątym pierwszym posiedzeniu. 
Ustawa została przez Sejm przyjęta jednogłośnie.

Celem nowelizacji Karty Nauczyciela jest za-
pewnienie nauczycielom podwyżki od 1 maja do 
31 grudnia 2022 r. poprzez zwiększenie średniego wy-
nagrodzenia nauczycieli o 4,4%. Zmiana ta umożliwi 
jednocześnie podwyższenie od 1 maja 2022 r. wyso-
kości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadni-
czego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia.

Ustawa nie budziła zastrzeżeń Biura 
Legislacyjnego, które do tej ustawy nie zgłosiło uwag.

W  trakcie posiedzenia komisji głos zabrał 
Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Zarządu 
Głównego Związku Nauczycielstwa Polskiego, któ-
ry krytycznie ocenił ustawę w kontekście wysokości 
podwyżki i wnosił o 20-procentowy wzrost wyna-
grodzeń od 1 stycznia br. Z osób zewnętrznych 
zabrała też głos pani Katarzyna Liszka-Michałka, 
ekspert Związku Powiatów Polskich, która przed-
stawiła uwagi do ustawy w zakresie pokrywania 
kosztów finansowania podwyżki. Do tych uwag 
odniósł się sekretarz stanu, wiceminister eduka-
cji i nauki, pan Dariusz Piontkowski. Podniósł on, 
że rząd proponował nawet 30-procentowy wzrost 
wynagrodzeń nauczycieli, ale powiązany był on ze 
zmianami pragmatyki zawodowej. Na razie propo-
zycje te upadły i będą przedmiotem dalszych prac.

Po dyskusji senatorów komisja nie wniosła do 
uchwały żadnych poprawek. Wniosek komisji: 
Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt 
uchwały, czyli bez zmian. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, 

Edukacji i Sportu, pana senatora Józefa Zająca, 
o przedstawienie sprawozdania komisji. Zdalnie, 
jak rozumiem.
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SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JÓZEF ZAJĄC 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie z po-

siedzenia Komisji Nauki, Edukacji i Sportu z dnia 
12 kwietnia br. na temat ustawy o zmianie ustawy – 
Karta Nauczyciela zawartej w druku senackim nr 677.

Przedłożony projekt ustawy jest projektem posel-
skim. Celem ustawy jest podwyższenie średniego wy-
nagrodzenia nauczycieli w okresie od 1 maja 2022 r. 
do 31 grudnia 2022 r. o 4,4%. W związku z tym ustawa 
przewiduje zwiększenie w roku 2022 części oświa-
towej subwencji ogólnej. Ustawa ma wejść w życie 
z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Komisja stosunkiem głosów 6:5 rekomenduje 
przyjęcie ustawy bez poprawek. W czasie obrad 
przedstawiono propozycję poprawki, która stano-
wi wniosek mniejszości. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Nauki, Edukacji i Sportu, pana senatora Wojciecha 
Koniecznego, o przedstawienie wniosku mniejszo-
ści komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
WOJCIECH KONIECZNY 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Wniosek mniejszości stanowi poprawka mówią-

ca o zastąpieniu wartości 4,4% wartością 20% oraz 
kwoty 1 miliarda 671 milionów 100 tysięcy zł kwotą 
10 miliardów zł. Jest to realizacja postulatów środo-
wiska nauczycielskiego. Byłby to realny wzrost wy-
nagrodzeń, zapewniony w tym roku, wzrost ponad 
inflację. Jak wiemy, inflacja będzie wynosiła ok. 12%, 
a 4,4% stanowi tu jedynie 1/3. Jest to zatem realna 
obniżka wynagrodzeń nauczycielskich i stąd taka 
poprawka mniejszości. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
torów sprawozdawców.

Pan senator Aleksander Szwed.
Ja bym prosił o  adresowanie pytań, jeżeli 

można.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Oczywiście. Pytanie do sprawozdawcy mniej- 
szości.

(Głos z sali: Włącz mikrofon.)
Włączyłem mikrofon. O, teraz się włączył.
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym zapytać – proponu-

ją państwo 10 miliardów – czy wskazali państwo 
źródła finansowania, jeśli chodzi o te 10 miliar-
dów zł. Rozumiem, że kwota z pierwotnej wersji 
projektu to 1,67 miliarda zł, a państwo proponują 
10 miliardów.

SENATOR 
WOJCIECH KONIECZNY 

Panie Senatorze, była na ten temat rozmowa 
w czasie obrad komisji. Jak wiemy, inflacja będzie 
wynosić 11–12%. Powoduje to całkowitą zmianę 
układu budżetowego państwa wobec zakładanej in-
flacji. Przychody rządu, przychody państwa będą 
o wiele wyższe i będzie można z tych pieniędzy zre-
kompensować ten wzrost.

(Senator Aleksander Szwed: Dziękuję.)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Czy są jeszcze jakieś pytania do senatorów spra-
wozdawców? Nie ma.

Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 
Do prezentowania stanowiska wnioskodawców zo-
stała upoważniona pani poseł Lidia Burzyńska.

Czy pani poseł pragnie zabrać głos?
(Głos z sali: Nie ma.)
Pani poseł nieobecna… No, dobrze, jak zawsze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do upo-
ważnionego przedstawiciela wnioskodawców.

A, nie, oczywiście nie ma…
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Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Pytam pana mi-
nistra Dariusza Piontkowskiego.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Dariusz Piontkowski: Tak.)

Proszę uprzejmie. I proszę do mównicy.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa realizuje postulat środowiska na-

uczycielskiego, aby podnieść wynagrodzenia na-
uczycieli. Zdecydowano się na propozycję, która 
zrównuje wzrost wynagrodzeń nauczycieli w roku 
2022 z podwyżkami, jakie otrzymuje sfera budże-
towa, czyli o 4,4%. Warto byłoby podnieść to wy-
nagrodzenie o jeszcze większą kwotę, ale trzeba 
znaleźć źródło finansowania. Ta propozycja, któ-
ra padła na posiedzeniu jednej z komisji, mówią-
ca o 20-procentowym wzroście wynagrodzenia, 
w obecnych realiach budżetowych wydaje się trud-
na do zrealizowania. Wszyscy państwo wiedzą… 
Przed chwilą Wysoka Izba rozpatrywała projekty 
ustaw, które odnoszą się do kwestii finansowania 
pobytu uchodźców z Ukrainy. To będzie wiązało 
się z wielkimi pieniędzmi, które będziemy musie-
li wydatkować z budżetu polskiego państwa, bo jak 
dotąd ze strony Komisji Europejskiej nie doczeka-
liśmy się jakiegokolwiek realnego finansowania 
rozwiązania problemu uchodźców z Ukrainy. Stąd 
zdając sobie sprawę, że do tematu wzrostu wyna-
grodzeń i pragmatyki zawodowej, o czym mówił 
pan senator Komorowski, trzeba będzie wrócić, 
na dzisiejszym etapie warto poprzeć tę propozy-
cję minimalnego wzrostu wynagrodzeń nauczy-
cieli. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Może będą pytania do pana.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie ma takich pytań… A, jest pytanie.
Pan senator Szejnfeld, proszę bardzo.

SENATOR 
ADAM SZEJNFELD 

Ja chciałbym usłyszeć, jakie jest stanowisko 
i opinia rządu, resortu pana ministra wobec popra-
wek zgłoszonych przez wnioskodawców mniejszo-
ści. Chodzi o te podwyżki, które będą generowały 
większe dochody, a miałoby być to pokryte z więk-
szych przychodów budżetowych spowodowanych 
inflacją. Czy resort pana ministra popiera takie sta-
nowisko, w ramach rządu, czy też nie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Nie ma oficjalnego stanowiska ministerstwa 
w tej sprawie, zbyt mało czasu upłynęło od posie-
dzenia komisji, natomiast trzeba wyraźnie wska-
zać, że 20-procentowa podwyżka oznacza wydatki 
na poziomie nie 10 miliardów, tylko kilkunastu mi-
liardów złotych. Według nas kwota, która wiązałaby 
się z tak znaczącą podwyżką, jest niedoszacowana. 
Tak że wobec tych dodatkowych wydatków co naj-
mniej kilkunastomiliardowych, które będą związa-
ne z kryzysem uchodźczym i wojną na Ukrainie, 
raczej wydaje się to po prostu mało realne. Gdyby 
przyjąć tego typu podwyżkę w jednej grupie zawo-
dowej, to za chwilę, jak rozumiem…

(Sygnał timera)
…także inne grupy zawodowe oczekiwałyby 

wzrostu wynagrodzeń sięgających 20%, a wtedy 
mielibyśmy do czynienia z potrzebami rzędu kil-
kudziesięciu miliardów złotych.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma. Dziękuję…
A, pan senator Aleksander Szwed. Kto jeszcze?
(Głos z sali: Senator Włosowicz.)
(Głos z sali: Chyba pan senator jeszcze…)
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Słucham? Nie widziałem, Panie Sekretarzu…
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
JACEK WŁOSOWICZ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czy ta podwyższona kwota bę-

dzie odnosiła się do wynagrodzeń na kolejny rok, 
czy…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pytanie zadawał pan senator Włosowicz.
(Senator Jacek Włosowicz: Tak. Dziękuję, Panie 

Marszałku.)

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Projekt ustawy mówi o rozwiązaniu epizo-
dycznym, które będzie obowiązywało do koń-
ca tego roku kalendarzowego. Chcąc utrzymać 
ten wzrost wynagrodzeń o 4,4%, przy projekcie 
kolejnej ustawy budżetowej, na rok 2023, trze-
ba będzie podnieść kwotę bazową, aby utrzymać 
ten wzrost wynagrodzenia. Jak rozumiem, tak 
będzie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Aleksander Szwed. Proszę bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chcę podziękować, bo zna-

leźć w tak trudnej sytuacji 1,67 miliarda zł to nie 
jest prosta sprawa, tym bardziej że cały czas mamy 
napływ uchodźców i tak naprawdę nie wiemy, ile 
dzieci do nas trafi.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pytanie 
proszę.)

Ale chciałbym właśnie zapytać, czy minister-
stwo ma takie szacunkowe dane, ilu do tej chwi-
li trafiło już do Polski uczniów z Ukrainy, ilu już 
w naszym systemie oświaty jest takich uczniów.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Tak, zbieramy takie dane, ponieważ samorządy, 
szkoły, które przyjmują uczniów z Ukrainy, jeżeli 
chcą otrzymać dofinansowanie z subwencji, mu-
szą tych uczniów wykazać w Systemie Informacji 
Oświatowej, wpisać ich oficjalnie do systemu. 
Dzisiaj, jak pamiętam, jest ok. 180 tysięcy takich 
uczniów w przedszkolach, szkołach podstawowych 
i szkołach średnich.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
KAZIMIERZ WIATR 

Panie Marszałku, bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, wiem też – a chodzi o to, żeby 

informacja była pełna – że część dzieci ukraińskich 
uczestniczy zdalnie w nauczaniu w systemie ukra-
ińskim, jednak ta działalność też jest wspierana 
przez samorządy i odpowiednimi rozporządze-
niami. Jaka to jest liczba? Czy jest wiedza w tym 
zakresie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Pytanie zadawał pan senator Wiatr.
Proszę bardzo.



71

40. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

My do końca takiej wiedzy nie mamy, ponie-
waż ciągle duża część uchodźców z Ukrainy nie jest 
zarejestrowana, ani nie ma przyznanego numeru 
PESEL, ani nie zarejestrowała się w polskich szko-
łach czy przedszkolach, w związku z czym my pełnej 
wiedzy nie mamy. Możemy mówić o jakiejś szacun-
kowej liczbie dzieci przebywających w Polsce, jed-
nak konkretnych danych nie mamy. Nasze regulacje 
dotyczące dzieci z Ukrainy, które uczestniczą naj-
częściej w sposób zdalny w systemie ukraińskim, 
mówią tylko o tym, że takie dzieci, taka młodzież nie 
muszą już spełniać obowiązku szkolnego i obowiąz-
ku nauki w polskich szkołach. Jednak dyrektorów, 
organy prowadzące zachęcamy do tego, aby w mia-
rę swoich możliwości pomagali dzieciom z Ukrainy 
uczestniczyć zdalnie w tym systemie ukraińskim.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Wiatr. Proszę uprzejmie.

SENATOR 
KAZIMIERZ WIATR 

Panie Marszałku, bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, tu się rodzi pytanie. Bo wiemy, 

że jest wiele pożytków z tego, że oni zdalnie uczest-
niczą w tym nauczaniu, i wiemy też, że wiele samo-
rządów jakby wspiera tę działalność, organizując 
także pewne zasoby czy po południu w szkołach, 
czy w innych miejscach. Czy to się wiąże z jakąś 
pomocą finansową dla tych, którzy wspierają to 
zdalne nauczanie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Polski system nie przewiduje takiej sytuacji. My 
możemy dofinansowywać z subwencji oświatowej 

te dzieci, które uczestniczą w polskim systemie 
edukacji.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Aleksander Szwed.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, skoro jesteśmy przy tym tema-

cie, chciałbym jeszcze dopytać, czy będą jakieś pro-
gramy, czy ministerstwo szykuje jakieś programy 
wsparcia dla nauczycieli, jeśli chodzi o naukę języ-
ka polskiego dla dzieci ukraińskich. Ewentualnie 
ilu już mamy wykwalifikowanych nauczycieli 
w tym zakresie?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Proszę pamiętać, że państwo ma niewielki 
wpływ na ośrodki doskonalenia nauczycieli. One 
są w gestii samorządów i to one powinny wyko-
nywać te zadania. Aby zachęcić je do szkoleń tego 
typu, wpisaliśmy do kierunków polityki oświato-
wej właśnie absorpcję dzieci cudzoziemskich do 
polskiego systemu oświaty. Ośrodek podlegający 
ministerstwu, czyli Ośrodek Rozwoju Edukacji, 
organizuje już kursy językowe dla nauczycieli ję-
zyka ukraińskiego i także kursy języka polskiego 
dla chętnych nauczycieli z Ukrainy. Niedługo także 
te ośrodki wojewódzkie powinny już organizować 
podobne kursy w poszczególnych województwach.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.
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SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, czy potrafi pan podać – oczy-

wiście z grubsza oszacować – kwotę, koszt, jaki 
polski system oświatowy ponosi w związku z na-
uką dzieci z Ukrainy? Czy to już jest mierzalne 
w tej chwili?

Drugie pytanie. Mówi pan, że nie dostaliśmy 
z Unii Europejskiej żadnego dofinansowania czy 
też żadnej pomocy w tym zakresie. A czy dostali-
śmy ją z jakichś innych źródeł, np. z USA?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Mogę mówić o kwotach, które zostały już wy-
datkowane albo o których wydatkowanie wystąpi-
liśmy do ministra finansów. Za okres od 24 lutego 
do końca marca, czyli za ten okres, za który mamy 
już informację z samorządów, ilu uczniów zosta-
ło wpisanych do Systemu Informacji Oświatowej, 
będzie to sześćdziesiąt kilka milionów złotych. 
Ale był to okres, w którym bardzo niewielka część 
tych uczniów była już zarejestrowana w szkołach. 
Większość z  nich pojawiła się w  nich dopiero 
w końcu marca bądź na początku kwietnia, więc te 
kwoty w kolejnych miesiącach niestety będą dużo 
wyższe.

Jeśli chodzi o dodatkowe źródła finansowa-
nia, to na razie o nich nie słyszałem poza tym, 
że podobno jakaś fundacja amerykańska oferuje 
samorządom środki na zatrudnienie nauczycieli 
z Ukrainy, ale nie przechodzi to przez minister-
stwo edukacji czy przez Ministerstwo Finansów.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Ministrze, ja ma 2 pytania.
Jeżeli przyjmiemy, że w Polsce pozostaje ok. 

2 milionów uchodźców z Ukrainy – bo mniej więcej 

takie to są liczby – a 50% z nich to są dzieci, czy-
li ok. 1 miliona… Myślę, że 700 tysięcy to jest taka 
dolna granica. Czy ja mam rację, jeśli chodzi o ten 
szacunek? Jakie są szacunki ministerstwa? Bo 
oczywiście robiliście szacunki. No, jest to zwią-
zane m.in. właśnie z wydawaniem na pomoc pie-
niędzy, przede wszystkim budżetowych. I to jest 
pytanie pierwsze.

Pytanie drugie: czy zatrudniacie nauczycieli 
ukraińskich, którzy przyjechali, i w jakim zakre-
sie? Ja rozumiem, że do nauki ukraińskiego są po-
trzebni nauczyciele ze znajomością tego języka. Ale 
nauczyciele np. matematyki, chemii i przedmio-
tów ścisłych… Tacy nauczyciele, specjaliści od tych 
przedmiotów zapewne też przyjechali z Ukrainy. 
Czy zatrudniacie ich lub zamierzacie zatrudniać? 
Bo tu jest także kwestia możliwości systemu, nie 
tylko finansowego, ale w ogóle możliwości syste-
mu. Dziękuję.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Panie Marszałku, takie szacunki są możli-
we tylko i wyłącznie we współpracy z MSWiA. 
My możemy te liczby szacować tylko i wyłącznie 
na podstawie informacji o liczbie uchodźców, 
którzy przekroczyli granicę polskiego państwa. 
Tak jak pewnie państwo wiedzą, w tej chwili 
są to już ponad 2 miliony 650 tysięcy osób. Nie 
wiemy, ile z tych osób wróciło już na Ukrainę, 
a ile wyjechało do innych państw, bo tego typu 
szacunków nie mamy. Międzynarodowe orga-
nizacje szacują, że wśród uchodźców z Ukrainy 
dzieci stanowią ok. 40%. Gdyby przyjąć takie 
szacunki i założyć, że większość z ponad 2,5 mi-
liona osób przebywa w Polsce, to myślę, że sza-
cunek w wysokości ok. 700 tysięcy dzieci może 
być realistyczny.

A  my zakładaliśmy liczbę dzieci, które 
będą zgłoszone do polskiego systemu edukacji. 
Szacujemy, że we wrześniu może to być blisko pół 
miliona uczniów. I z tym będą się oczywiście wią-
zały adekwatne wydatki.

Co do zatrudniania nauczycieli z Ukrainy, 
to trzeba wyraźnie powiedzieć, że jeżeli chcą 
pracować jako nauczyciele w  polskim syste-
mie i korzystać z takich samych praw, jak pol-
scy nauczyciele, na mocy Karty Nauczyciela, to 
w pierwszej kolejności powinni nostryfikować 
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dyplom i znać język polski. No bo jeżeli mają 
uczyć w polskich szkołach, to bez znajomości ję-
zyka będzie to trudno wykonalne. A jeśli chodzi 
o zatrudnianie ich do nauki dzieci ukraińskich, 
to takie możliwości w  systemie już są. Mogą 
być zatrudniani jako pomoc nauczyciela w od-
działach przygotowawczych bądź w takich od-
działach podstawowych. Pomoc nauczyciela to 
osoba, która pomoże w tłumaczeniu z języka pol-
skiego na ukraiński i odwrotnie, tak aby dzieci 
mogły jak najwięcej skorzystać z zajęć, ale tak-
że w kontaktach z polskimi uczniami. Tutaj nie 
ma w zasadzie żadnych przeszkód, gdyż specu-
stawa umożliwia zatrudnianie wszystkich osób 
z Ukrainy, które przekroczyły granicę po 24 lute-
go, w tym także jako pomocy nauczyciela. A jeżeli 
dyrektor szkoły uzna, że kwalifikacje nauczyciela 
ukraińskiego są wystarczające do tego, aby uczył 
konkretnego przedmiotu, o którym pan mówił… 
I również może uznać te kwalifikacje za wystar-
czające po uzgodnieniu z kuratorem oświaty. 
Jeżeli będą takie sytuacje, to kuratorzy na pew-
no nie będą stawiali przeszkód.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

W związku z tym jeszcze jedno pytanie: czy 
ministerstwo oświaty próbuje pomóc w nostry-
fikacji? Czy np. robi szkolenia? Czy zachęca? Bo 
podobna sytuacja jest z lekarzami i pielęgniarka-
mi. Tutaj też jest potrzebna nostryfikacja. Wiem, 
że Ministerstwo Zdrowia takie kursy organizuje. 
Pytanie do pana: czy ministerstwo oświaty próbuje 
to robić? Jeżeli nie, to czy zamierza to robić?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE EDUKACJI I NAUKI 
DARIUSZ PIONTKOWSKI 

Nostryfikacja dyplomów jest po stronie uczelni, 
które prowadzą odpowiednie kierunki. Minister 
edukacji zwrócił się do wszystkich rektorów pol-
skich uczelni z prośbą, aby nostryfikacja prze-
biegała jak najszybciej – znacznie szybciej niż 
w terminie 90-dniowym – i aby opłaty pobierane 
przy nostryfikacji były minimalne bądź aby rekto-
rzy w ogóle z nich zrezygnowali. I jeżeli nauczyciele 
z Ukrainy będą się zgłaszali, to rektorzy powinni te 
wnioski ministra realizować.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

i Nauki Dariusz Piontkowski: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

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

Ryszard Świlski, Aleksander Szwed, Halina Bieda, 
Jolanta Hibner, Janusz Gromek, Mariusz Pęcherz, 
Artur Dunin, Agnieszka Gorgoń-Komor, Danuta 
Jazłowiecka, Maciej Łuczak, Mariusz Gromko, 
Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Wadim Tyszkiewicz…

(Głos z sali: Nie Mariusz…)
A, przepraszam. Przepraszam, Janusz Pęcherz 

– biorę to na siebie – złożył swoje przemówienie 
do protokołu.

(Senator Janusz Pęcherz: Dziękuję, Panie 
Marszałku.)

…Wadim Tyszkiewicz i Adam Szejnfeld złoży-
li swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Są poprawki? Nie.
Czy przedstawiciel rządu pragnie jeszcze za-

brać głos? Nie.
Dziękuję.
W  dyskusji senatorowie nie zgłosili wnio-

sków o  charakterze legislacyjnym, ale komisje 
przedstawiły odmienne wnioski. Proszę zatem 
Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisję Nauki, Edukacji i Sportu 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 674, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 674 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury, pana senatora Artura 
Dunina, o przedstawienie sprawozdania.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ARTUR DUNIN 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Z  dumą chciałbym przedstawić w  imie-

niu połączonych komisji, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Infrastruktury, sprawozdanie w sprawie 
ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokato-
rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Szanowni Państwo, z przykrością… Na posiedze-
niu komisji nie zjawiła się osoba, która miała reko-
mendować ustawę. Był przedstawiciel ministerstwa. 
Ustawa nie zawiera dużo punktów, są to tylko 3 punkty. 
Ustawa tak naprawdę ma sprawić, aby osoby… ma wy-
dłużyć czas trwania fragmentu… Zamiast do 31 grud-
nia 2021 r. będzie do 31 grudnia 2024 r. Ustawa dotyczy 
zapewnienia lokalu i opłacenia kosztów przeprowadzki 
w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki bu-
dynku, który wymaga opróżnienia przez gminę.

Szanowni Państwo, z przykrością trzeba stwier-
dzić, że po raz kolejny przez Sejm przechodzi usta-
wa, która nie spełnia wymogów konstytucyjnych. 
Po raz kolejny pomiędzy pierwszym a drugim czy-
taniem w Sejmie zostały wprowadzone poprawki 
do ustawy. Powoduje to, że nie spełnia ona, tak jak 
powiedziałem, wymogów konstytucji.

Pomimo tego, że mieliśmy wątpliwości co do 
procedowania, komisja przyjęła ustawę, rozpatrzy-
ła ją pozytywnie. Dziękuję bardzo. Rekomendujemy 
jej przyjęcie w Senacie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Niech pan zaczeka, bo obecnie senatorowie 

mogą zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż 
minutę zapytania do senatora sprawozdawcy.

(Senator Stanisław Gogacz: Czy ja mogę 
zapytać?)

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
STANISŁAW GOGACZ 

Panie Senatorze, gdy są wprowadzane jakieś 
temporalne przepisy, przepisy czasowe, to zawsze 

pojawia się pytanie, a dlaczego taki przedział czasu, 
a nie inny przedział czasu. Jeżeli chodzi o tę pierw-
szą zmianę, czyli zmianę z 2021 na 2024… No, my 
już jesteśmy w tym przedziale czasowym, kiedy 
poprzedni zapis już nie działał, bo przestał obo-
wiązywać, a nowy jeszcze nie wszedł. Czy w tym 
momencie lokatorzy są chronieni przez specjal-
ne zapisy dotyczące ochrony lokatorów w okre-
sie zimowym, czy też jakieś inne przepisy chronią 
lokatorów?

I oczywiście mam podobne pytanie, jeżeli cho-
dzi o ustawę o zapewnieniu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami. Tu właśnie… O ile 
pierwotnie był to przedział czasowy 36 miesięcy, 
to teraz projektodawcy zdecydowali, że to będzie 
60 miesięcy. Skąd ta zmiana? Skąd to wydłużenie? 
A może trzeba było w ogóle bezterminowo to zro-
bić? Proszę, jeżeli jest pan w stanie, przedstawić 
tego uzasadnienie.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pytanie zadawał pan senator Gogacz.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Bardzo serdecznie dziękuję.
Niestety, nie jestem w stanie państwu odpowie-

dzieć praktycznie na żadne pytanie, które państwo 
zadadzą, ponieważ nie było przedstawiciela Sejmu, 
nie mogliśmy dyskutować, a pan minister… przed-
stawiciel ministerstwa powiedział tylko, że z przy-
krością… że niezgodny z trybem konstytucyjnym, 
że ta ustawa dotyczy niewielkiej liczby obywateli 
Rzeczypospolitej, więc tak naprawdę nie ma jak-
by dużego wpływu na to, co mogłoby się wydarzyć 
w Polsce. Nikt nie zadawał takich pytań, bo nie było 
z kim dyskutować.

(Senator Stanisław Gogacz: Ale sami państwo… 
Czy można, Panie Marszałku, dopytać?)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Można.
Pan senator Gogacz.
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SENATOR 
STANISŁAW GOGACZ 

A czy sami państwo na posiedzeniu komisji nie 
rozmawiali o tym?

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Nie było z kim dyskutować, proszę mi wierzyć. 
Wszyscy, jak byliśmy na tej sali, bo w tej sali odby-
wało się posiedzenie komisji, byliśmy zniesmacze-
ni tym, że nie było jak rozmawiać i zadawać pytań, 
nie było osoby, która mogłaby nam udzielić odpo-
wiedzi na pytania.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Aleksander Szwed. Proszę.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Już częściowo pan senator odpowiedział, ale 

mimo wszystko chciałbym dopytać. Powiedział 
pan, że niewiele było takich przypadków. A czy była 
jakaś informacja, czy państwo dyskutowali o tym, 
ile mniej więcej? Czy były jakieś szacunkowe dane, 
ile gminy mają takich przypadków?

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Nie, nie było takich wyliczeń. Pan minister 
nie podał. Powiedział tylko, że ta ustawa doty-
czy niewielkiej liczby osób, przeważnie w dużych 
miastach. Taką informację uzyskaliśmy od przed-
stawiciela ministerstwa. Przepraszam, że nie mogę 
udzielić szerszych, dogłębnych informacji. Proszę 
wybaczyć.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ale jest już pan minister. Już się zjawił.

(Senator Artur Dunin: O, jest pan minister, to 
będzie mógł udzielić informacji.)

Proszę bardzo, pan senator Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Dlaczego przyjęliście, że ta ustawa może być 
niekonstytucyjna?

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Już mówię, jeszcze raz to powtórzę. Między 
pierwszym a drugim czytaniem w parlamencie, 
w Sejmie została zgłoszona poprawka do art. 2. 
Zgodnie z  tym, co przedstawiło biuro praw-
ne Senatu, zgodnie z orzeczeniem Trybunału 
Konstytucyjnego podstawowe treści, które znaj-
dują się ostatecznie w ustawie, powinny prze-
być pełną drogę, procedurę 3 czytań, a  więc 
muszą być objęte materią projektu przekazane-
go do Sejmu, art. 18 i art. 19 konstytucji. Stąd ta 
uwaga, która została przeze mnie powtórzona. 
Bezpośrednio przekazałem to, na co wskazali se-
naccy prawnicy.

(Senator Jerzy Czerwiński: Rozumiem. 
Przepraszam, jeśli można dopytać, Panie Marszałku…)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Można.
Proszę uprzejmie.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Zazwyczaj jest tak, że poprawki są składa-
ne pomiędzy pierwszym a drugim czytaniem, 
konkretnie w trakcie drugiego czytania. I teraz 
pytanie: czy to była poprawka do art. 2, czy to 
był art. 2, który dotyczy zupełnie nowej mate-
rii? O ile w tym drugim przypadku można by 
ewentualnie zastanawiać się nad niekonstytu-
cyjnością, to w pierwszym przypadku byłaby 
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to tylko poprawka do materii, która już istnia-
ła w ustawie, a wtedy w ogóle nie byłoby mowy 
o niekonstytucyjności.

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Panie Senatorze, pełna zgoda, gdyby tak to 
się odbyło, że podczas drugiego czytania zosta-
łaby zgłoszona poprawka. Tymczasem nie. Do 
Sejmu wpłynął inny projekt i między pierw-
szym a drugim czytaniem została wprowadzo-
na zmiana do tej ustawy, stąd nie było trzech 
czytań.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

No to faktycznie, pan senator ma rację w pyta-
niu. To nie jest tylko kwestia tej ustawy. To wywo-
łuje kontrowersje…

(Senator Artur Dunin: Ale oczywiście, że 
tak.)

…bo niektóre ustawy są potrzebne.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora spra-

wozdawcy? Nie ma.
(Senator Artur Dunin: Ja mogę dodać jeszcze 

jedno.)
Proszę bardzo.

SENATOR 
ARTUR DUNIN 

Podczas posiedzenia komisji zostały zgłoszone 
poprawki, które zostały przyjęte jednogłośnie przez 
3 połączone komisje. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Do prezentowania stanowiska wnioskodawcy 

został upoważniony pan poseł Paweł Lisiecki. Nie 
ma pana posła, ale mam informację, że przyjdzie. 
Jeżeli przyjdzie w odpowiednim czasie, to będzie 
mógł zabrać głos.

A teraz udzielam głosu przedstawicielowi rzą-
du, panu ministrowi Piotrowi Uścińskiemu.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
ROZWOJU I TECHNOLOGII 
PIOTR UŚCIŃSKI

Panie Marszałku! Drogi Senacie!
Nie ma stanowiska rządu do tej ustawy. To jest 

ustawa przygotowywana w trybie poselskim. Ze 
względu na fakt, że dotyczy ona przepisu, który 
już 31 grudnia przestał funkcjonować, przedłuże-
nie ze względu na tę sytuację… Żeby przedłużyć 
o te 3 lata obowiązywanie tego przepisu i żeby to 
nie trwało zbyt długo, postanowiliśmy nie proce-
dować nad stanowiskiem rządu, bo to tylko prze-
dłużyłoby proces legislacyjny. A więc nie ma tego 
stanowiska, ale rekomendowaliśmy, żeby szybciej 
zająć się tym tematem.

W  naszym Departamencie Mieszkalnictwa 
praktycznie nie mieliśmy zgłoszeń dotyczących ko-
nieczności przedłużenia tego przepisu, stąd też nie 
było projektu rządowego. Ten projekt przygotowany 
został przez pana posła Pawła Lisieckiego, z które-
go działalności parlamentarnej, chodzi o biuro po-
selskie, wynika, że ma on kontakt z takimi ludźmi, 
których to dotyczy, i on uważa, że jest taka potrzeba. 
Sejm się nad tym pochylił i przyjął tę ustawę.

Odpowiadając na pytanie, które padło wcze-
śniej do senatora sprawozdawcy, ale on nie miał tej 
wiedzy, powiem, że my też nie mamy wiedzy o do-
kładnej liczbie przypadków, ale to są pojedyncze 
przypadki. Z pewnością zdarzają się one w różnych 
samorządach. Tak że nie ma tego dużo, niemniej 
jednak Sejm się tym tematem zajął.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rozwoju 

i Technologii Piotr Uściński: Dziękuję.)
Jeszcze moment, może będą pytania do pana.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Proszę bardzo, pan senator.

SENATOR 
STANISŁAW GOGACZ 

Ja powtórzę to pytanie, które zadałem. Chodzi 
mi o to, że zarówno w art. 1, jak i w art. 2 jest 
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przepis temporalny, jest po prostu przedstawiony 
pewien przedział czasowy. Proszę mi powiedzieć… 
Do tej pory obowiązywał przedział czasowy, pewna 
norma czasowa i dalej ta norma obowiązuje. Jestem 
ciekaw, czy nie można byłoby po prostu wpisać, że 
ten zapis obowiązuje bezterminowo, i to zarów-
no w art. 1, jak również w art. 2. Czy przedłuża-
nie o kolejne 3 lata w art. 1, a w art. 2 nie o 36, 
a o 60 miesięcy wynika z jakiegoś monitorowania 
sytuacji, z tego, że np. za 3 lata nie będzie potrzeby, 
nie będzie sytuacji, która by wymuszała to, by opie-
rać się na tym przepisie prawnym? Rozumiem, że 
pomimo tego, że teraz nie ma stanu prawnego, 
który by regulował sytuację dotyczącą lokatorów, 
gdyby nastąpiło wymówienie najmu, to nie ma 
problemu. Nie było, jak pan minister powiedział, 
zgłoszeń, że będzie jakiś problem związany z tym, 
że stan prawny po prostu się zmienił i są pewne 
kwestie, które trzeba uregulować.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Gogacz zadawał pytania.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
ROZWOJU I TECHNOLOGII 
PIOTR UŚCIŃSKI 

To, że te informacje nie docierały wcześniej do 
ministerstwa czy odpowiedniego departamentu, 
to nie znaczy, że takich przypadków nie ma. Skoro 
zgłaszają się zainteresowane osoby np. do biura 
polskiego posła Lisieckiego, to oznacza, że pewnie 
takie przypadki są. Trudno mi powiedzieć za posła 
wnioskodawcę, czy analizowano inne rozstrzygnię-
cia. Faktycznie, to się zgadza, że ten termin był już 
kilkukrotnie przesuwany, ale wydaje się, że to pew-
nie jest ostatnie przesunięcie. Za 3 lata, jak myślę, 
tych pojedynczych przypadków, które teraz jeszcze 
funkcjonują, pewnie już nie będzie.

Art. 2, ta zmiana terminu, przedłużenie obo-
wiązywania obecnych warunków technicznych 
o kolejne 2 lata… Tu też nie było – z tego, co mi wia-
domo – przeprowadzanych jakichś analiz. Po pro-
stu chodzi o to, żeby… Tych rozporządzeń, które są 
wydawane na mocy tego przepisu, jest więcej. To 
rozporządzenie, które wydaje minister rozwoju 
i technologii, dotyczące warunków technicznych, 

jakim mają odpowiadać budynki, w związku z usta-
wą „Dostępność Plus” powoduje pewne istotne 
zmiany, konieczne przy budowie nowych budyn-
ków. Podam przykłady, które tam się pojawiają. 
Nowe rozporządzenie jeszcze nie jest wydane, ale 
podam przykłady, jakie tam są. I tak w każdym bu-
dynku mieszkalnym wymagane będą szersze windy, 
tak żeby do tych wind wjechać mogły wózki, tak żeby 
niepełnosprawny mógł z windy skorzystać, mógł 
w niej np. zawrócić wózkiem. Dalej: kwestia pod-
jazdów dla niepełnosprawnych. Zaproponowano, 
żeby część mieszkań w nowo budowanych budyn-
kach, żeby jakiś odpowiedni procent mieszkań od 
razu był przystosowany do potrzeb osób niepełno-
sprawnych. Jest sporo takich przepisów, które są 
tak naprawdę bardzo dobre, bo one pomogą oso-
bom niepełnosprawnym, pomogą tym osobom, któ-
re mogą mieć ograniczoną dostępność. Jednakże 
w obecnej sytuacji międzynarodowej, ale również 
na rynku budowlanym, kiedy zmagamy się z proble-
mami dostępności nawet materiałów budowlanych, 
kiedy ceny rosną znacznie, wydaje się, że celowe jest 
przedłużenie tego terminu. Chodzi o to, żebyśmy nie 
dokładali kolejnej cegiełki, nie zwiększali skali pro-
blemu, który się pojawia w tej chwili.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Czerwiński, proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Jaki pan ma stosunek do poprawek? 

Zaproponowaliśmy 3 poprawki, które się ze sobą 
wiążą. Faktycznie chodzi o odrzucenie art. 2, usu-
nięcie go z ustawy. To jest pierwsza kwestia.

I druga. Jaki jest termin, który upływałby, gdy-
by została stara treść, nienowelizowana art. 2… 
Czy tam są jakieś napięcia czasowe i trzeba szyb-
ko wprowadzić przedłużenie terminu wydania tych 
rozporządzeń?

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
ROZWOJU I TECHNOLOGII 
PIOTR UŚCIŃSKI 

Jeśli chodzi o poprawkę zaproponowaną przez 
komisję, to, jak rozumiem, ta poprawka polega na 
tym, żeby wykreślić art. 3 z ustawy…

(Głos z sali: Art. 2.)
Art. 2, przepraszam.
Ja nie mówię w imieniu rządu. W moim przeko-

naniu nie ma zagrożenia, żeby ten artykuł przyjąć… 
Państwo proponujecie, żeby go wykreślić, nato-
miast ja tu nie widzę jakiegoś problemu społecz-
nego. Nikomu to tak naprawdę nie zaszkodzi, jeśli 
my ten termin przedłużymy. Wobec czego wydaje 
mi się… Osobiście rekomendowałbym, żeby tej po-
prawki Senat nie przyjmował.

Jeśli chodzi o terminy, to jest to wrzesień… 
Nie pamiętam dokładnie w tej chwili, który to jest 
dzień. Mogę to ewentualnie sprawdzić, jeśli potrze-
ba. We wrześniu upływa ważność obecnych warun-
ków technicznych.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rozwoju 

i Technologii Piotr Uściński: Dziękuję.)
Do prezentowania stanowiska wnioskodawcy 

został upoważniony pan poseł Paweł Lisiecki.
Czy pan poseł pragnie zabrać głos w sprawie 

rozpatrywanej ustawy…
(Poseł Paweł Lisiecki: Jeżeli jest…)
…i odpowiedzieć na pytania?
(Poseł Paweł Lisiecki: Tak.)
Proszę uprzejmie do mównicy.

POSEŁ 
PAWEŁ LISIECKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowana zmiana art. 32 ustawy o ochro-

nie praw lokatorów jest przepisem przejścio-
wym, który jest nowelizowany od dłuższego 
czasu. Ta zmiana pozwoli na to, aby do koń-
ca 2024  r. obowiązywały przepisy, zgodnie 

z którymi obowiązek zapewnienia mieszkania 
osobie, która mieszka w budynku, który został 
np. zwrócony bądź jest objęty decyzją organu 
nadzoru budowlanego, spoczywał na właściwej 
gminie, na tym podmiocie, który często dokony-
wał zwrotu tego budynku razem z danym loka-
torem. Czyli de facto lokator wracałby do zasobu 
komunalnego danej gminy.

Ten przepis z ustawy o ochronie praw lokato-
rów z 2001 r. jest przepisem przejściowym. Miał 
on obowiązywać dosyć krótko ze względu na to, że 
skutki zwrotów budynków, przekazywania budyn-
ków razem z lokatorami, miały wygasnąć, a później 
tym wszystkim miał zajmować się wolny rynek. 
Niestety te skutki, jak widać, ciągle są. Ciągle są 
budynki, w których mieszkają osoby, które pod-
pisywały umowy najmu jeszcze z komunalnymi 
zarządcami, które podpisywały umowy najmu 
z gminami. I stąd ta propozycja, aby ten przepis 
nadal obowiązywał, stąd pomysł, żeby wydłużyć 
jego działanie.

Wcześniej wydłużano ten termin o dosyć krót-
kie okresy, o 2 lata. My proponujemy, żeby to był 
okres 3-letni. Fakt faktem, że poprzednio noweli-
zowany przepis obowiązywał… To znaczy te prze-
pisy obowiązywały do końca grudnia zeszłego roku. 
Propozycja posłów, którzy zgłosili ten wniosek, jest 
taka, aby obowiązywał on do końca grudnia 2024 r.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Pośle, to ja mam kilka pytań.
(Poseł Paweł Lisiecki: Tak?)
Z tego, co pan mówił, ja zrozumiałem, że jest 

luka prawna między grudniem ubiegłego roku 
a  terminem uchwalenia obecnie rozpatrywa-
nej ustawy, o ile ona zostanie uchwalona. To jest 
pierwsze pytanie. Rozumiem, że pan to potwier-
dza. Co się w czasie trwania tej luki działo, to osob-
na kwestia.

(Poseł Paweł Lisiecki: Za chwilę odpowiem.)
Ale proszę mi jeszcze odpowiedzieć na 2 py-

tania. Czy to dotyczy przede wszystkim zasobów 
warszawskich, czyli dekretu Bieruta i tych ruchów 
reprywatyzacyjnych, czy to dotyczy sytuacji w ca-
łym kraju?

I kolejne pytanie. Pan minister mówił, że ta ini-
cjatywa jest związana z tym, że zgłosili się do pana 
mieszkańcy.

(Poseł Paweł Lisiecki: Tak.)
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Ile takich zgłoszeń było i jak pan to ocenia, je-
żeli chodzi o liczbę osób w Warszawie, ewentual-
nie w kraju?

POSEŁ 
PAWEŁ LISIECKI 

Co do tej luki prawnej, to ten przepis jest prze-
pisem przejściowym. To od ustawodawcy, od całego 
parlamentu, zależy, kiedy ten przepis wyekspiru-
je, zakończy swoje funkcjonowanie. W naszym 
mniemaniu lepiej by było, aby nadal funkcjono-
wał – zaraz to będzie też odpowiedź na trzecie 
pytanie pana marszałka – żeby on nadal funkcjo-
nował, ze względu na to, że co prawda liczba osób 
w porównaniu z liczbą, kiedy ten przepis wchodził 
w życie, osób, które są objęte tym przepisem… Co 
prawda liczba takich osób jest o wiele mniejsza niż 
właśnie w 2001 r. czy w 2002 r., ale takie osoby, 
które de facto byłyby uratowane tym przepisem, 
nadal są. Po prostu wynika to z tego, że te osoby 
często mieszkają w budynkach zwróconych razem 
z lokatorami. I dotyczy to, Panie Marszałku, o ile 
wiem, nie tylko Warszawy, ze względu na to, że 
zwroty następowały również w innych miastach, 
dużych miastach, szczególnie miastach dawnej 
Kongresówki, a także dawnego zaboru austriackie-
go. Przepraszam, że tak wchodzę tutaj w historię, 
ale gdyby spojrzeć na mapę II Rzeczypospolitej, to 
można zobaczyć, że właśnie te 2 obszary, czyli daw-
na Kongresówka, przede wszystkim Kongresówka 
z Warszawą, a także zabór austriacki wchodziłyby 
w grę, jeżeli chodzi o obszar objęty działaniem tego 
przepisu.

Jeżeli chodzi o tę lukę prawną, to tak jak wspo-
mniałem, w 2001 r. ustawodawca przewidział, że 
będzie to przepis przejściowy, ale być może war-
to by było zastanowić się nad tym, żeby nie był to 
przepis przejściowy, tylko taki, który będzie na-
dal funkcjonował. Ten przepis jest furtką zarówno 
dla samych lokatorów, jak i dla byłych właścicie-
li, którzy odzyskali dane nieruchomości, bo czę-
sto te nieruchomości są po prostu w bardzo złym 
stanie technicznym. Przepis ten nie dotyczy tylko 
Warszawy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Aleksander Szwed. Proszę bardzo.

SENATOR 
ALEKSANDER SZWED 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Pośle, na jedno pytanie częściowo pan 

odpowiedział, ale chciałbym zapytać właśnie o tę 
cezurę czasową. Rok 2024… czyli od 2025 r. takich 
sytuacji już nie będzie. No, tego nie wiemy. Tak że 
może rzeczywiście trzeba się zastanowić, czy ma 
to być przepis przejściowy, czy nie. To jedna rzecz.

A druga rzecz: czy pan poseł dysponuje jakimiś 
szacunkami, ile jest takich przypadków w gminach 
na terenie naszego kraju?

POSEŁ 
PAWEŁ LISIECKI 

Powiem tak, dochodzą do mnie informacje 
również z innych miast, poza Warszawą, że są 
tego typu sytuacje, że lokatorzy, którzy są, zostali 
– powiem kolokwialnie – zwróceni razem z bu-
dynkiem. W przypadku gdy jest decyzja nadzoru 
budowlanego, ten przepis pozwala na to, aby wró-
cili oni do zasobu komunalnego. W pewien sposób 
wymusza na gminie to, że musi ona zająć się daną 
osobą, jako gmina, czyli ten, kto dysponuje zaso-
bem komunalnym i zajmuje się sprawami miesz-
kaniowymi na danym terenie, na terenie gminy.

Co do liczby osób, które mogłyby z tego przepi-
su skorzystać, to tak jak mówiłem, ja mam lepsze 
rozeznanie, jeżeli chodzi o Warszawę, ale z innych 
miast też się do mnie osoby zgłaszają. Biorąc pod 
uwagę samą Warszawę, trzeba powiedzieć, że licz-
ba spada, ale nadal to występuje. O ile się orientuję, 
to rocznie może być ok. 100, 150 takich osób, które 
na podstawie tego przepisu korzystają z pomocy 
miasta stołecznego Warszawy.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Gogacz.

SENATOR 
STANISŁAW GOGACZ 

Chciałbym jeszcze dopytać pana posła. W tej 
ustawie, nad którą debatujemy, w art. 3 jest zapis 
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mówiący o tym, że ustawa wchodzi w życie od 1 
stycznia bieżącego roku i z tą mocą jest… Ale czy 
to nie jest tak, że w tym przedziale czasowym, od 1 
stycznia do chwili obecnej, stały się takie rzeczy, że 
lokatorzy, to znaczy osoby posiadające status loka-
tora, poniosły jakieś straty? Czy w związku z tym 
w momencie, kiedy ta ustawa zostanie już wpisana 
do dziennika urzędowego… Czy w tym momencie 
uruchomiony zostanie mechanizm przywraca-
nia tych praw, które stracili lokatorzy przez to, że 
jest ten przedział czasu, kiedy mamy lukę prawną, 
krótko mówiąc?

POSEŁ 
PAWEŁ LISIECKI 

Panie Senatorze, rzeczywiście ten przepis 
został wprowadzony ze względu na to, że oso-
by, które w tej chwili – a mam takie sygnały, co 
najmniej 2 osoby zgłosiły się do mojego biura… 
Powiedziano im, że w  tej chwili jeszcze jeśli-
by złożyły na podstawie obecnych przepisów, to 
nie będą mogły liczyć na pomoc mieszkaniową, 
ale w związku z tym, że Sejm pracuje… no, Sejm 
i Senat pracują nad tymi przepisami, to w przy-
padku wejścia w życie tych przepisów będą te 
osoby mogły skorzystać z pomocy miasta. I rze-
czywiście to jest taki pomost między 31 grudnia 
2021 r., kiedy wyekspirowały, zakończyły jakby 
swoje funkcjonowanie poprzednie przepisy, a mo-
mentem podpisu prezydenta i ogłoszeniem tego 
w dzienniku urzędowym.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Pośle, ko-
misja proponuje w swoim sprawozdaniu, a wła-
ściwie komisje proponują w swoim sprawozdaniu 
usunięcie z projektu art. 2 z otoczeniem. Łącznie 
tam są 3 poprawki. Pytanie… Aha, i zarzuca się 
temu artykułowi, że został wprowadzony z naru-
szeniem zasad techniki prawodawczej, konstytu-
cji także, bo za późno… Pytanie jest takie: jak by 

pan obronił ten artykuł, żeby nie trzeba było go 
usuwać?

POSEŁ 
PAWEŁ LISIECKI 

Moment, ja bym musiał sobie… Przepraszam, 
muszę sobie… Chyba że pan senator by przytoczył… 
Przepraszam…

(Senator Jerzy Czerwiński: Tam jest… On jest 
dość długi, ale ogólnie dotyczy zachowania w mocy 
rozporządzeń wykonawczych do ustawy o  za-
pewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami.)

Przyznam, Panie Senatorze, że ten artykuł 
został dodany w trakcie prac i tu lepiej by było 
skierować to pytanie do pana ministra Piotra 
Uścińskiego. Ja bym wolał nie wypowiadać się tu 
akurat…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ale pan 
minister przekierował to do pana.)

W sprawie art. 2?
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Zdaje się, 

że tak.)
Nie… Mówię o art. 2… Czy mam go odczytać, 

Panie Marszałku? Bo ten artykuł został zgłoszony 
w trakcie prac nad projektem ustawy.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: No do-
brze. Czy może pan odpowiedzieć na pytanie na 
temat konieczności tego artykułu? Bo rozumiem, 
że na tym rzecz cała polega. Czy on jest konieczny, 
czy można z niego zrezygnować? Bo procedowanie, 
zdaje się, wzbudza kontrowersje.)

Niestety, nie odpowiem, Panie Marszałku, prze-
praszam, bo…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze.)
Tutaj lepiej byłoby pana ministra dopytać na 

ten temat.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Ale powtarzam: było takie pytanie i pan mini-
ster przekierował do pana jako…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii Piotr Uściński: Nie, odpowiedziałem 
wtedy na to pytanie.)

Odpowiedział pan, że nie… że jest pan za 
tym, żeby go zachować, ale nie odpowiedział pan 
dlaczego.
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(Rozmowy na sali)
No dobrze, nie będę wchodził dalej w tę dysku-

sję, no ale to…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rozwoju 

i Technologii Piotr Uściński: Panie Marszałku, po-
wiedziałem dlaczego, naprawdę, bo to… Może trze-
ba by jeszcze raz odpowiedzieć.)

Nie.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rozwoju 

i Technologii Piotr Uściński: Tego pytania nie prze-
kierowywałem do pana senatora, na pewno.)

No to w porządku, dobrze, dobrze.
Są jeszcze jakieś pytania do pana posła? Nie ma.
Dziękuję panu.
(Poseł Paweł Lisiecki: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie za-

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

wie Aleksander Szwed, Janusz Pęcherz, Beniamin 
Godyla, Władysław Komarnicki, Beata Małecka-
Libera, Mariusz Gromko, Robert Mamątow, 
Wadim Tyszkiewicz złożyli swoje wystąpienia do 
protokołu*.

Czy przedstawiciel rządu chce jeszcze zabrać 
głos i ewentualnie wyjaśnić cokolwiek?

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Rozwoju 
i Technologii Piotr Uściński: Jeszcze wyjaśnię…)

Dobrze, jeśli chodzi o te kontrowersje, to będę 
wdzięczny panu ministrowi.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE  
ROZWOJU I TECHNOLOGII 
PIOTR UŚCIŃSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeszcze raz odpowiem na to pytanie, które 

dotyczyło poprawek. Poprawki zgłoszone przez 
posłów dotyczą przedłużenia obowiązywania 
obecnych warunków technicznych, m.in. wa-
runków technicznych wydawanych przez mi-
nistra rozwoju i technologii, chodzi o warunki, 
jakim mają odpowiadać budynki. Ja już odpo-
wiadałem, że zmiana warunków, która jest przy-
gotowana w ministerstwie, dotyczy programu 
„Dostępność Plus”, czyli ułatwień dla osób nie-
pełnosprawnych w budynkach. W naszym prze-
konaniu faktycznie celowe jest przedłużenie 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

obowiązywania obecnych warunków, wobec 
czego postuluję – i to też już tłumaczyłem, nie 
będę powtarzał – sugeruję, żeby przyjąć ustawę 
bez poprawek. Myślę, że wtedy też ten pierwszy 
cel, który przyświecał panu posłowi przy przy-
gotowywaniu ustawy, po prostu zostanie szyb-
ciej zrealizowany, ustawa szybciej będzie mogła 
wejść w życie i jeśli chodzi o ochronę lokatorów, 
krócej będzie trwał ten okres przejściowy mię-
dzy 31 stycznia a dniem wejścia w życie ustawy. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie nie-
których ustaw w związku z rozwojem publicznych 
systemów teleinformatycznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 675, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 675 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury, 
pana senatora Artura Dunina, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ARTUR DUNIN 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym w imieniu Komisji Infrastruktury 

złożyć sprawozdanie w sprawie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku z rozwojem publicz-
nych systemów teleinformatycznych.

Szanowni Państwo, w wielkim skrócie, bo my-
ślę, że pan minister będzie chciał to dokładnie pań-
stwu opowiedzieć, powiem, że ten projekt zakłada 
2 główne zmiany: pierwsza to możliwość zlece-
nia realizacji centralnej ewidencji kierowców 2.0 
w systemie teleinformatycznym bez przetargu, 
możliwość zlecenia albo wydawcy dokumentów, 
albo zakładowi budżetowemu, a druga to rozsze-
rzenie możliwości realizacji typów projektów przez 
tzw. OSE, czyli Ogólnopolską Sieć Edukacyjną, 
a także rozluźnienie wymogów przeprowadzanych 
postępowań konkurencyjnych.
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Szanowni Państwo, wydaje się, że ustawa dzi-
siaj jakby niepotrzebna, po raz kolejny w trybie po-
selskim, a nie rządowym, weszła ona pod obrady 
Sejmu, aczkolwiek tutaj dysponentem zdecydowa-
nie powinien być rząd. Głównym zarzutem w od-
niesieniu do tej ustawy było to, że znowu z wolnej 
ręki, zlecone komu się chce, bez formuły przetar-
gu… Na to położony był główny nacisk w dyskusji. 
Podczas posiedzenia komisji zaproponowano po-
prawki, które zostały jednogłośnie przyjęte przez 
komisję. Podczas dyskusji zaproponowano również 
zmiany z uwagi na to, że parę artykułów z tej usta-
wy występuje już w innych ustawach, więc artykuły 
się powtarzają. Biuro Legislacyjne po uzgodnie-
niach z ministerstwem zaproponowało 4 popraw-
ki. W imieniu komisji te 4 poprawki, pod którymi 
podpisał się pan przewodniczący, pan Hamerski, 
i moja skromna osoba, chciałbym złożyć na ręce 
pana marszałka. Projekt ustawy został przyjęty 
wraz z poprawkami przegłosowanymi na posie-
dzeniu komisji. W głosowaniu 1 senator się wstrzy-
mał. W imieniu komisji rekomenduję przyjęcie tej 
ustawy.

Jeżeli, Panie Marszałku, pan pozwoli… Ja już 
nie będę po prostu występował w ramach przemó-
wień. Jeżeli pan pozwoli, to już nie jako sprawoz-
dawca, ale jako senator chciałbym złożyć od siebie 
2 poprawki, które uniemożliwią, aby było to ro-
bione z wolnej ręki, zlecane przez odpowiedniego 
ministra. Chodzi o to, żeby to musiało być robio-
ne w formie przetargów, zamówień publicznych. 
Składam 2 takie poprawki od siebie. Bardzo proszę. 
Bardzo serdecznie dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać do pana 

z miejsca trwające nie dłużej niż minutę zapytania.
Czy są takie pytania? Nie ma.
Dziękuję.
(Senator Artur Dunin: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska wnioskodawcy zo-
stał upoważniony pan poseł Robert Gontarz.

Pana posła nie ma. Dziękuję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie. Jest z nami 
pan minister Janusz Cieszyński.

Będą pytania do pana. Dobrze.

Pan senator Kleina.
Panie Ministrze, zapraszam tutaj.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Proszę. Pan senator Kleina zadaje pytanie.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja chciałbym zapytać właśnie o kwestię sys-

temu OSE, czyli dostępu do szerokopasmowego, 
światłowodowego systemu internetu dla szkół, i to 
w trochę szerszym kontekście niż tylko kontekst 
dostępu dla samych szkół. Według deklaracji, któ-
re… Ja tą sprawą zajmuję się już od kilku lat i piszę 
oświadczenia. Oświadczenia są z reguły, jak wia-
domo, pisane na okrągło. I pytanie moje jest na-
stępujące. Deklaracja za każdym razem była taka, 
że do systemu OSE na obszarach wiejskich, gdzie 
ten system zostaje wprowadzony, gdzie szkoły zo-
stają przyłączone do tego sytemu, mieszkańcy, któ-
rzy mieszkają wokół szkoły, niemający dostępu do 
internetu, będą mogli się w ten system włączyć. 
Jak to faktycznie działa? Pytam, ponieważ nigdzie 
nie można otrzymać informacji. Ani dyrektorzy 
szkół, ani Orange, ani inne podmioty nie mówią, 
jaki jest sposób, że tak powiem, na skorzystanie 
z tego świadczenia. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę uprzejmie.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Szanowny Panie Senatorze! Szanowni Państwo!
Pytanie, które zadał pan senator, wymaga 

troszkę dłuższej odpowiedzi. Kiedy powstawa-
ła Ogólnopolska Sieć Edukacyjna… Rzeczywiście 
prawdą jest to, że obietnica stojąca za tym projektem 
była taka, że do systemu zostaną podłączone wszyst-
kie szkoły oraz że będzie budowana infrastruktu-
ra dla sąsiadujących z nimi czy będących na trasie 
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przebiegu linii gospodarstw domowych. Tę obietnicę 
w bardzo wielu przypadkach udało się zrealizować. 
Jest to jednak obietnica, która nie jest, że tak po-
wiem, bezwzględna. To nie jest tak, że ja mogę panu 
senatorowi zadeklarować, że np. w promieniu 1 ty-
siąca m od placówki oświatowej wszystkie gospo-
darstwa domowe zostaną podłączone do internetu. 
To zależy od trasy, którą obierze operator dostar-
czający usługę, i od jego możliwości technicznych.

Ponieważ w przypadku gospodarstw domowych 
te usługi są świadczone odpłatnie, to w interesie 
przedsiębiorcy jest to… Jeżeli rzeczywiście kabel 
jest poprowadzony w taki sposób, że można przy-
łączyć np. gospodarstwo domowe pana senatora czy 
kogoś innego, to on je przyłączy, bo dla niego to jest 
biznes, dla niego to są pieniądze, które on dosta-
nie za świadczenie usługi. Te projekty dotyczą dofi-
nansowania nie usługi, tylko budowy infrastruktury. 
Prawdą jest to, że przy okazji podłączania szkół pod-
łączono bardzo wiele gospodarstw domowych na 
szlaku, który do tych szkół prowadzi, ale to nie jest 
tak, że możemy w sposób taki sparametryzowany 
powiedzieć, że podłączymy to, to, to i to.

A jeżeli mogę przy okazji… Bo pan senator wielo-
krotnie kierował takie pytania, oświadczenia doty-
czące konkretnych placówek oświatowych, które też…

(Senator Kazimierz Kleina: Ja to robiłem na 
przykładzie po prostu…)

No tak, ale to właśnie… Chciałbym właśnie po-
wiedzieć, że ta ustawa, nad którą dzisiaj pracujemy, 
umożliwi nam doprowadzenie tego sygnału do tych 
placówek – to jest ok. 5% – do których jeszcze nie 
udało się go doprowadzić w tym obecnym stanie 
prawnym. I to może m.in. doprowadzić do tego, że 
zrealizowany zostanie postulat pana senatora, czyli 
umożliwienie podłączenia tego internetu w gospo-
darstwach domowych znajdujących się niedaleko 
placówek oświatowych.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Senator Kazimierz Kleina: Jeszcze…)
Proszę bardzo, pan senator Kleina.

SENATOR 
KAZIMIERZ KLEINA 

Panie Ministrze, przepraszam, że tak… Dziękuję 
za tę odpowiedź, bo jesteśmy już jakby coraz bliżej, 

że tak powiem, celu, który chcieliśmy osiągnąć. 
Ale problem polega także na tym – ja na ten temat 
także wielokrotnie pisałem – że nie widać w ogóle 
żadnego systemu w tym wszystkim. Bo te osoby, 
które chciałyby się podłączyć, idą np. do dyrekto-
ra szkoły i pytają: z kim mamy rozmawiać? I nikt 
nigdzie nie potrafi wskazać, z kim rozmawiać. Jest 
jakiś system… no, nie jakiś, tylko system Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej, który na stronie in-
ternetowej powinien przedstawiać te mapy dostę-
pu i przyłączeń, Orange także niby te rzeczy robi. 
Tylko gdyby pan minister spróbował się zoriento-
wać, gdzie można otrzymać tę informację… Bo to 
jest w ogóle niemożliwe. Ja wczoraj rozmawiałem 
z sekretarką pana ministra czy asystentką pana 
ministra Andruszkiewicza, który chyba też tymi 
sprawami się zajmuje. Mówiłem: spróbuje pani…

(Sygnał timera)
…spróbuje pani zobaczyć w praktyce, czy to jest 

możliwe.
(Sygnał timera)
Jest to w ogóle niemożliwe. Dlatego jest prośba 

i pytanie do pana ministra.
I końcówka, Panie Marszałku…
(Sygnał timera)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, proszę o pytanie, bo przekracza pan 
czas.)

Czy będzie jakiś system informacji, taki, że 
gdy szkoła zostanie przyłączona, ci ludzie, którzy 
mieszkają wokół szkoły, będą mogli przyjść i po-
wiedzieć: Panie Dyrektorze, wskaże nam pan – bo 
nie mówię, że szkoła ma to zrobić – kogoś, u kogo 
to można zamówić czy…

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W KANCELARII PREZESA RADY MINISTRÓW 
JANUSZ CIESZYŃSKI 

Już tłumaczę, Panie Senatorze. Otóż tak jak 
próbowałem to wytłumaczyć, odpowiadając na to 
pierwsze pytanie, to nie dyrekcja szkoły czy pla-
cówka oświatowa…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale kto?)
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Postaram się odpowiedzieć.
(Senator Kazimierz Kleina: Dobrze.)
No, pan senator wskazał, słusznie zresztą, bazę 

prowadzoną przez prezesa Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej. Panie Senatorze, ta baza z pewno-
ścią istnieje, ponieważ sam wielokrotnie z niej ko-
rzystałem. Jeżeli jednak jest np. tak, że na jakimś 
obszarze, który pan senator zna, jest taka sytuacja, 
że te dane są niewłaściwie odzwierciedlone, np. pan 
wie, że gdzieś usługi nie ma, a jest deklaracja, że jest, 
albo na odwrót, to tam jest możliwość zgłoszenia 
niezgodności. Co więcej, przygotowując się do ko-
lejnej perspektywy unijnej, KPO i FERC… Właśnie 
w ramach tego formularza, w ramach wyszukiwar-
ki na stronie prowadzonej przez prezesa Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej taka możliwość jest.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów Janusz Cieszyński: Jeżeli pan senator bę-
dzie chciał, to może później ja to wszystko pokażę.)

Tak, Panie Senatorze, indywidualnie, bo 
czekanie…

(Senator Kazimierz Kleina: To nie jest indywi-
dualna sprawa…)

Panie Senatorze, ale to proszę zadawać pyta-
nie i trzymać się czasu, bo inaczej będę panu od-
bierał głos.

(Senator Kazimierz Kleina: Trzymam się…)
Nie, nie trzyma się pan czasu.
(Senator Kazimierz Kleina: Ja się trzymam bar-

dzo solidnie czasu.)
Dobrze. Proszę bardzo…
(Senator Kazimierz Kleina: Ale dziękuję. 

Indywidualnie porozmawiam sobie z panem mi-
nistrem, bo wydaje się, że tak będzie najłatwiej, 
najprościej i po prostu bez emocji.)

(Głos z sali: Ale my nie będziemy słyszeli…)
Dziękuję bardzo.
Czy są pytania? Nie ma.
(Głos z sali: Nie ma, nie ma.)
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Głos z sali: Wpiszcie to do oświadczeń.)
I teraz…
(Rozmowy na sali)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Wadima 

Tyszkiewicza.

SENATOR 
WADIM TYSZKIEWICZ 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja chciałbym oczywiście jak gdyby ocenić po-

zytywnie tę ustawę, bo w niej jest naprawdę bar-
dzo dużo ważnych zapisów, na które czekają przede 
wszystkim obywatele. Ja prowadziłem konsulta-
cje z wydziałami komunikacji, z kierownikami wy-
działów komunikacji, którzy pozytywnie oceniają 
tę ustawę.

No, trochę budzi moje wątpliwości kwestia 
ochrony danych osobowych oraz danych wraż-
liwych, ale myślę, że tu będzie wszystko tak, jak 
należy. Ale, tak jak powiedziałem, wczytując się 
w ustawę, miałem lekkie wątpliwości. I jeszcze cho-
dzi o testy prywatności. Nie wiem, czy one będą 
prowadzone, czy nie, ale myślę, że będzie dobrze. 
Na tę ustawę czekają obywatele i czekają wydziały 
komunikacji.

Ja chciałbym zgłosić poprawkę. Poprawka doty-
czy ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku 
z rozwojem publicznych systemów teleinforma-
tycznych. Art. 11 otrzymuje brzmienie: „Art. 11. 
W ustawie z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego państwa w art. 7 dodaje się 
ust. 4 w brzmieniu: «Minister właściwy do spraw 
informatyzacji może nieodpłatnie przekazać za-
kupiony sprzęt, o którym mowa w ust. 1, gminom 
lub innym jednostkom sektora finansów pu-
blicznych na potrzeby realizacji przez nie zadań 
publicznych»”.

Uzasadnienie: celem poprawki jest umożliwie-
nie przekazania zakupionego na podstawie art. 7 
ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywate-
lom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa sprzętu komputerowego 
gminom lub innym jednostkom sektora finansów 
publicznych na potrzeby realizacji przez nie zadań 
publicznych. Od początku kwietnia nastąpił spa-
dek dziennej liczby nadawanych numerów PESEL 
w trybie przewidzianym w art. 4 ustawy z dnia 
12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa z tego względu, że część sprzętu może 
być przeznaczona na potrzeby realizacji innych 
zadań publicznych. Przedłożona zmiana pozwoli 
ministrowi właściwemu do spraw informatyza-
cji na racjonalne, efektywne i gospodarne wyko-
rzystywanie zakupionego sprzętu i składników 
majątkowych. Jednocześnie w związku z tym, że 
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dotychczasowe zmiany dotyczące ustawy o pomo-
cy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa są przed-
miotem ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywa-
telom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa oraz niektórych in-
nych ustaw – druk senacki nr 692 – proponuje się 
skreślić te zmiany i nadać art. 11 nowe brzmienie.

W dużym skrócie można powiedzieć, że system 
informatyczny, który został wdrożony, i sprzęt jest 
naprawdę bardzo dobry, wysokiej jakości i bardzo 
dobrze skonfigurowany. Tak że tutaj słowa uzna-
nia dla ministerstwa i dla pana ministra. Ważne 
jest to, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać 
ten sprzęt do realizacji różnych zadań informatycz-
nych. Stąd ta poprawka, która pozwoli ministrowi 
przesuwać sprzęt pomiędzy jednostkami i prze-
kazywać go tam, gdzie jest najbardziej potrzebny.

Tutaj chciałbym od razu wywołać temat wspar-
cia dla dużych miast przez mniejsze gminy, bo bar-
dzo często ten sprzęt, który trafia do gmin, jest nie 
tak efektywnie wykorzystywany jak w dużych mia-
stach. Panie Ministrze, tutaj jest prośba, żeby zająć 
się tematem ewentualnie przesuwania tego sprzętu 
z mniejszych ośrodków miejskich do dużych miast, 
gdzie rzeczywiście te kolejki przy nadawaniu nu-
meru PESEL są duże. Dlatego ta poprawka m.in. 
ma właśnie służyć temu, żeby ten sprzęt, który tra-
fił do samorządów, mógł być jeszcze bardziej efek-
tywnie wykorzystywany. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

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

wie Aleksander Szwed i Maciej Łuczak złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-
nym na piśmie złożyli: pan senator Artur Dunin 
i pan senator Jan Hamerski – razem, pan senator 
Alfred Dunin – osobno…

(Głos z sali: Artur.)
…Artur, przepraszam, Artur Dunin, oraz pan 

senator Wadim Tyszkiewicz.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos?
Dziękuję.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-
rze legislacyjnym, proszę Komisję Infrastruktury 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o niekaraniu ochotników broniących wol-
ności i niepodległości Ukrainy.

Przypominam, że projekt został wniesiony 
przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 648, a sprawozdanie komisji – w druku nr 648 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie mam żadnych wątpliwości, że przed-

stawię za chwilę sprawozdanie Komisji 
Ustawodawczej odnośnie do projektu, któ-
ry ma szansę pogodzić wszystkich obecnych 
na tej sali, a na pewno tych, którym zależy na 
tym, żeby militarny agresor, zbrodniarz, jakim 
jest Władimir Putin, poniósł porażkę w trakcie 
wojny w Ukrainie. Bo, Szanowni Państwo, jakie 
sprawozdanie przedstawiam? Otóż w imieniu 
Komisji Ustawodawczej przedstawiam sprawoz-
danie odnośnie do projektu ustawy o niekaraniu 
ochotników broniących wolności i niepodległości 
Ukrainy, zawartego w druku nr 648.

Wiem, że trudno to sobie wyobrazić, ale dzi-
siaj obywatel Polski, ten, który ma tylko polskie 
obywatelstwo – znamy takie przykłady – a miesz-
ka na Ukrainie, ma tam swoją żonę, dzieci, dom; 
miał nieszczęście mieszkać w  Charkowie lub 
w Mariupolu… Dzisiaj taka osoba – i o tym roz-
mawialiśmy w Komisji Ustawodawczej – po po-
wrocie do Polski, jeżeli służyła w armii ukraińskiej, 
broniąc swoich najbliższych, po powrocie do Polski 
będzie miała przedstawione zarzuty przez polskie-
go prokuratora i grozi jej kara pozbawienia wol-
ności do lat 5. Tak, niestety, takie mamy przepisy 
– także w przypadku wojny i najazdu agresora na 
naszego sąsiada. Taką karą jest zagrożone zarówno 
zaciągnięcie się obywatela do wojska ukraińskiego 
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– w tym wypadku, bo tylko tego dotyczy ustawa – 
lub służby formacji wojskowej tego państwa.

Szanowni Państwo, projekt ustawy o niekara-
niu ochotników broniących wolności i niepodle-
głości ma na celu tylko i wyłącznie wprowadzenie 
takiej sytuacji, żeby polski obywatel – taki, podkre-
ślam, który ma wyłącznie polskie obywatelstwo – 
który podejmie służbę w wojsku ukraińskim lub 
w wojskowej organizacji ukraińskiej, nie podlegał 
odpowiedzialności karnej. Bo co z tego, że dzisiaj 
jest procedura, że może wystąpić o taką zgodę? Ale, 
Szanowni Państwo, ta procedura m.in. wprowa-
dza np. zasadę, że trzeba skierować w tym zakresie 
wniosek do polskiego urzędu konsularnego. Czy 
państwo sobie dzisiaj wyobrażacie, że taki obywatel 
Polski, jeżeli byłby np. w Mariupolu… Jak on miałby 
spełnić tę procedurę? W jaki sposób? Albo gdyby 
był w Charkowie, który także faktycznie był przez 
wiele dni w prawie całkowitym okrążeniu?

Niejako wychodząc tu naprzeciw i  z  myślą 
o tych dramatycznych sytuacjach, przygotowali-
śmy projekt nowelizacji przepisów w tym zakre-
sie. Rekomendujemy w nim rozwiązanie, żeby 
przebaczać i puszczać w niepamięć przestępstwa 
i wykroczenia związane z przyjęciem bez zgody 
właściwego organu obowiązków wojskowych w si-
łach zbrojnych Ukrainy. Podkreślamy tu bardzo 
mocno jedną kwestię: chodzi o formacje podlega-
jące prawowitym władzom Ukrainy; to jest także 
zapisane w osobnej jednostce redakcyjnej tego pro-
jektu. Nie mówimy o formacjach jakiegoś mario-
netkowego rządu – oby się nigdy nie pojawił na 
Ukrainie – czy formacjach czegoś takiego jak np. 
republiki separatystyczne, mówimy oczywiście 
wyłącznie o legalnych jednostkach państwa ukra-
ińskiego. Wprowadzamy także zasadę, że w myśl 
przepisów prawa, nowelizacji, którą w imieniu 
Komisji Ustawodawczej teraz przedstawiam, ten 
czyn dalej podlega odpowiedzialności karnej, 
my tylko nie ścigamy tego polskiego obywatela. 
My go nie zachęcamy, my go tam nie wysyłamy. 
Mamy jednak świadomość, że dzisiaj w Ukrainie 
są obywatele polscy, którzy walczą z rosyjskim 
agresorem, i uważamy, że jest niemoralne, że jest 
absolutnie niemoralne to, że takie osoby podlegają 
odpowiedzialności karnej. Ten problem dostrzegł 
zresztą także prezydent RP, mówiąc, że nie wy-
obraża sobie karania takich osób. Ta inicjatywa 
wychodzi naprzeciw także tym spostrzeżeniom.

Szanowni Państwo, projekt precyzuje, że 
przyjęcie w  2022  r. – bo oczywiście mówimy 
o ustawie epizodycznej – bez zgody właściwego 

organu, obowiązków wojskowych w siłach zbroj-
nych Ukrainy lub w innej ukraińskiej formacji 
wojskowej nie będzie rodzić odpowiedzialności 
organów Rzeczypospolitej Polskiej za następstwa 
przyjęcia takich obowiązków. Zwróćcie uwagę, 
jaki to dramatyczny wybór dla takiego obywate-
la. Państwo polskie mu mówi: nie będziemy cię 
karać, ale my jako państwo polskie nie przyjmu-
jemy odpowiedzialności za to, co robisz. To jest 
najdelikatniejsze, moim zdaniem, możliwe wyj-
ście naprzeciw tragicznej sytuacji tych osób, które 
z bronią w ręku, będąc w Ukrainie, bronią swojego 
życia, swoich bliskich, swoich znajomych.

Szanowni Państwo, projektowana ustawa za-
kłada również, że osoba, która bez zgody właści-
wego organu przyjęła obowiązki wojskowe w siłach 
zbrojnych Ukrainy, ma po powrocie do Polski – 
uwaga – obowiązek pisemnego zawiadomienia 
ministra obrony narodowej o terminie, miejscu 
przyjęcia zadań, zadań, jakie ta osoba wykony-
wała. Po co? Jak państwo wiecie, bo o tym mówią 
wszyscy eksperci, armia ukraińska obecnie rzeczy-
wiście nadspodziewanie dobrze sobie radzi z rosyj-
skim agresorem. Mimo jego przewagi w sprzęcie, 
w uzbrojeniu w sposób szczególny radzi sobie 
nadspodziewanie dobrze, co podkreślają wszyscy 
eksperci. Jest to efektem tego, że wielu obywateli 
Ukrainy przez tych 8 lat od 2014 r. przewinęło się 
przez front w Donbasie, ten front, który się utwo-
rzył po roku 2014. Dlatego w imię odpowiedzial-
ności także za interes polski, narodowy, dotyczący 
bezpieczeństwa mówimy temu obywatelowi: nie 
będzie cię ścigał prokurator, nie będziesz zamy-
kany w więzieniu, ale masz obowiązek zgłosić ten 
fakt. Bo gdyby – oby to nigdy nie nastąpiło – na-
sza ojczyzna była w niebezpieczeństwie, to te oso-
by posiadające unikatowe doświadczenia z zakresu 
wojskowości będą mogły tymi doświadczeniami 
wspierać polskie wojsko. Dlatego wprowadzamy 
także taki obowiązek, który jest nałożony na tę 
osobę.

W związku z dyskusją, która była na posiedze-
niu komisji, nie sposób się zgodzić z argumentami 
wiceministra Skurkiewicza, który mówił, że przy-
jęcie tej ustawy nie jest w interesie Ministerstwa 
Obrony Narodowej. Absolutnie jest w interesie 
Ministerstwa Obrony Narodowej, bezpieczeństwa 
Polski – przytaczam to z posiedzenia komisji – 
i w interesie wszystkich Polaków. Jestem głęboko 
przekonany, że pan minister przeprowadził reflek-
sję w tym zakresie i w tym momencie ma inne sta-
nowisko, niż miał na posiedzeniu komisji, mogąc 
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zapoznać się z argumentami, które przemawiają 
za tym projektem. Także argument przedstawio-
ny przez pana ministra, że te osoby uciekają przed 
obowiązkami związanymi z powszechnym obo-
wiązkiem obrony, w toku dyskusji okazał się kom-
pletnie nietrafiony. Tak, te osoby nie stawiają się 
na ćwiczenia czy nie biorą udziału w jakichś prze-
szkoleniach, bo w tym czasie uczestniczą w wojnie 
w Ukrainie. Dlatego ten argument także jest całko-
wicie chybiony.

Szanowni Państwo, komisja, przyjmując ten 
projekt, potwierdziła, że oczekiwanym efektem 
regulacji będzie odstąpienie od karania indywidu-
alnych obywateli polskich w zakresie przyjęcia bez 
zgody właściwego organu obowiązków wojskowych 
w siłach zbrojnych Ukrainy. Zwracam uwagę nas 
wszystkich na opinie, które wpłynęły. Pomijam 
fakt, że z najwyższym zaskoczeniem przyjmu-
ję, że od 15 marca Ministerstwo Sprawiedliwości 
nie przedstawiło opinii do tego projektu, chociaż 
natychmiast o to wystąpiliśmy. Projekt dotyczy 
przepisów karnych, więc ta opinia byłaby niezwy-
kle wskazana. Ale mamy opinię ministra spraw 
zagranicznych, który zwrócił uwagę na potrzebę 
stworzenia odrębnej ścieżki regulowania spraw 
związanych ze służbą obywateli polskich w wojsku 
ukraińskim ze względu na konieczność zawiesze-
nia działalności niemal wszystkich polskich urzę-
dów konsularnych w Ukrainie, a także ze względu 
na utrudnienia w poruszaniu się po terytorium 
Ukrainy i ograniczenia w działaniu tamtejszej 
poczty. Nie sposób się z tym argumentem nie zgo-
dzić, stąd ta propozycja zmian przepisów prawa.

Krajowa Rada Sądownictwa nie zgłosiła uwag 
do projektu, tak samo jak rzecznik praw obywa-
telskich. Stowarzyszenie Sędziów „Themis” po-
zytywnie zaopiniowało projektowaną ustawę, 
zwracając uwagę, że – przytoczę fragment opinii 
– projektowane rozwiązania stanowią tylko ko-
nieczne minimum, jakie państwo polskie powin-
no zapewnić swoim obywatelom. Ważne jest, aby 
istniał nie tylko mechanizm niekarania obywateli, 
ale także mechanizm – tutaj opinia stowarzysze-
nia idzie dalej niż projekt – umożliwienia brania 
udziału w służbie wojskowej po stronie ukraińskiej. 
Dlatego w opinii stowarzyszenia konieczne wydaje 
się wprowadzenie do ustawy o obronie Ojczyzny 
dodatkowych przepisów epizodycznych, które 
upraszczałyby procedury zaciągu w tym zakresie. 
My wprowadziliśmy poprawki, które wynikają wła-
śnie z konieczności wprowadzenia zmian legisla-
cyjnych w ustawie o obronie Ojczyzny.

Szanowni Państwo, Komisja Ustawodawcza 
zdecydowaną większością głosów przyjęła ten 
projekt. W imieniu komisji rekomenduję Senatowi 
jego przyjęcie, nie mając żadnej wątpliwości, 
o czym będę jeszcze mówił w dyskusji, że projekt 
ten wychodzi naprzeciw tej konkretnej sytuacji. 
O tym właśnie mówiliśmy na posiedzeniu komi-
sji. Nasz sąsiad został napadnięty przez inne pań-
stwo, przez agresora, czyli Rosję, a my nie mamy 
żadnej wątpliwości, że dzisiaj walczą tam obywa-
tele polscy. Sytuacja, w której nie uzyskaliśmy od 
rządu informacji, ilu obywateli cywilnych zgło-
siło wnioski w tym zakresie – mówiono, że do 
ministra obrony narodowej wpłynęło tylko kilka 
wniosków w tej sprawie – podkreśla ułomność tej 
procedury i jej niedostosowanie do takiej sytuacji, 
z jaką spotkaliśmy się w Ukrainie. Ta czasochłon-
ność powoduje absolutny brak przekonania tych, 
którzy takie wnioski mogliby składać, że uzyska-
nie tej zgody w rozsądnych ramach czasowych jest 
w ogóle możliwe do przeprowadzenia. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Senator Maciej Łuczak. Proszę bardzo.

SENATOR 
MACIEJ ŁUCZAK 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, pan w swoim 

sprawozdaniu przekazał nam taką informację, że 
część Polaków już walczy po stronie ukraińskiej. 
Czy posiada pan wiedzę, jaki to jest rząd wielkości? 
Ilu Polaków może tam być i, że tak powiem, uczest-
niczyć w tych działaniach na Ukrainie?
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SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Senatorze, i pan, i ja jesteśmy funkcjo-
nariuszami publicznymi. Gdybym powiedział, że 
znam takie przykłady, miałbym obowiązek złożyć 
stosowne zawiadomienia do prokuratury. Dlatego 
na to pytanie odpowiem tak: skoro przed wojną 
wiedzieliśmy o tysiącach Polaków, którzy przeby-
wali w Ukrainie, to ja nie mam żadnej wątpliwości, 
że dzisiaj pewna część z nich z bronią w ręku broni 
swoich rodzin, swoich bliskich i swoich domów.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Marek Martynowski.
(Głos z sali: Nie zgłaszał się.)
Nie zgłaszał się?
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Nie.)
A pan senator Czerwiński?
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pan senator…)
Pan senator Czerwiński się zgłosił.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Mam 2 pytania, w tym 1 proceduralne. Dlaczego 

ten projekt nie przeszedł przez Komisję Obrony 
Narodowej? Aż się prosiło, żeby tym projektem 
zajęła się komisja, nazwałbym to, fachowa, a skie-
rowano go tylko do Komisji Ustawodawczej. Można 
było wspólne posiedzenie zrobić.

I drugie pytanie. Rozumiem, że intencją tego 
projektu ustawy jest pomoc Ukrainie w walce 
z agresorem. Ale Ukraińcy też walczą sami z agre-
sorem, jest tam ogłoszona mobilizacja, a część 
Ukraińców w wieku poborowym, tj. od osiemnaste-
go do sześćdziesiątego roku życia, jest w Polsce. Czy 
zna pan jakieś przypadki, w których władze polskie 
pomagają Ukraińcom czy też państwu ukraińskie-
mu, nazwałbym to, w realizacji tej mobilizacji?

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Nie zgadzam się z  tezą, że Komisja 
Ustawodawcza jest niefachowa. W zakresie proce-
dury karnej absolutnie jesteśmy fachowi. Chciałbym 

wszystkim członkom Komisji Ustawodawczej po-
dziękować, w tym senatorowi Czerwińskiemu, za 
państwa fachowość, zaangażowanie w pracę nad 
tym projektem i każdym innym, którym zajmuje 
się Komisja Ustawodawcza.

Intencją tej ustawy nie jest pomoc Ukrainie. 
Intencją tej ustawy… Pomagamy Ukrainie na wszel-
kie możliwe sposoby, ale to nie ta ustawa. Dziękuję 
w tym miejscu milionom Polaków, którzy przy-
jęli pod swoje dachy uciekające kobiety i dzieci 
z Ukrainy, którzy dokładają się finansowo w róż-
nych zbiórkach finansowych, rzeczowych, wspierają 
na tysiące sposobów naszych sąsiadów z Ukrainy, 
którzy znaleźli schronienie w Polsce. To jest wspa-
niały, bezprzykładny przejaw solidaryzmu, najpięk-
niejsza polska tradycja. Ta solidarność, która była 
naszym symbolem, znalazła tu wyjątkowe odzwier-
ciedlenie. Ale ta ustawa jest o czymś innym. Ta usta-
wa jest o tym, żeby nie wsadzać do więzień polskich 
obywateli, którzy dzisiaj zmuszeni przez okoliczno-
ści walczą z bronią w ręku z rosyjskim agresorem, 
który w Buczy, Irpieniu, Hostomelu i Mariupolu 
morduje niewinną ludność cywilną. Tak, jesteśmy 
to winni tym, którzy dzisiaj muszą walczyć tam 
w Ukrainie, a są polskimi obywatelami. I byłoby mi 
wstyd, gdybyśmy…

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

Panie Senatorze, bardzo bym prosiła nie przeszka-
dzać, pan senator przeszkadza.)

Byłoby mi wstyd w każdej takiej sytuacji, gdy-
by polski obywatel wrócił z Ukrainy, a prokura-
tor przedstawiłby mu – bo musiałby, bo taki jest 
przepis w Polsce obowiązujący – zarzuty związa-
ne z sankcją karną do 5 lat pozbawienia wolności 
włącznie. Intencją tej ustawy jest to, żeby do takiej 
sytuacji nie dopuścić.

(Senator Jerzy Czerwiński: Czy można, Pani 
Marszałek?)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę dopytać.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Co do pierwszego pytania, to chciałbym spro-
stować treści, które próbował włożyć w  moje 
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usta pan senator sprawozdawca. Nie padło z mo-
ich ust, można to porównać z protokołem… Nie 
twierdziłem, że Komisja Ustawodawcza składa się 
z niefachowców. 

Zaś na drugie pytanie – ono było poważne – nie 
uzyskałem odpowiedzi, tylko usłyszałem jakiś, nie 
wiem, manifest polityczny.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek… Cytuję pańską wypowiedź: 
żeby się zajęła komisja fachowa. No to, przepra-
szam, jaki z tego wyciągnąć wniosek? Skoro tak 
i skoro się tym zajęła Komisja Ustawodawcza, to, 
jak rozumiem, ona jest niefachowa. Tak? No, taki 
jest wniosek z pańskiej wypowiedzi.

(Senator Jerzy Czerwiński: Mogą być 2 komi-
sje fachowe, pan myli pojęcia. Nieważne. Zasady 
logiki…)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator, pan marszałek Bogdan 

Borusewicz. Bardzo proszę.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Senatorze Sprawozdawco, czy pan wie, 
że ok. 200 tysięcy Ukraińców wróciło na Ukrainę 
i w większości to są mężczyźni? Czy pan wie o tym?

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Wiem, że grupa obywateli ukraińskich wróciła…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ok. 200 tysięcy…)
To najlepszy możliwy przykład patriotyzmu 

i umiłowania swojej ojczyzny.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jacek Włosowicz, proszę bardzo.

SENATOR 
JACEK WŁOSOWICZ 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, czy rozmawialiście na posie-

dzeniu komisji lub czy posiada pan wiedzę, jak z tą 
kwestią radzą sobie inne państwa? Bo zapewne ta-
kie przypadki w innych krajach również występują.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Chciałbym panu senatorowi bardzo podzię-
kować za to pytanie. Z informacji, którą państwo 
mają także w OSR, wynika, że niektóre europejskie 
państwa, w tym Dania, Estonia, Wielka Brytania, 
ale również Kanada, zezwoliły swoim obywatelom 
na przystąpienie do ukraińskich oddziałów walczą-
cych w obronie kraju. Przedstawiciele tamtejszych 
władz podkreślają, że to jest oczywiście indywidu-
alna decyzja każdego obywatela, ale np. parlament 
Łotwy przyjął specjalną poprawkę – i to jednomyśl-
nie – do ustawy o bezpieczeństwie narodowym, 
która umożliwia obywatelom łotewskim legalne 
wstępowanie do ukraińskiego wojska.

Proszę i apeluję do wszystkich senatorów – nie-
zależnie od tego, jakie kluby i koła senackie repre-
zentujecie – abyśmy tak jak parlament łotewski, 
czyli jednomyślnie, przyjęli tę inicjatywę ustawo-
dawczą. Ta sytuacja, ta bezprzykładna zbrodnia, 
której dokonuje rosyjski agresor… Nasze głosowa-
nie będzie elementem napiętnowania, także w wy-
miarze symbolicznym, i wyrazem braku akceptacji 
ze strony polskiego Senatu wobec takich zachowań.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę, pan senator Józef Łyczak.

SENATOR 
JÓZEF ŁYCZAK 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pan bardzo pięknie zdał sprawozdanie, do-

dając wiele wątków pobocznych, byśmy szyb-
ciej skończyli. Tak jak wspomniał pan marszałek 
Borusewicz, bywają dni, że 10 tysięcy Ukraińców 
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wraca na Ukrainę. Są oni znakomitym przykładem 
dla wszystkich Europejczyków. Mam pytanie, czy 
znany jest dzisiaj panu senatorowi sprawozdawcy 
przypadek, że ktoś został skazany za to, czego do-
tyczy ta ustawa.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Przepraszam, Panie Senatorze, może pan nie 
wiedzieć, ale wojna w Ukrainie jeszcze trwa i ci, 
którzy tam walczą, jeszcze są w Ukrainie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Jolanta Hibner.

SENATOR 
JOLANTA HIBNER 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, wiemy o tym, że są osoby, 

które są w związku małżeńskim… Są małżeństwa 
Polaków z Ukrainkami. Ci ludzie zostali zamknię-
ci, uwięzieni w wielu miastach i podejmują wal-
kę z okupantem, okupantem potwornym, który 
niszczy wszystko. Oni, że tak powiem, nie zgłoszą 
się do żadnych szkoleń czy innych działań, któ-
re są w ramach obowiązkowej służby wojskowej 
w Polsce. Czy ich ta ustawa obejmie? Czy obejmie 
ona również tych, którzy pracowali tam na kon-
traktach i zostali tam uziemieni? Bo oni już się 
włączyli – mam takie potwierdzenia od kolegów 
– w tę walkę. Czy Polacy z podwójnym obywatel-
stwem, którzy zostali tam włączeni do służby, bo 
mają podwójne obywatelstwo… Czy ta ustawa ich 
obejmie? Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Senator, bardzo dziękuję za to pytanie. 
Obowiązek uzyskiwania powyższej zgody nie 

dotyczy obywateli polskich będących jednocze-
śnie obywatelami innego państwa, jeżeli stale za-
mieszkują na jego terytorium i przyjmują służbę 
w siłach zbrojnych lub organizacji wojskowej tego 
państwa. Niewymagana jest wtedy taka zgoda. Ta 
ustawa dotyczy tych Polaków, którzy mają wyłącz-
nie polskie obywatelstwo i są na terytorium pań-
stwa ukraińskiego.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Ja mam pytanie, Panie Senatorze. Czy mógłby 

pan, żeby naświetlić problem trudności w uzyska-
niu takiej zgody od ministra spraw wewnętrznych 
i administracji, powiedzieć, przybliżyć nam, jakie 
warunki trzeba spełnić, żeby móc legalnie dzisiaj 
pełnić służbę w obcym wojsku? Ile mniej więcej 
trwa taka procedura?

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Szanowni Państwo, ja mam takie notatki, prze-
praszam, ale nie przy sobie… To jest wieloetapowa 
procedura. Dość powiedzieć, że kończy się siód-
my tydzień tej wojny i żadna osoba nie przeszła tej 
procedury. To jest procedura bardzo czasochłonna. 
Po rozmowach z różnymi osobami, które rozważa-
ły złożenie takiego wniosku… Jak państwo wiecie, 
w Senacie mamy zespół senacki, który grupuje by-
łych wojskowych. Oni mówią wprost, że oni w ogóle 
nie występują o taką zgodę, bo zdają sobie sprawę, 
że ta procedura jest tak czasochłonna… Dzisiaj nie 
ma możliwości podania choćby jednego przykładu, 
że jakiejś osobie udało się zakończyć tę procedurę. 
Oni uważają, że zgłaszanie takiego wniosku nie ma 
sensu. Szanowni Państwo, z uwagi na konsekwen-
cje prawne, także mnie dotyczące, nie dopytuję, co 
robią te osoby, które mają takie przekonanie, jaką 
one decyzję podejmują. Ale te rozmowy były dla 
mnie jednoznacznym sygnałem, że istnieje potrze-
ba przygotowania takiej zmiany przepisów prawa.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

To ja dopytam, Panie Senatorze. Czy prawdą 
jest, że osoba, która chciałaby się ubiegać o taką 
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zgodę, musi mieć wypis z Krajowego Rejestru 
Karnego, z  Krajowego Rejestru Dłużników 
Niewypłacalnych, z rejestru podatku od nieru-
chomości, wszystkich innych podatków, rejestr czy 
wyciąg z kont bankowych, potwierdzający, że nie 
ma zadłużenia itp., itp., i musi mieć też kilkanaście 
zaświadczeń, z których otrzymanie każdego trwa 
od kilku dni do kilku tygodni?

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek, tak, dokładnie tak ta procedu-
ra wygląda. Nawet uzupełnię: tam chodzi nie tylko 
o zaległości skarbowe, lecz także np. zaległości wo-
bec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Tak, to jest 
absolutnie procedura sformułowana w taki sposób, 
żeby – powiem najbardziej eufemistycznie – znie-
chęcić tych, którzy by chcieli tę procedurę przejść.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Przypominam, że w tej kwestii przedstawicie-

lem rządu jest nasz kolega senator, pan minister 
Wojciech Skurkiewicz.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pan przewodniczący Kwiatkowski bardzo 

oszczędnie gospodaruje prawdą, wkładając w moje 
usta wypowiedzi, które nie miały miejsca. Mam na-
dzieję, że jak przeczyta stenogram z porannego po-
siedzenia komisji, to się zreflektuje.

Szanowni Państwo, ja pragnę zwrócić uwa-
gę na jedną kluczową kwestię: możliwość, o któ-
rej tu mowa, jest dziś w przepisach prawa. I jest 
mi niezmiernie przykro z tego powodu, że prze-
wodniczący Kwiatkowski pastwi się nad wicemi-
nistrem obrony narodowej, a nie zadbał o to, żeby 
trafiły odpowiednie dokumenty z Ministerstwa 

Spraw Wewnętrznych i Administracji czy też żeby 
przedstawiciel Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 
i Administracji… Bo zarówno ja, jak również sie-
dzący tutaj – cały czas na niego zerkam – pan mi-
nister Klich, który był przez wiele lat ministrem 
obrony narodowej, zdajemy sobie sprawę, że w tym 
obszarze minister obrony narodowej może podej-
mować działania i decyzje w stosunku do byłych 
żołnierzy zawodowych.

I też nieprawdą jest, jakoby nikt nie przekazał 
informacji. Bo przecież poinformowałem komi-
sję, że do ministra obrony narodowej zgłosiły się 
3 osoby, 2 byłych żołnierzy i 1 osoba cywilna, i ten 
1 wniosek został przesłany do ministra spraw we-
wnętrznych i administracji, bo to właśnie minister 
spraw wewnętrznych i administracji jest właściwy 
do rozpatrzenia takiego wniosku. Choć taka, że tak 
powiem, zawiłość będzie możliwa do procedowa-
nia do 23 kwietnia, jako że wchodzi w życie usta-
wa o obronie ojczyzny, na mocy której to minister 
obrony narodowej będzie właściwy do podejmowa-
nia decyzji we wspomnianej sprawie.

I nie jest prawdą, jakoby po stronie Ministerstwa 
Obrony Narodowej ta procedura trwała nie wiado-
mo ile. Ona jest przeprowadzana dość sprawnie 
i w dość szybkim tempie, na pewno nie w ciągu 
tygodni, a dni. Tak więc to w kwestii sprostowania.

Szanowni Państwo, jestem w Ministerstwie 
Obrony Narodowej od 5 lutego 2018 r. i nie przypo-
minam sobie sytuacji, żeby jakikolwiek żołnierz czy 
osoba cywilna, która służyła w armiach innych kra-
jów, poniosła z tego tytułu konsekwencje. Trudno 
mi szukać takich sytuacji. Jestem przekonany, 
że trudno by było szukać takich sytuacji również 
panu ministrowi Klichowi. Szanowni Państwo, 
zrobiwszy kwerendę również w ministerstwie, 
w Departamencie Prawnym Ministerstwa Obrony 
Narodowej, najstarsi pracownicy nie przypominają 
sobie takiej sytuacji, która by miała miejsce.

Mniej działań pod publikę, a więcej działań me-
rytorycznych, Szanowni Państwo. I nie szukajmy 
problemu tam, gdzie tego problemu nie ma. Bo 
panu Kwiatkowskiemu przypominam, jako byłe-
mu ministrowi…

(Głos z sali: Senatorowi.)
Przepraszam. Przypominam panu senatoro-

wi Kwiatkowskiemu – dziękuję za poprawienie 
mnie – jako byłemu ministrowi sprawiedliwości, 
że w polskim prawie obowiązuje również coś ta-
kiego jak znikoma szkodliwość społeczna czynu. 
Znikoma szkodliwość społeczna czynu. I zapew-
niam pana, że nikt takich osób nie będzie karał. 
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Zapewniam pana, że takie osoby nie będą pono-
sić również kary z tego tytułu, że dziś walczą na 
Ukrainie. Ale zapewniam także pana, że nie są 
to tysiące osób. Bo pan nie jest w stanie wska-
zać takich osób, które właśnie walczą po stronie 
ukraińskiej.

Dlatego też, Szanowni Państwo, pragnę zwró-
cić uwagę na kluczową kwestię. Bo to jest coś, co 
mi zarzucano, choć ja tylko cytowałem przepi-
sy prawa, które dzisiaj obowiązują nas wszyst-
kich. Zatem w pierwszej kolejności chciałbym 
zwrócić uwagę na jedną kwestię. Państwo ma-
cie na swoich sztandarach tak ochoczo wypisa-
ne hasła obrony konstytucji, więc przypominam. 
W art. 85 ust. 1 i 2 konstytucji jest jednoznaczne 
wskazanie, że obowiązkiem obywatela polskiego 
jest obrona ojczyzny. To jest pierwsze i nadrzęd-
ne prawo. Jeżeli ja dziś cytuję takie przepisy pra-
wa, które są zapisane w ustawach, to one odnoszą 
się również do Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej, którą tak ochoczo państwo przywołu-
jecie, a która jest prawem nadrzędnym w na-
szym kraju.

Szanowni Państwo, jeszcze raz powtórzę: ta 
ustawa oczywiście będzie miała wymiar medial-
ny, oczywiście będzie można stanąć przy stoliku 
dziennikarskim i coś powiedzieć, ale ta ustawa nie 
wnosi do porządku prawnego niczego, co nie mo-
głoby być zrealizowane z myślą o tych walczących 
dziś poza granicami kraju na Ukrainie, żeby im 
pomóc. Pomagajmy w inny sposób, a nie właśnie 
w taki sposób.

Pamiętajcie również o jednej kluczowej kwestii. 
Jestem przekonany, że takie sytuacje się nie zdarzą, 
ale gdyby się zdarzyły, to zawsze jest jeszcze roz-
waga i roztropność niezawisłego sądu, a przecież 
wiemy, że niezależne i niezawisłe sądy podejmują 
rozstrzygnięcia właściwe z punktu widzenia pra-
wa Rzeczypospolitej i Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Jeszcze raz powtórzę: nie znamy takiego przy-
padku, żeby ktokolwiek był skazany, był ścigany, 
był sądzony, i jestem przekonany, że ta ustawa tego 
nie zmieni, bo takich sytuacji nie ma.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę jeszcze tutaj do nas, bo na pew-

no będą pytania.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obec-
nego na posiedzeniu przedstawiciela rządu związa-
ne z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Ja mam takie pytanie: czy w  takim razie – 
w związku z ostatnim zdaniem, jakie pan wypowie-
dział, ja proszę o odpowiedź: tak lub nie – służba 
w obcej armii, w tym wypadku w armii międzyna-
rodowej na Ukrainie, jest przestępstwem w świetle 
polskiego prawa, czy nie?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Szanowni Państwo, ja jeszcze raz powtórzę…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Tak czy nie?)
(Głos z sali: On nie jest sędzią…)
Szanowni Państwo…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

No nie, kodeks mówi…)
Ja jeszcze raz powtórzę: na osoby, które są 

w wieku pozwalającym na to, aby służyć w obro-
nie ojczyzny, są nakładane pewne obowiązki, 
które dziś wynikają z ustawy o powszechnym 
obowiązku obrony, ale za chwilę z  ustawy 
o  obronie Ojczyzny. Każda z  tych osób ma 
określone obowiązki: stawiennictwa, ćwiczeń 
itd., itd. Mogłaby zaistnieć taka sytuacja, gdy-
by w tym momencie np. szef określonego WKU 
skierował taką osobę na ćwiczenia wojskowe, 
a ta osoba nie byłaby w miejscu zamieszkania. 
Mogłaby zaistnieć. Ale to jest tak jak w wielu 
przypadkach sytuacja hipotetyczna, przyszła 
i niepewna, więc…

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Panie Senatorze, dziękuję bardzo, ale ja jeszcze 
raz dopytam, bo pan nie odpowiada na moje py-
tanie. Ukraina nie jest naszą ojczyzną, w związku 
z czym ja pytam: czy Jan Kowalski, który nie jest 
objęty w tym momencie tym obowiązkiem, bo np. 
jest w wieku, który powoduje, że już nie będzie po-
wołany do czynnej służby wojskowej, popełni prze-
stępstwo, czy nie? Ja tylko to chcę wiedzieć.
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SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Pani Marszałek, czy to będzie osoba reklamo-
wana, czy nie? Proszę mi udzielić odpowiedzi.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Osoba, która chce służyć w innej armii. Czy ona 
popełni…)

Ale czy będzie…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

To będę np. ja. Czy popełnię przestępstwo, czy nie?)
No, pani nie popełni przestępstwa, bo jest pani 

osobą reklamowaną. To jest dyskusja akademicka.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Ale kodeks karny, Panie Senatorze, Panie 
Ministrze, nie mówi o osobach podlegających czy 
niepodlegających… Mówi: obywatel polski. Jestem 
polską obywatelką, więc…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Obrony 
Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Ja powie-
działem: osoba reklamowana czy też osoba 
niereklamowana.)

Czyli jeśli chcę służyć w obcej armii, to, w pana 
ocenie, nie popełniam przestępstwa?

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Nie, nie popełnia pani.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Obrony 

Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Bo jest pani oso-
bą reklamowaną.)

Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.
Panie Ministrze, bardzo proszę tutaj… Proszę, 

proszę…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pani 

Marszałek, po wysłuchaniu odpowiedzi na ostat-
nie pytanie już nie mam pytań do pana ministra. 

Skoro pan minister uważa, że osoba, która weźmie 
dzisiaj udział w formacji zbrojnej innego państwa, 
nie podlega odpowiedzialności karnej, to trudno 
mieć do pana ministra jakiekolwiek pytania.)

Dziękuję bardzo.
Czy ktoś jeszcze ma pytania?
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Ministrze, czy obecny zapis art. 3 – 
ja mówię o druku nr 648 S –niejako uchylają-
cy skutki prawne przyjęcia w siłach zbrojnych 
Ukrainy obowiązków, które mogłyby rodzić np. 
jakieś wypadki czy skutkować odniesieniem 
ran, jest według pana ostateczny i, nazwałbym 
to, skuteczny w tym wypadku, w sytuacji przy-
jęcia tej ustawy? Czy Rzeczpospolita Polska 
będzie musiała odpowiadać za ewentualne nega-
tywne skutki walki polskich obywateli w armii 
czy w siłach zbrojnych Ukrainy? To pierwsze 
pytanie.

Drugie, bardziej ogólne pytanie: jakie mogą być 
skutki polityczne tej ustawy?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SEKRETARZ STANU  
W MINISTERSTWIE OBRONY NARODOWEJ 
WOJCIECH SKURKIEWICZ 

Nie będzie skuteczny, w myśl przepisów pol-
skiego prawa.

A co do drugiego pytania, to trudno mi ocenić 
skutki polityczne.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań. Bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Bogdana 

Klicha.
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SENATOR 
BOGDAN KLICH 

Ja może troszkę z mniejszą pasją aniżeli senator 
Kwiatkowski, bo doświadczenie każe mi się pochy-
lić nad tym wszystkim, co stanowi wiedzę niezbęd-
ną dla ministra obrony narodowej oraz ministra 
spraw wewnętrznych i administracji, jeżeli cho-
dzi o stan rezerw osobowych, a także o stan kadr, 
w związku z tymi, którzy nie odbywali przeszkole-
nia wojskowego. Proszę państwa, jesteśmy po dys-
kusji, która przetoczyła się przez media, w której 
wielu argumentowało, że istniejące przepisy zo-
bowiązujące obywatela do tego, aby poinformował 
przedstawicieli rządu, odpowiednio ministra obro-
ny narodowej oraz ministra spraw wewnętrznych 
i administracji, że te przepisy należałoby uchylić 
w związku z konfliktem na Ukrainie. Były takie 
głosy w dyskusji, i to głosy bardzo poważnych lu-
dzi, także ludzi wojska, czytaliśmy, słyszeliśmy, 
te głosy były wyraźne. Ja nie podzielam tej opinii, 
że należałoby uchylać istniejące procedury, dlate-
go że uważam, że państwo polskie musi wiedzieć 
o tym, jaki jest stan rezerw osobowych. To jest tak 
kluczowe z punktu widzenia bezpieczeństwa pań-
stwa… Wiedza ministra obrony narodowej o tym, 
kim dysponuje w przypadku niezbędnej mobili-
zacji, czyli jaki jest zasób kadrowy, jest absolut-
nie kluczową wiedzą z punktu widzenia interesu 
bezpieczeństwa każdego kraju, nie tylko Polski. 
To z jednej strony. Z drugiej strony wiedza mini-
stra spraw wewnętrznych i administracji o tym, 
kto po kwalifikacji wojskowej jest zakwalifikowa-
ny do obowiązku… na kim ciąży obowiązek obro-
ny ojczyzny, ale kto nie przechodził niezbędnego 
przeszkolenia wojskowego, też jest niezmiernie 
istotna. W związku z tym nie podzielam tych opi-
nii, że należałoby dokonać zasadniczej zmiany 
w całej procedurze.

Kolejna kategoria opinii to były opinie o tym, 
że należałoby zastosować jakieś prawo specjal-
ne, lex specialis odnoszące się tylko i wyłącznie 
do tego przypadku, to znaczy do przypadku chęci 
służby naszych obywateli w wojsku ukraińskim, 
ze względu na to, że nasze bezpieczeństwo w du-
żym stopniu zależy od tego, jak się rozstrzygną 
losy wojny wytoczonej przez Rosję Ukrainie. Bo 
istotnie od tego zależy bezpieczeństwo naszego 
kraju. Ale uważam, że robienie jakiegoś lex spe-
cialis, które zawieszałoby funkcjonowanie istnie-
jącego mechanizmu choćby na chwilę, też nie jest 
uprawnione, aczkolwiek jest to już bliższe temu, 

co dzisiaj przedstawia senator Kwiatkowski. Jest 
tak dlatego, że z jednej strony mamy nasze zdol-
ności mobilizacyjne, mamy stan wiedzy o naszych 
kadrach, o rezerwach osobowych, które są, pod-
kreślam, niezbędne, a z drugiej strony mamy stan 
faktyczny, w którym to stanie faktycznym na pew-
no są przypadki… Pan minister tutaj wymienił kil-
ka przykładów rezerwistów, którzy podjęli służbę. 
Zakładam, że także ci, którzy podlegają obowiąz-
kowi obrony ojczyzny, ale którzy nie przechodzi-
li niezbędnego przeszkolenia wojskowego, mogli 
podjąć służbę w międzynarodowych brygadach 
na Ukrainie. Mówię o tych, którzy specjalnie za-
ciągnęli się do tych międzynarodowych oddziałów 
na Ukrainie, oraz o tych, o których też tutaj była 
mowa, to znaczy którzy przebywali na Ukrainie 
i bez przekraczania granicy polskiej zdecydowali 
się na to, by wstąpić do wojska ukraińskiego. A więc 
to jest jakby druga strona medalu: stan faktyczny. 
Stan faktyczny, bo zakładam, że są takie przypadki. 
Co więcej, uważam, że jeśli jest szansa na to, żeby 
obywatele polscy wspierali obywateli ukraińskich 
w ich słusznej wojnie o ich suwerenność, to pań-
stwo polskie nie powinno im w tym przeszkadzać. 
Tak, państwo polskie nie powinno im w tym prze-
szkadzać. I trzeba znaleźć jakieś wyjście, rozwiąza-
nie pomiędzy tymi 2 stronami medalu.

Uważam, że są tu 2 strony tego medalu i ten 
projekt ustawy jest takim wyjściem. To znaczy za-
stosowanie zawieszenia odpowiedzialności kar-
nej – bo tu jest niestety odpowiedzialność karna 
w stosunku do każdego, kto nie zdecydowałby się 
na powiadomienie czy to ministra obrony narodo-
wej, czy to ministra spraw wewnętrznych i admini-
stracji… To niestety jest przestępstwem i musiałyby 
być podjęte czynności śledcze, musiałaby być spra-
wa skierowana do sądu. Sąd oczywiście mógłby się 
wykazać łaskawością ze względu na opisane przez 
pana ministra okoliczności, ale nie nam wyro-
kować o tym, jakie decyzje byłyby podejmowane 
przez sądy, o ile sądy – tak zakładamy – w dal-
szym ciągu, przynajmniej w części, są niezależne. 
A więc uważam, że na coś takiego nie możemy się 
powoływać. Nie możemy zakładać, że wszystkie 
sądy orzekałyby w takim właśnie trybie. I dlatego 
abolicja jest tu jakimś wyjściem, dlatego właśnie 
abolicja jest tutaj jakimś wyjściem.

Reaguję może z mniejszą pasją, z mniejszą 
emocjonalnością aniżeli senator Kwiatkowski. Ale 
uważam, że w tym wypadku, w tym bardzo kon-
kretnym wypadku wojny, która toczy się za na-
szą granicą wschodnią, wojny, od której zależy 
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bezpieczeństwo i przyszłość także naszego kra-
ju, Senat ma prawo do tego, żeby pozytywnie za-
opiniować ten projekt i przyjąć go, kierując go do 
Sejmu.

Tak że zachęcam, Panie Ministrze, do więk-
szej otwartości, jeżeli chodzi o  te sprawy – 
równocześnie pamiętając cały czas o  tym, że 
minister obrony narodowej, minister spraw we-
wnętrznych muszą mieć, w  imieniu państwa 
polskiego, wiedzę na temat zasobów osobowych 
państwa. Wiem, że można tutaj wytoczyć argu-
ment: no dobrze, ale może będzie konkretna sy-
tuacja, w której nie będą mieć takiej wiedzy, i że 
to jest właśnie ta sytuacja. Tylko że ta sytuacja 
wymaga od nas akurat pewnej otwartości, bez 
zmieniania tego zasadniczego mechanizmu, któ-
ry jest uzasadniony, słuszny i dotyczy nie tyl-
ko Ukrainy, ale i służby w innych jednostkach 
międzynarodowych innych krajów, np. w Legii 
Cudzoziemskiej. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Bogdana Borusewicza.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Czas zadać sobie pytanie: co jest interesem 

Polski? Cieszę się, że akurat jest przedstawiciel 
ministerstwa obrony – a przychodzi i rozmawia 
zapewne dlatego, że jest także naszym kolegą – bo 
jest problem. Ale też absolutnie nie mogę się zgo-
dzić z taką interpretacją – i nawet dziwię się takiej 
tezie – że interes ministerstwa obrony równa się 
interesowi Polski. Bardzo możliwe, że interes mi-
nisterstwa obrony jest taki, żeby zachować te zdol-
ności mobilizacyjne, zachować zaplecze osób, które 
trzeba będzie powołać, jak trzeba będzie, ale abso-
lutnie nie oznacza to, że taki interes jest interesem 
Polski w tej chwili. Bo w interesie Polski jest to, aby 
Ukraina się obroniła. I też nie bardzo odpowiada 
mi takie uzasadnienie, że ktoś nie będzie powo-
ływany na ćwiczenia wojskowe, bo będzie walczył 
na Ukrainie, to znaczy, że walcząc na Ukrainie, nie 
bierze udziału w ćwiczeniach wojskowych. On robi 

więcej, niż Polak jest zobowiązany robić. To jest ja-
sne. Jeżeli ktoś tego nie rozumie, to źle.

Ja akurat też zdaję sobie sprawę z dystansu do 
tej ustawy ze strony rządu – bo oprócz senatora, 
który jest też wiceministrem, nie ma nikogo, kto 
odpowiadałby na pytania i wszedł w dyskusję, nie-
łatwą dyskusję. Rozumiem tę ostrożność, ale, pro-
szę państwa, my, senatorowie, nie musimy być tacy 
ostrożni, musimy myśleć o interesie także w per-
spektywie czasowej i przestrzennej. To nie jest 
tak, że Ukraina bez różnorakiego wsparcia, także 
wsparcia uzbrojeniem, które dociera przez nasze 
terytorium… Nie będę się pastwił nad Węgrami 
albo nie będę przywoływał przykładu Niemiec, ale, 
niestety, to jest tak, że państwa, które są mniej za-
grożone, w sytuacji zagrożenia dłużej się zastana-
wiają, dłużej myślą nad tym, co jest ich interesem. 
Nasz interes nie jest równy z interesem Niemiec 
czy Francji, lub nawet z interesem uśrednionym 
Paktu Północnoatlantyckiego czy Unii Europejskiej. 
No bo tam jest interes uśredniony. My mamy inny, 
znacznie większy problem. I nasze zainteresowa-
nie jest właśnie związane z tym, że to dotyka w za-
sadzie najważniejszych spraw, wagi państwowej.

A więc, jak mówię, rozumiem rząd, który po-
winien być znacznie bardziej ostrożny niż my, 
parlamentarzyści, choć nie rozumiem tego tań-
ca z MIG-ami, kompletnie nie rozumiem. Ale tu, 
proszę państwa, sytuacja prawna jest następująca: 
służba w obcej armii jest przestępstwem – i to nie 
tylko tych, którzy podlegają obowiązkowi wojsko-
wemu, ale w ogóle obywateli polskich. Jest prze-
stępstwem. Oczywiście sąd może stwierdzić niskie 
zagrożenie, może odstąpić od kary, ale prokuratu-
ra powinna wszcząć postępowanie. I taki człowiek 
oprócz tego, że pojechał, poświęcił się, naraził się, 
może coś mu się stało, będzie musiał być ciąga-
ny przed sądami. Czy my się nie będziemy wte-
dy wstydzić? No, będziemy się wstydzić w takiej 
sytuacji.

Jaki może być zakres, jeśli chodzi o tych ludzi, 
którzy zdecydują się na podjęcie tego typu bar-
dzo trudnej i niebezpiecznej decyzji? Ale przecież 
w Polsce jest mniejszość ukraińska. W Polsce są 
mieszane małżeństwa. Ale oprócz tego przecież 
każdy z nas, każdy, kto ogląda to, co się dzieje na 
Ukrainie, zastanawia się, co może zrobić. I tego 
typu refleksje i tego typu decyzje mogą się zdarzać. 
Ta ustawa nie wpycha nikogo ze strony polskiej na 
wojnę. Ta ustawa tylko mówi o tym, że ci ludzie nie 
będą karani. I nie jest to, proszę państwa, jakieś 
działanie medialne, propagandowe. Jest problem, 
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który trzeba rozwiązać. Rząd tego nie rozwiąże. 
Dlaczego? Mniej więcej to zasugerowałem. My po-
winniśmy próbować to zrobić. I też nie jest tak, że 
można to włączyć do tej ustawy o obronie Ojczyzny. 
Nie. Takie sugestie były. Dlaczego nie? Bo to po-
winna być ustawa incydentalna. To nie powinno 
być w tej dużej ustawie. To powinna być ustawa 
incydentalna, dlatego że wszyscy mamy opinię, 
że ta sytuacja może minąć. I tu nie chodzi o zmia-
nę w ogóle zakazu służenia w obcych armiach. Tu 
chodzi o umożliwienie Polakom indywidualnego 
wsparcia Ukraińców już w sposób najdalej idący 
i niekaranie ich za to.

Zatem jeżeli obrona Ukrainy jest w naszym na-
rodowym i państwowym interesie – a ja tak uwa-
żam i myślę, że większość z nas tak uważa – to 
powinniśmy zrobić wszystko, żeby Ukraina mogła 
się bronić. Musimy wszystko zrobić dla obywateli, 
którzy decydują się na ten krok. Ja uważam, że ta 
ustawa idzie za blisko, za blisko, bo ci obywatele 
powinni być objęci ochroną prawną, opieką w sy-
tuacji inwalidztwa, ranienia, rodziny powinny być 
otoczone naszą opieką. Przecież to jest nasz obo-
wiązek. Zatem ta ustawa to jest bardzo niewielki 
krok. Ja mam nadzieję, że refleksja spowoduje, że 
państwo senatorowie – jesteście senatorami wspie-
rającym rząd, ale ja nie mówię, że jesteście sena-
torami rządowymi, tylko że jesteście senatorami 
– poprzecie tę ustawę, dlatego że…

(Sygnał timera)
…nasz interes jest organicznie związany z tym, 

czy Ukraina się obroni, czy nie. Dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja, jak pewnie wielu z państwa, jakiś czas temu 

byłem w Ukrainie z konwojem humanitarnym. 
Chciałbym państwu powiedzieć, że Polacy, którzy 
walczą w Ukrainie… To nie jest sytuacja hipote-
tyczna. Nie prosiłem mojego rozmówcy o przed-
stawianie się właśnie z uwagi na to, jakie w Polsce 

obowiązują przepisy prawa. Na zadane przez niego 
pytanie o to, czy jeżeli wróci do Polski – a miał tyl-
ko polskie obywatelstwo – będzie ścigany karnie, 
musiałem mu odpowiedzieć: tak, takie są przepi-
sy, które dzisiaj obowiązują w Polsce. Muszę pań-
stwu powiedzieć, że byłem, powiem najdelikatniej, 
zakłopotany, udzielając tej odpowiedzi. Uważam, 
że jest dzisiaj naszą odpowiedzialnością, żeby 
wysłać taki czytelny sygnał, że ci, którzy walczą 
w Ukrainie, broniąc Ukrainy, de facto bronią też 
Polski i że my jesteśmy z nich dumni, nie potę-
piamy ich i nie będziemy ich narażać na odpowie-
dzialność karną.

Nie zgadzam się ze stwierdzeniem, że… Tu 
pełna zgoda. Takich przypadków jest mniej, a nie 
więcej. Niech ich będzie kilkaset. No, powiedzmy, 
niech ich będzie tysiąc. Czy naprawdę możliwości 
mobilizacyjne polskiej armii się zachwieją, jeżeli 
tych kilkuset polskich obywateli będzie tam wal-
czyć? Ja, Szanowni Państwo, mam chyba większe 
zaufanie do państwa polskiego i do polskiej armii. 
Nie uważam, że te kilkaset przypadków zachwie-
je możliwościami mobilizacyjnymi polskiej armii. 
Wręcz przeciwnie. Uważam, że możliwości obron-
ne państwa polskiego się zwiększą.

Jeżeli ustawą nakładamy na tych obywate-
li taki obowiązek, że oni muszą to później zgłosić 
do właściwej administracji wojskowej, to tym sa-
mym wprowadzamy mechanizm, w ramach któ-
rego osoby, które nabędą wyjątkową umiejętność, 
jak walczyć z armią rosyjską, poznawszy sposób 
prowadzenia armii najeźdźczej, by nie powie-
dzieć, sposób prowadzenia armii zbrodniczej, bo 
armia rosyjska specjalizuje się w sposób szczególny 
w strzelaniu do cywili, matek i dzieci… Takie osoby 
będą miały wyjątkową, unikatową i ogromną wie-
dzę oraz ogromną wartość dla państwa polskiego.

Pan minister mówił o tym… Powiedzmy, że 
pytał, czy wystąpiłem w tej sprawie do ministra 
spraw wewnętrznych i administracji. Tak. 15 mar-
ca wystąpiłem do ministra spraw wewnętrznych 
i administracji z prośbą o opinię. Opinii… Nie chcę 
już tego rozwijać.

Odłóżmy to wszystko na bok, przyjmijmy tę 
ustawę. Nie mam żadnych wątpliwości co do 
tego, że ona jest potrzebna. Jeżeli odwołujemy się 
do znikomej społecznej szkodliwości czynu, to, 
Panie Ministrze, ja nie mogę się zgodzić… Znowu 
pana zacytuję: tu jest znikoma społeczna szko-
dliwość czynu, zapewniam, że nikt nie poniesie 
z  tego tytułu odpowiedzialności karnej. To nie 
pan o tym decyduje. O tym decydują sądy. Nie ma 
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mechanizmu, na podstawie którego dowolny wi-
ceminister lub minister będzie w tym zakresie po-
dejmował decyzje. Ale mamy możliwość przyjęcia 
rozwiązań legislacyjnych, które dadzą tym osobom 
pewność, że rzeczywiście nie poniosą one takiej 
odpowiedzialności.

Szanowni Państwo, to nie jest obca wojna. To 
jest wojna, w której Ukraińcy tak naprawdę bronią 
świata wartości, które my podzielamy, a których 
nie podziela Rosja. Polska też kiedyś korzystała 
z armii ochotniczej. Nie wiem, czy państwo pamię-
tacie gen. Hallera. Wielu żołnierzy, którzy walczy-
li w tej armii, nie miało polskiego obywatelstwa. 
Odwołajmy się do polskiej historii. Sformułowanie 
„Za naszą i waszą wolność” naprawdę towarzy-
szy polskiej historii od wielu lat. To nie jest jakiś 
daleko idący gest. My mówimy o drobnej rzeczy, 
o tym, żeby nie ścigać karnie ludzi walczących dzi-
siaj z tymi, którzy uciekają się do zbrodni wojennej 
i do ludobójstwa. Ta wojna nie jest gdzieś w odległej 
galaktyce czy na odległym kontynencie, ta wojna 
jest w kraju, z którym sąsiadujemy, ta sytuacja nie 
jest sytuacją hipotetyczną.

Dlatego jeszcze raz państwa bardzo ciepło i bar-
dzo serdecznie proszę: przyjmijmy tę ustawę, pro-
szę, żebyśmy wszyscy przyjęli, że intencje, które tej 
ustawie towarzyszą, są wyłącznie szlachetne, z ta-
kich pobudek czysto ludzkich, patrząc przez pry-
zmat tych, którzy już dzisiaj, gdyż np. mieszkali 
w Ukrainie, mają tam swoje rodziny, walczą z ro-
syjskim najeźdźcą, bo patrzą na zgwałcone kobiety 
w Irpieniu, na wymordowanych cywili w Buczy czy 
na zbombardowaną ludność cywilną w Hostomelu. 
W imię tych wydarzeń, naprawdę choćby w imię 
tych wydarzeń warto tę ustawę przyjąć. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Komorowski. Bardzo 

proszę.

SENATOR 
MAREK KOMOROWSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Nie wdając się w polemikę na temat tej ustawy, 

nad którą procedujemy, prowadzimy w tej chwili 
dyskusję, debatę, jednak nie chcąc, żeby pewne 

rzeczy zostały niedopowiedziane, a  tu jeszcze 
były zgłaszane pytania i pytania pani marsza-
łek, chciałbym powiedzieć tak. Owszem, art. 141 
§1 kodeksu karnego stanowi, że „kto, będąc oby-
watelem polskim, przyjmuje bez zgody właściwe-
go organu obowiązki wojskowe w obcym wojsku 
lub w obcej organizacji wojskowej, podlega karze 
pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. To 
oznacza, że czyn ten jest występkiem. Ale, na co 
zwraca uwagę również pan minister Skurkiewicz, 
art. 1 §2 kodeksu karnego stanowi, że „nie stano-
wi przestępstwa czyn zabroniony, którego spo-
łeczna szkodliwość jest znikoma”, a art. 115 §2 
kodeksu karnego stanowi, że przy ocenie tej spo-
łecznej szkodliwości czynu, ocenie tego, czy ona 
jest znikoma, czy nie, sąd bierze pod uwagę pewne 
elementy, wśród tych elementów są rodzaj i cha-
rakter naruszonego dobra, rozmiary wyrządzonej 
lub grożącej szkody, sposób i okoliczności popeł-
nienia czynu, waga naruszonych przez spraw-
cę obowiązków, właśnie waga, postać zamiaru, 
motywacja sprawcy, rodzaj naruszonych reguł 
ostrożności i stopień ich naruszenia, to są te za-
sady. Zaś art. 117 §1 pkt 3 kodeksu postępowania 
karnego stanowi, że nie wszczyna się postępowań, 
a wszczęte postępowania się umarza, gdy społecz-
na szkodliwość czynu jest znikoma.

Ja pozostaję w przekonaniu, że w tych sytu-
acjach, o których tutaj mówimy, o których pan 
senator Kwiatkowski mówił, postępowanie zosta-
łoby umorzone, a te osoby w związku z tym nie 
podlegałyby odpowiedzialności karnej. Dziękuję. 
(Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista…
Proszę bardzo, pan senator Krzysztof 

Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Ja proszę o wyznaczenie komisji terminu przy-
gotowania dodatkowego sprawozdania w celu prze-
prowadzenia trzeciego czytania projektu ustawy 
jeszcze na tym posiedzeniu w związku ze złożoną 
poprawką.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*, a senator Krzysztof Kwiatkowski złożył 
na piśmie wnioski legislacyjne.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chciałby ustosunko-

wać się do złożonych wniosków? Panie Senatorze?
(Głosy z sali: Nie, nie.)
Dziękuję bardzo. Nie dosłyszałam.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Obrony 

Narodowej Wojciech Skurkiewicz: Pan senator 
wszystko wyjaśnił.)

Bardzo dziękuję.
W  związku z  wnioskiem pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego o wyznaczenie komisji 
terminu przygotowania dodatkowego sprawozda-
nia w celu przeprowadzenia trzeciego czytania pro-
jektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu, 
jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przedstawiony wniosek przyjął.

Sprzeciwu nie słyszę.
W związku z  tym Senat kieruje do Komisji 

Ustawodawczej przedstawiony projekt ustawy…
(Głos z sali: Kieruje?)
Nie było sprzeciwu.
Bardzo dziękuję.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych 
w związku z działaniami wojennymi prowadzony-
mi na terytorium Ukrainy.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w druku 
nr 649, a sprawozdanie komisji – w druku nr 649 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przed-
stawienie sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Ja wpierw wyrażę radość, że pan marszałek 

skierował tak szybko ten projekt na posiedzenie. 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Kiedy kierowałem wniosek po posiedzeniu komisji, 
byłem przekonamy, że to będzie przyszły tydzień. 
Uważam, że ta inicjatywa jest niezwykle potrzebna, 
i cieszę się, że jeszcze na tym posiedzeniu możemy 
się tym projektem zająć.

Chciałbym w imieniu Komisji Ustawodawczej 
przedstawić sprawozdanie w sprawie projektu 
ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych 
w związku z działaniami wojennymi prowadzo-
nymi na terytorium Ukrainy, zawartego w druku 
nr 649. Komisja zajmowała się projektem na po-
siedzeniach w dniach 9 marca oraz 12 kwietnia, 
rozpatrzyła w pierwszym czytaniu przedstawiony 
przez wnioskodawców projekt ustawy, wprowa-
dziła do niego poprawki i wnosi o przyjęcie przez 
Senat jednolitego załączonego projektu ustawy oraz 
projektu uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Szanowni Państwo, co jest przedmiotem 
zaproponowanej nowelizacji przepisów? Jaki 
w ogóle problem w tej ustawie rozwiązujemy? 
Działania wojenne toczące się na terytorium 
Ukrainy od 24 lutego nie tylko spowodowały 
ogromne straty materialne, ale także wywoła-
ły zjawisko migracji, którego skala jest absolut-
nie bezprecedensowa na przestrzeni ostatnich 
kilku dziesięcioleci. Zjawisko to ma wymiar za-
równo wewnętrzny, jak i zewnętrzny. W szcze-
gólności wielu obywateli Ukrainy oraz wiele osób 
mających inne obywatelstwo, które ze względu 
na miejsce zamieszkania także zostały dotknię-
te konfliktem zbrojnym, w obawie o swoje ży-
cie, zdrowie, zdecydowało się na przekroczenie 
zachodnich granic państwa ukraińskiego. Jak 
wszyscy wiemy – to są dane na 10 kwietnia – na 
terytorium Polski przybyło 2 miliony 600 tysięcy 
uchodźców, co oznacza, także w świetle danych 
wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych 
do spraw uchodźców, że Polska przyjęła zdecydo-
waną większość spośród tych, którzy z Ukrainy 
uciekali przed wojną.

Społeczeństwo polskie angażuje się w organi-
zowanie pomocy dla uciekających przed wojną, są 
organizowane liczne zbiórki pieniędzy, żywności, 
leków, ubrań, innych produktów, a wielu spośród 
naszych obywateli – za co bardzo ciepło, bardzo 
serdecznie dziękuję – przyjęło ukraińskich uchodź-
ców do swoich mieszkań czy domów. Każda for-
ma pomocy, uczestnictwo w zbiórkach czy właśnie 
udostępnienie własnego mieszkania, czy nawet 
wyrazy wsparcia dla tych obywateli Ukrainy, któ-
rzy przecież każdego dnia nas otaczają na polskich 
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ulicach, to piękny gest solidarności między naszy-
mi oboma narodami.

Zapewnienie uchodźcom z Ukrainy wsparcia 
jest jednak zadaniem długofalowym, bo znacz-
na część z nich nawet po ustaniu walk zbrojnych 
nie będzie mogła wrócić do miejsc wcześniejsze-
go zamieszkania ze względu na dużą skalę znisz-
czeń wojennych. W konsekwencji konieczne staje 
się także ustawowe unormowanie na zasadach 
szczególnych statusu tych osób w sferze prawno-
podatkowej. Agresja militarna na Ukrainę spotka-
ła się z reakcją innych państw polegającą m.in. na 
nałożeniu na Federację Rosyjską szeregu sankcji 
ekonomicznych i finansowych, które wywołują ne-
gatywne skutki nie tylko dla gospodarki tego pań-
stwa i kondycji ekonomicznej podmiotów mających 
w nim rezydencję podatkową.

Szanowni Państwo, same działania wojen-
ne pociągają również za sobą straty dla podmio-
tów gospodarczych, w tym mających rezydencję 
podatkową w Polsce, a prowadzących działalność 
na terytorium Ukrainy, Białorusi czy Federacji 
Rosyjskiej bądź też kooperujących z podmiotami 
z tych państw. Tylko w 2020 r. wartość eksportu 
z Polski do tych 3 krajów, Szanowni Państwo, wy-
niosła prawie 16 miliardów dolarów, a stan należ-
ności z tytułu polskich inwestycji bezpośrednich 
w tych krajach to było ok. 1 miliarda dolarów na 
koniec 2020 r.

Co więc proponujemy w przedstawionej nowe-
lizacji przepisów prawa? Proponujemy wprowa-
dzenie 9 kluczowych instrumentów, które mają 
szansę w tej konkretnej sytuacji wyjść naprzeciw 
tym wyzwaniom, które się pojawiły w związku z tą 
sytuacją.

Po pierwsze, proponujemy zwolnienie od po-
datku od spadków i darowizn nabycia w okresie 
od dnia 24 lutego tego roku do końca grudnia tego 
roku tytułem darowizny własności rzeczy przez 
obywatela Ukrainy lub Republiki Białorusi, któ-
ry w tym okresie przeniósł miejsce zamieszkania 
z Ukrainy lub Białorusi do Polski. Mówimy także 
o tych, którzy uciekają przed reżimem Łukaszenki 
z Białorusi.

Druga propozycja to rozszerzenie w zakresie 
PIT, jeśli chodzi o beneficjentów tzw. ulgi na po-
wrót – przypominam, to nie jest rozwiązanie wy-
myślone, to jest rozwiązanie, które funkcjonuje 
w polskim systemie podatkowym – o obywatela 
Ukrainy lub Republiki Białorusi, który w okresie 
od wybuchu wojny, czyli od 24 lutego, do końca 
grudnia tego roku przeniósł miejsce zamieszkania 

z Ukrainy lub Republiki Białorusi do Polski. Ulga 
ta ma dotyczyć rocznych przychodów do kwoty 
85 tysięcy zł, osiągniętych z tytułu stosunku pra-
cy i stosunków pokrewnych, a także umowy-zle-
cenia, w 4 kolejno po sobie następujących latach 
podatkowych. Powtarzam: nie tworzymy rozwią-
zania podatkowego, którego nie zna polski system 
podatkowy. Także polski obywatel, który wracał 
do Polski z emigracji, z tego rozwiązania mógł 
skorzystać.

Trzecie rozwiązanie to zwolnienie od PIT 
wartości nieodpłatnych świadczeń, np. z  tytu-
łu udostępnienia lokalu mieszkalnego lub środ-
ka transportu, otrzymanych w okresie, znowu, 
od 24 lutego do końca grudnia przez obywatela 
Ukrainy lub Republiki Białorusi, który w tym okre-
sie przeniósł miejsce zamieszkania z Ukrainy lub 
Białorusi do Polski.

Po czwarte, rozszerzenie w zakresie PIT oraz 
CIT kosztów uzyskania przychodów o straty po-
wstałe w okresie od 24 lutego do końca grudnia 
tego roku, w wyniku likwidacji nie w pełni umo-
rzonych środków trwałych, jeżeli środki te utraci-
ły przydatność gospodarczą np. na skutek zmiany 
rodzaju działalności w związku z działaniami wo-
jennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy, 
a także w wyniku utraty lub likwidacji samocho-
dów oraz kosztów ich remontów powypadkowych, 
jeżeli te samochody nie były objęte ubezpieczeniem 
dobrowolnym, a ich utrata lub likwidacja nastąpiła 
w związku z działaniami wojennymi prowadzony-
mi na terytorium Ukrainy.

Kolejne rozwiązanie to ustanowienie tzw. ulgi 
na straty wojenne, tj. prawa odliczenia przez przed-
siębiorcę od PIT, CIT oraz ryczałtu kwoty stano-
wiącej 200% strat powstałych w okresie, który 
zawsze tu przytaczam, czyli od 24 lutego do końca 
roku. I znowu, to nie jest nowe rozwiązanie, do-
kładnie ta sama forma odliczenia była w przypadku 
tzw. przepisów covidowych.

Szóste rozwiązanie to rozszerzenie w zakresie 
PIT beneficjentów tzw. ryczałtu od przychodów 
zagranicznych o  obywatela Ukrainy – za każ-
dym razem, jak będę mówił „obywatel Ukrainy” 
i o okresie, to oczywiście dotyczy to także Republiki 
Białorusi i okresu od 24 lutego do końca roku – 
który to obywatel przeniósł miejsce zamieszka-
nia z terytorium Ukrainy lub Republiki Białorusi 
w związku z działaniami wojennymi prowadzony-
mi na terytorium Ukrainy, przy jednoczesnym ob-
niżeniu wysokości płaconego ryczałtu w okresie 3 
kolejnych lat podatkowych, z kwoty 200 tysięcy zł 
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do kwoty 50 tysięcy zł za rok podatkowy. Na czym 
nam zależy? Żeby tych, którzy tu przyjechali, włą-
czać w ten system, który w Polsce funkcjonuje, 
w system podatkowy, w system ubezpieczeń spo-
łecznych, żeby jak największa grupa spośród tych 
osób podjęła pracę, nazywając rzecz po imieniu. 
My chcemy stworzyć im szansę, mając także na 
względzie z jednej strony ogromną tragedię, którą 
przeszli, a z drugiej strony oczywiście problemy 
demograficzne, które są w naszym kraju. Mówimy: 
proponujemy wam pewne uczciwe zasady, jakie 
państwo polskie zakreśla, pokazuje, na jakich bę-
dziecie tutaj na terytorium Polski przebywać.

Kolejny instrument to ustanowienie prawa 
do odliczenia przez podatnika PIT, CIT oraz ry-
czałtu darowizn przekazanych w okresie, który 
za każdym razem przytaczam, na cele związane 
z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych 
prowadzonych na terytorium Ukrainy organiza-
cjom pożytku publicznego, jednostkom samorzą-
du terytorialnego oraz Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych – wpisujemy też instytucje rządowe 
– w kwocie odpowiadającej 200% ich wartości. I tu-
taj, przepraszam, jest ta zasada, o której mówiłem, 
że z tych rozwiązań już korzystaliśmy.

Odniesienie tzw. ulgi za złe długi do sytuacji, 
w której przedsiębiorca będący podatnikiem PIT, 
CIT oraz ryczałtu nie otrzymał wynagrodzenia z ty-
tułu umowy zawartej w okresie, który do tej pory 
omawiałem, oraz podwyższenie kwoty rozliczane-
go uszczerbku do 200% wartości wierzytelności.

I ostatnie rozwiązanie: rozszerzenie beneficjen-
tów tzw. estońskiego CIT o podmiot prowadzący 
rzeczywistą działalność gospodarczą w Polsce, któ-
rego udziałowcami, akcjonariuszami lub wspólni-
kami są obywatele Ukrainy lub Republiki Białorusi, 
będący rezydentami podatkowymi Ukrainy lub 
Republiki Białorusi, jeżeli podmiot ten złoży zawia-
domienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od 
dochodów spółek do właściwego naczelnika urzę-
du skarbowego w terminie określonym w ustawie 
o CIT, jednak nie później niż do końca roku.

Szanowni Państwo, intencją pomysłodawców, 
wnioskodawców tego projektu… Oczekujemy, 
że zaproponowane rozwiązania pozwolą na po-
zyskanie dodatkowych środków z sektora pry-
watnego na wspieranie działań podejmowanych 
na rzecz uchodźców z Ukrainy, uwzględnienie 
szczególnej sytuacji uchodźców z Ukrainy, którzy 
zdecydują się na pozostanie w Polsce, oraz ogra-
niczenie negatywnych skutków ekonomicznych, 
których polska gospodarka doznała w związku 

z działaniami wojennymi w Ukrainie. Z uwagi na 
epizodyczny charakter projektowanej ustawy trud-
no dokonywać tutaj analizy na tle innych państw 
Unii Europejskiej. Polska sytuacja jest sytuacją 
wyjątkową.

Szanowni Państwo, ta ustawa kosztuje. Nie 
mam żadnych wątpliwości, że te wydatki i tak bę-
dziemy musieli ponieść. Jak nie przyjmiemy re-
gulacji ustawowych, to za chwilę ci przedsiębiorcy 
będą przychodzić z takimi oczekiwaniami i trudno 
będzie mieć do nich o to pretensje. Projektowana 
ustawa będzie wpływała na sektor finansów pu-
blicznych. Zaproponowane rozwiązania spowodują 
zmniejszenie dochodów sektora finansów publicz-
nych, chociaż regulacje, które w sferze podatkowej 
mają stanowić zachętę do przekazywania darowizn 
na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom 
działań wojennych prowadzonych na terytorium 
Ukrainy, mogą pozytywnie wpłynąć także na do-
chody podmiotów należących do sektora finansów 
publicznych. Przypominam, że ta ustawa umożli-
wia darowizny na rzecz jednej z rządowych agencji.

Uwzględniając zasadę proporcjonalności, za-
lecaną w wytycznych do przygotowywania takich 
projektów ustaw, ocena skutków regulacji, którą 
przygotowało Biuro Legislacyjne Senatu, za co na-
prawdę bardzo serdecznie dziękuję, przewiduje, 
że w przedziale od 1,5 miliarda do 3 miliardów 
mogą mieścić się koszty w przypadku regulacji 
polegającej na tym, że podatnik podatku docho-
dowego od osób fizycznych lub podatku docho-
dowego od osób prawnych będzie mógł dokonać 
zmniejszenia podstawy odliczenia podatku albo 
zwiększenia straty o kwotę stanowiącą 200% war-
tości wierzytelności, o zapłatę świadczenia pie-
niężnego, która nie została uregulowana lub zbyta, 
jeżeli wierzytelność ta wynika z transakcji han-
dlowej zawartej z podmiotem będącym rezyden-
tem podatkowym Ukrainy, Republiki Białorusi lub 
Federacji Rosyjskiej.

W przedziale od 62 do 123 milionów szacowa-
ne są koszty w przypadku regulacji polegającej na 
tym, że podatnik podatku dochodowego od osób 
prawnych, czyli CIT, będzie miał prawo odliczyć 
darowizny przekazane organizacjom pożytku pu-
blicznego, jednostkom samorządu terytorialne-
go lub Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 
na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom 
działań wojennych prowadzonych na terytorium 
Ukrainy. Przypominam, że zakres obowiązywa-
nia ustawy… To jest do końca tego roku. Mówimy 
o kwocie 200% wartości darowizny.
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Szacowany koszt 570 milionów dotyczy regulacji 
polegającej na tym, że podatnik podatku dochodo-
wego od osób fizycznych będzie miał prawo odli-
czyć darowizny przekazane organizacjom pożytku 
publicznego, jednostkom samorządu terytorialne-
go lub Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych do 
końca roku w kwocie 200% wartości darowizny.

W przedziale od 1,5 miliarda do 2 miliardów 
400 milionów… Tu szacunki są najtrudniejsze. 
Dotyczy to przypadku tzw. ulgi na powrót obywate-
la Ukrainy lub Republiki Białorusi, który w okresie 
od 24 lutego do końca tego roku przeniósłby miej-
sce zamieszkania z Ukrainy lub Republiki Białorusi 
w zakresie rocznych przychodów do kwoty 85 ty-
sięcy zł osiągniętych z tytułu stosunku pracy i sto-
sunków pokrewnych. Zwróćcie państwo uwagę, że 
to rozwiązanie nas dzisiaj kosztuje, ale przyniesie 
nam określone korzyści w przyszłości.

Nie więcej niż 599 milionów zł będzie w przy-
padku regulacji polegającej na rozszerzeniu ka-
talogu kosztów uzyskania przychodów o straty 
powstałe w wyniku likwidacji nie w pełni umo-
rzonych środków trwałych, jeżeli te środki utraciły 
przydatność gospodarczą na skutek zmiany rodza-
ju działalności w związku z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium Ukrainy.

Szanowni Państwo, to, co ważne: projekto-
wana ustawa będzie pozytywnie oddziaływała na 
funkcjonowanie przedsiębiorstw, w tym małych 
i średnich, ponieważ zaproponowane rozwiązania 
umożliwiają uwzględnienie w kosztach działalno-
ści strat wynikłych z agresji Federacji Rosyjskiej 
na Ukrainę, a także pomocy udzielanej uchodźcom 
z Ukrainy. Nie mam także żadnych wątpliwości, 
że będziemy tutaj mieli do czynienia z pozytyw-
nym wpływem na rynek pracy. Rozwiązania zapro-
ponowane w projekcie ustawy mają na celu m.in. 
wspieranie przedsiębiorstw, które poniosły szkodę 
w następstwie działań wojennych na terytorium 
Ukrainy.

Szanowni Państwo, chciałbym w tym miejscu 
podziękować za te projekty rządowe, które doty-
czą pewnych sfer pokrewnych. My uwzględnili-
śmy w tym projekcie i wprowadziliśmy stosowne 
poprawki dotyczące zmian, jakie zaszły od mar-
cowego posiedzenia komisji do dzisiaj, pracowa-
liśmy nad tym w komisji. Jeżeliby się okazało, że 
rząd sam przygotowuje inicjatywy w tym zakre-
sie, to chętnie się dowiemy o szczegółach takich 
inicjatyw. Nie mam żadnej wątpliwości, że pro-
jekt senacki może być pomocny dla Ministerstwa 
Finansów, bo wspólnie nam zależy na rozwiązaniu 

tego problemu. W sposób szczególny zależy na 
tym polskim przedsiębiorcom, których dotknęły 
sytuacje związane z agresją Rosji na terytorium 
Ukrainy. Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji, a zarazem upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania również pana senatora 
Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Dziękuję bardzo.

Nie ma ministra finansów ani podsekretarza 
stanu.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pani 
Marszałek, chyba jest.)

Są tylko panowie dyrektorowie departamentów. 
Nie wiem, czy spełnia to…

(Głos z sali: Nie.)
Nie spełnia to ustawowego obowiązku. Ale ja 

zapytam, czy panowie chcieliby się ustosunko-
wać. Można z miejsca, tam jest mikrofon. W dwóch 
słowach.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAROSŁAW SZATAŃSKI 

Bardzo dziękujemy za te rozwiązania. Mógłbym 
się do nich szczegółowo odnieść, ale te rozwiąza-
nia, które zostały zaproponowane, są bardzo, bar-
dzo szerokie, dotyczą one zarówno pomocy osobom 
fizycznym uciekającym przed wojną, jak i przed-
siębiorstwom. Z punktu widzenia rządu najważ-
niejsze są tu chyba kwestie skutków, o których 
wspominał pan przewodniczący. Każde z tych roz-
wiązań generuje określone skutki nie tylko dla bu-
dżetu państwa, ale również dla budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, i o tym musimy pamię-
tać np. w kontekście pierwszego rozwiązania, czyli 
zwolnienia związanego ze spadkami i darowizna-
mi. Myślę, że tego dotyczy największa obawa rządu 
w kontekście tych rozwiązań.
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Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na tę ulgę 
na powrót. Ona faktyczne funkcjonuje w sys-
temie, ale była projektowana w zupełnie innej 
sytuacji. Chodziło o zachęcenie poprzez tę ulgę 
do powrotu głównie obywateli polskich i osią-
gnięcia korzyści, zwolnienia spadkowego do wy-
sokości 85 tysięcy zł. Teraz mówimy o zupełnie 
innej sytuacji, takiej, która nie była przewidzia-
na w czasie tworzenia tej ulgi, i o ogromnej rze-
szy osób – o 2 milionach, a odejmując osoby 
niepełnoletnie, ok. 1 milionie – które de facto 
będą uprzywilejowane w bardzo, bardzo daleko 
idący sposób w stosunku do obywateli polskich. 
A więc ta ustawa wydaje nam się, oczywiście 
uwzględniwszy sytuację życiową tych osób… 
Stronie rządowej wydaje się, że z uwagi na licz-
bę osób, które miałyby korzystać z tej ulgi na 
powrót, ta ulga jest nieadekwatna do pierwot-
nego założenia.

Niektóre z tych rozwiązań oczywiście są zbież-
ne z tym, co proponował rząd w rozwiązaniach, 
które już zostały przyjęte albo które są w toku prac, 
ale skutki budżetowe były daleko idące. Myślę, że 
w tym kontekście trzeba się poważnie zastanowić 
nad tym, czy wszystkie z tych rozwiązań mogą zo-
stać przyjęte, czy z niektórych z nich nie należałoby 
po prostu zrezygnować albo z uwagi na te skutki, 
albo z uwagi na pewne wady konstrukcyjne.

Tyle z mojej strony. Jeżeli będą jakieś pytania 
i będzie zgoda, to ja jestem w stanie na nie odpo-
wiedzieć, ale na chwilę obecną…

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

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

Czy ktoś chce zadać takie pytanie?
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.
(Senator Jerzy Czerwiński: Pani Marszałek, 

Wysoka Izbo, Panie Ministrze…)
(Rozmowy na sali)
Jeżeli… Czy będzie pan chciał skierować pytanie 

do pana dyrektora Szatańskiego?
(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
To poprosimy pana dyrektora tutaj.
Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.
I proszę bardzo, Panie Senatorze.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Panie Ministrze, mam proste pytanie. Które 
z tych narzędzi, o których tutaj mówił wyczerpu-
jąco sprawozdawca, przedstawiciel wnioskodaw-
ców, naruszają podstawową według mnie zasadę, 
to znaczy stawiają w gorszej sytuacji obywateli pol-
skich? Jeśli pan mógłby je wymienić…

I drugie pytanie: co to jest ta ulga na straty wo-
jenne? Czy ona kiedykolwiek występowała w na-
szym systemie prawnym?

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAROSŁAW SZATAŃSKI 

Ideą tego projektu tak naprawdę jest, można po-
wiedzieć… Szacuje się, że wszystkie rozwiązania, 
które są zawarte w tym projekcie, różnicują sytu-
ację podatników de facto ze względu na obywatel-
stwo. A więc sama idea tej ustawy jakby różnicuje tę 
sytuację, ewidentnie widać to zróżnicowanie. I wła-
śnie odnośnie do rynku pracy mam taką obawę – 
w kontekście tego, o czym mówiłem, czyli liczby 
osób, które przybyły do nas z Ukrainy w związku 
z wojną – że skorzystanie z tego rozwiązania, które 
polega na zwolnieniu do 85 tysięcy zł wynagrodzeń 
wypłacanych przez 4 lata, wydaje się bardzo dale-
ko idącym rozwiązaniem. I może ono negatywnie 
wpłynąć na cały rynek pracy w Polsce. To jest, wy-
daje mi się, odpowiedź na pierwsze pytanie.

A w kwestii ulgi na straty wojenne powiem, że 
faktycznie takie rozwiązanie… No, nie przypomi-
nam sobie, żeby funkcjonowało ono wcześniej. I to 
jest jedno z tych rozwiązań, które należałoby grun-
townie przemyśleć, m.in. w kontekście skutków po-
datkowych, bo tam jest proponowane 200%… Jest 
też pytanie, dlaczego 200%, a nie 100%. A jeżeli ta-
kie straty wystąpią, to jest też kwestia dokumen-
tacji tego rodzaju strat, ponieważ wydaje się, że 
w praktyce ich udokumentowanie będzie niemoż-
liwe do przeprowadzenia. Tak więc takiej ulgi nie 
było wcześniej, jest to novum w systemie.
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WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Borusewicz, pan 

marszałek.

SENATOR 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Panie Dyrektorze, dlaczego nie było żadnego 
przedstawiciela – pana także nie było – na posie-
dzeniu komisji? Bo na wstępnych posiedzeniach 
rozmawiamy w komisji generalnie o propozycji 
i wtedy te pana uwagi moglibyśmy przedyskuto-
wać, zastanowić się, zmienić coś. W tej chwili je-
steśmy w trakcie kolejnego czytania, w zasadzie 
powinniśmy tylko zgłaszać poprawki, przegłoso-
wać to i iść dalej. Dlaczego nie było pana na po-
siedzeniu komisji? Pan jako dyrektor powinien 
być na posiedzeniu komisji, dlatego że wtedy, jak 
mówię, jest możliwa taka pogłębiona dyskusja 
merytoryczna.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAROSŁAW SZATAŃSKI 

Przypominam sobie, że na jednym posiedzeniu 
komisji byłem, a na tym, na którym nie byłem… 
Przepraszam, ale nie miałem o nim informacji. 
To zapewne kwestia informacji, bo gdybym miał 
informację o tym posiedzeniu komisji, to na pew-
no bym się stawił. Na pierwszym posiedzeniu 
Komisji Ustawodawczej byłem i omawiałem pro-
jekt zdalnie.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Ja informacyjnie: rzeczywiście takie zaprosze-
nie było, tak jak w przypadku pierwszego posie-
dzenia, w którym pan dyrektor mógł uczestniczyć.

Mam pytanie do pana dyrektora, bo pan dyrektor 
powiedział, że ulga na straty wojenne… Pytał pan, dla-
czego 200%, a nie 100%. Czy prawdą jest, że gdyby był 
tu zapis o 100%, nie mielibyśmy do czynienia z żad-
ną nową ulgą? To 100-procentowe rozliczenie straty 
wynika z obecnie obowiązujących przepisów ustawy 
o podatku dochodowym, więc ja nie rozumiem pań-
skiej wypowiedzi. Tak, to jest sytuacja nadzwyczajna, 
stąd te 200%. A 100% wynika z obowiązujących już 
obecnie przepisów. Czy to jest prawda?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAROSŁAW SZATAŃSKI 

Jeżeli ktoś ponosi straty z tytułu zniszczenia środ-
ka trwałego, które nie są spowodowane np. zmianą 
rodzaju działalności, to wtedy… To jest taka moja uwa-
ga. Niektóre z tych rozwiązań wcale nie są potrzeb-
ne, ponieważ to już działa. W zakresie strat środków 
trwałych przedsiębiorca jak najbardziej może to od-
liczyć w 100%, aczkolwiek sama konstrukcja tej ulgi 
i dodatkowe 100%… Możemy oczywiście zastanawiać 
się nad tym, czy w kontekście skutków budżetowych 
jest to właściwa forma pomocy, czy w ogóle podatki 
są tą formą pomocy, która w tym przypadku będzie 
najlepiej, że tak powiem, spełniała ten cel.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SENATOR 
JERZY CZERWIŃSKI 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
(Dyrektor Departamentu Podatków Docho- 

dowych w  Ministerstwie Finansów Jarosław 
Szatański: Dyrektorze.)

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dyrektorze.)

Proste pytanie.
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(Senator Bogdan Borusewicz :  Panie 
Dyrektorze.)

(Senator Józef Łyczak: Będzie ministrem.)
Ja wiem, co mówię.
(Dyrektor Departamentu Podatków Docho-

dowych w  Ministerstwie Finansów Jarosław 
Szatański: Dziękuję.)

Proste pytanie: czy uważa pan, że taka ustawa, 
gdyby ona przeszła, mogłaby spowodować poróż-
nienie polskiego społeczeństwa z osobami w ten 
sposób uprzywilejowanymi?

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAROSŁAW SZATAŃSKI 

Myślę, że to są kwestie, które wykraczają daleko 
poza tę 1 ustawę, o której pan senator wspominał. 
No, ja już wspominałem o tych rozwiązaniach, które 
w odczuciu ministerstwa idą za daleko w kontekście 
uprzywilejowania. Oczywiście w świetle tej sytuacji 
nie można powiedzieć, że… Wydaje się, że w zakre-
sie tej ulgi na powrót, o której wspominałem, te 
rozwiązania idą po prostu za daleko. Odpowiadam 
krótko, nie rozwijając wątku tej konkretnej ustawy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Zainspirował mnie przedmówca, w związku 
z tym chciałbym zapytać, czy ulga na powrót, któ-
ra objęła osoby wracające z emigracji, zantagonizo-
wała Polaków wracających z emigracji z Polakami 
przebywającymi w kraju, właśnie z uwagi na od-
mienne regulacje podatkowe. Proszę o przykłady, 
jeżeli takie przypadki były.

DYREKTOR DEPARTAMENTU  
PODATKÓW DOCHODOWYCH  
W MINISTERSTWIE FINANSÓW 
JAROSŁAW SZATAŃSKI 

Trudno odpowiedzieć na to pytanie odnośnie 
do skutków, jakie ulga na powrót, że tak powiem, 

spowodowała, ponieważ jej realne funkcjonowanie 
jeszcze się tak naprawdę nie ujawniło. Ponieważ 
jest to nowe rozwiązanie, trudno powiedzieć, czy 
ono w jakiś sposób… My nie mamy takich danych 
ilościowych, a o danych jakościowych w kontek-
ście antagonizmów społecznych to już w ogóle nie 
chciałbym się wypowiadać. W kontekście podatków 
wolę mówić o liczbach i o skutkach podatkowych, 
a nie o innych kwestiach. A więc z uwagi na zbyt 
krótki okres obowiązywania nie mamy tego typu 
danych. A jeśli chodzi o antagonizowanie społe-
czeństwa w zakresie rozwiązań podatkowych, to 
trudno mi się wypowiadać.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo panu dziękuję.
Dziękuję, Panie Dyrektorze. Nie ma więcej py-

tań, może pan wrócić na miejsce.
(Dyrektor Departamentu Podatków Dochodowych 

w  Ministerstwie Finansów Jarosław Szatański: 
Dziękuję bardzo.)

Otwieram dyskusję.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SENATOR 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Pani Marszałek! Szanowni Państwo!
Ja już naprawdę bardzo krótko, bo uzasadnia-

łem ten projekt obszernie.
Proszę Wysoką Izbę o rozważenie przyjęcia tego 

projektu. Żałuję, że na posiedzeniu komisji, na kon-
tynuacji tego posiedzenia, kiedy już przyjmowali-
śmy konkretne propozycje, nie było przedstawicieli 
Ministerstwa Finansów. W tym miejscu dziękuję 
sekretariatowi Komisji Ustawodawczej, który do-
łożył absolutnie wszystkich starań, żeby zapewnić 
udział przedstawicieli rządu. Zaproszenia w tym 
zakresie były wysłane.

Ja proszę o przyjęcie tego projektu. Gdyby się 
okazało – bo naprawdę doceniam różne projekty, 
inicjatywy rządowe, które się pojawiły – że część 
z tych rozwiązań jest zawarta w projektach rzą-
dowych… Gdyby Senat tę inicjatywę przyjął, to 
oczywiście można byłoby połączyć prace nad ewen-
tualnym projektem rządowym i projektem senac-
kim. Tutaj chodzi o przyjęcie pewnego rozwiązania 
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np. w sprawie polskich przedsiębiorców, które jest 
potrzebne, jest oczekiwane. Szukajmy takich naj-
lepszych rozwiązań.

Uważam, że projekt senacki, który powstawał 
po dyskusjach z ekspertami – mieliśmy specjalne 
posiedzenie jednego z zespołów senackich, rozma-
wialiśmy z przedstawicielami różnych środowisk 
– to ciekawa, dobra propozycja. Jeżeli państwo ją 
zmodyfikujecie, ulepszycie, zmienicie, to absolut-
nie nikt nie będzie miał tu pretensji. Warto szukać 
takich rozwiązań, które będą wychodzić naprze-
ciw tym problemom, które dzisiaj mają np. polscy 
przedsiębiorcy.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

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

Aleksander Szwed i Adam Szejnfeld złożyli swoje 
przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby tylko głosowanie. Zostanie ono przeprowa-
dzone razem z innymi głosowaniami.

Proszę jeszcze o – bo na tym wyczerpaliśmy 
punkt dziesiąty porządku obrad – odczytanie 
komunikatów.

SENATOR SEKRETARZ 
AGNIESZKA GORGOŃ-KOMOR 

Posiedzenie Komisji Ustawodawczej poświęco-
ne rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych w drugim 
czytaniu do projektu ustawy o niekaraniu ochotni-
ków broniących wolności i niepodległości Ukrainy, 
druk nr 648, odbędzie się 5 minut po ogłoszeniu 
przerwy w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Infrastruktury w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych w toku debaty 
nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w związku 
z rozwojem publicznych systemów teleinforma-
tycznych, druk nr 675, odbędzie się w dniu dzisiej-
szym, 12 kwietnia, 10 minut po ogłoszeniu przerwy 
w obradach w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 
i  Finansów Publicznych, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej 
w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na 
czterdziestym posiedzeniu Senatu do ustawy o zasa-
dach realizacji zadań finansowanych ze środków eu-
ropejskich w perspektywie finansowej 2021–2027, 
druk senacki nr 676, odbędzie się dzisiaj 15 minut po 
ogłoszeniu przerwy w obradach w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu 
i  Finansów Publicznych, Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji w sprawie 
rozpatrzenia wniosków zgłoszonych na czterdzie-
stym posiedzeniu Senatu do ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspie-
raniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 
bezpieczeństwa narodowego, druk nr 690, odbę-
dzie się dzisiaj 30 minut po ogłoszeniu przerwy 
w obradach w sali nr 176.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu poświęcone roz-
patrzeniu wniosków zgłoszonych na czterdziestym 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – 
Karta Nauczyciela, druk nr 677, odbędzie się dziś 
w sali nr 176 5 minut po ogłoszeniu przerwy w ob-
radach. Dziękuję.

WICEMARSZAŁEK 
GABRIELA MORAWSKA-STANECKA 

Bardzo dziękuję.
(Senator Wojciech Piecha: Pani Marszałek, czy 

można przesunąć… Bo 5 minut po ogłoszeniu prze-
rwy mamy posiedzenie i Komisji Ustawodawczej, 
i   Komis j i  Samorządu Terytoria lnego 
i Administracji Państwowej. To jest niemożliwe, 
żebyśmy wzięli udział…)

Ja mam nadzieję, że przewodniczący komisji się 
porozumieją co do tego, żeby…

(Senator Wojciech Piecha: …żeby trochę 
przesunąć…)

…można było w obydwu posiedzeniach komi-
sji… To na poziomie przewodniczących… Zaraz po-
prosimy o to, żeby to…

(Senator Wojciech Piecha: …trochę przesunąć.)
Dostaną państwo SMS-y.
Zarządzam przerwę do godziny 22.15.
O godzinie 22.15 odbędą się głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 20 minut 29  
do godziny 22 minut 17)
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MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Czy wszyscy już dotarli? Czy możemy powracać 
do procedowania?

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc, będziemy 
zaczynać.

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że kolejne posiedzenie Senatu planowane jest 
na dni 27 i 28 kwietnia 2022 r. Porządek obrad tego 
posiedzenia zostanie państwu dostarczony drogą 
elektroniczną.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym.

Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej przedstawiła projekt 
uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie po-
prawki do ustawy – druk senacki nr 673 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-
dzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
ną przez komisję poprawką.

Jeżeli Wysoki Senat wyrazi zgodę, nie będę czy-
tał treści poprawek, tylko będę podawał numery.

Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 5)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad pod-

jęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości ze zmianą wynikającą z przyjętej poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o samorządzie gminnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
trzeciego porządku obrad: ustawa o szczegól-
nych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 

wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności, 
które ustosunkowały się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków i przygotowały wspól-
ne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 690 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Adama 
Szejnfelda, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ADAM SZEJNFELD 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Tak jak była już mowa, druk nr 690 Z zawiera 

zestawienie poprawek. Połączone komisje wnoszą 
do Senatu o przyjęcie zgrupowanych poprawek 
i przegłosowanie ich łącznie. Pierwsza grupa to po-
prawki nr 1–16, druga grupa to poprawki nr 18–
21 i trzecia grupa to poprawki nr 23–31. Dziękuję 
bardzo.

(Rozmowy na sali)

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Jeżeli mogę prosić pana marszałka i pana mini-

stra, żeby… Wasz tembr, Panie Marszałku, słychać, 
a pan senator zgłaszał bloki poprawek. I mamy tu 
taką propozycję: blok pierwszy to poprawki nr 1, 7, 
8, 10, 12 i 23, blok drugi to poprawki… Jest ich spo-
ro: nr 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 25, 26, 
27, 28, 29, 30 oraz 31.

Jeżeli jest zgoda na przegłosowanie tego w tych 
2 blokach, to tak zrobimy.

Mam jeszcze tylko pytanie przed głosowa-
niem: czy senatorowie wnioskodawcy pragną za-
brać głos?

Przypomnę, że wnioski w trakcie zgłosili ple-
no titulo senatorowie: Kleina, Lamczyk, Koc, 
Kwiatkowski, Bosacki, Gawłowski.

(Senator Kazimierz Kleina: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
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a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek.

Czytam jeszcze raz numery poprawek w pierw-
szym bloku: nr 1, 7, 8, 10, 12 oraz 23.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 55 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 7)
Poprawki przyjęte.
Głosujemy teraz nad drugim blokiem 

poprawek…
(Głos z sali: Nie, nie.)
(Głos z sali: Dwójka jeszcze… Poprawka nr 2.)
A, przepraszam, przepraszam bardzo. 

Poprawka nr 2.
(Głos z sali: A nr 21?)
Do poprawki nr 21 jeszcze dojdziemy.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 8)
Poprawka przyjęta.
Teraz blok poprawek. Jeszcze raz przeczytam 

ich numery: 3, 4, 5, 6, 9, 11, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 24, 
25, 26, 27, 28, 29, 30 oraz 31.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 9)
Poprawki przyjęte.
A teraz poprawka nr 13.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedna z osób… O, już dotarł sygnał.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 55 było za, 43 – prze-

ciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 10)
Przyjęta.
Poprawka nr 17.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę… A, jeszcze 1 głos…

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 było za, 46 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 11)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 21 – przy czym przyjęcie tej po-

prawki wykluczy głosowanie nad poprawką nr 22.
(Rozmowy na sali)
Poprawka nr 21.
Kto jest za?
(Głos z sali: Przeciw!)
(Głosy z sali: Za, za.)
Kto jest przeciw?
(Rozmowy na sali)
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 47 było za, 51 – 

przeciw, nikt… przepraszam, 1 się wstrzymał. 
(Głosowanie nr 12)

Poprawka odrzucona.
Poprawka nr 22.
Kto jest za?
(Głosy z sali: Za, za.)
(Głos z sali: Przeciw.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Głosowało 99 senatorów, 55 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 13)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka… I to są wszystkie poprawki.
Przystępujemy zatem do głosowania nad podję-

ciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości 
ze zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 14)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziała-
nia wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
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i   Społecznej oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przed-
stawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek – druk senacki 
nr 692 A.

Przystępujemy zatem do głosowania nad przed-
stawionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 15)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zasadach realiza-
cji zadań finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021–2027.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Budżetu i  Finansów Publicznych, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych 
i Unii Europejskiej, które ustosunkowały się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 676 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Janusza 
Pęcherza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
JANUSZ PĘCHERZ 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Komisje na posiedzeniu w dniu dzisiejszym 

rozpatrzyły wnioski zgłoszone w  toku debaty 
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące 
stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski 
zawarte w punktach 1–50.

Ale jest propozycja połączonych komisji, aby 
nad blokiem poprawek legislacyjnych popartych 
przez rząd – to są poprawki nr 10, 30 i 45 – głoso-
wać łącznie, nad blokiem poprawek legislacyjnych 
niepopartych przez rząd, a przyjętych przez ko-
misje, czyli poprawkami nr 1–4, 7, 9, 11–14, 16, 18, 
19, 21–29, 40, 41 i 43, także głosować łącznie, oraz 
nad blokiem poprawek merytorycznych popar-
tych przez połączone komisje, czyli poprawkami 

nr 8, 15, 17, 31–39, 42, 44, 46 i 48–50, także głoso-
wać łącznie. Nad pozostałymi głosujemy osobno. 
Dziękuję bardzo.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski zgłosili pani senator 

Danuta Jazłowiecka i pan senator Janusz Pęcherz.
Jak rozumiem, nie.
Jeżeli nie usłyszę sprzeciwu, będziemy głoso-

wać blokowo, zgodnie z sugestią komisji.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad pierwszym 
blokiem, który zawiera poprawki nr 1–4, 7, 9, 11–
14, 16, 18, 19, 21–29, 40, 41 i 43.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 54 senatorów – za, 45 

– przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 16)

Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 17)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 6.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Poprawka przyjęta.
Następny blok poprawek to są poprawki nr 8, 

15, 17, 31–39, 42, 44, 46 i 48–50.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 53 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 19)
Poprawki przyjęte.
Następny blok. Poprawki nr 10, 30 i 45 są to po-

prawki zaakceptowane przez rząd.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 20)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 20.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 21)
Poprawka została przyjęta.
Patrzę, czy mamy jeszcze jakąś poprawkę…
Poprawka nr 47.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy pan senator Pająk głosuje?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 22)
Przyjęta.
I to była ostatnia poprawka, która została pod-

dana pod głosowanie.
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?
Teraz pan senator Dobkowski, gdyby zwrócił 

uwagę, czy nacisnął… Dziękuję bardzo.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zasadach 
realizacji zadań finansowanych ze środków euro-
pejskich w perspektywie finansowej 2021–2027.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Karta Nauczyciela.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, 
które ustosunkowały się do przedstawionych 
w toku debaty wniosków i przygotowały wspól-
ne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 677 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Marka 
Komorowskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
MAREK KOMOROWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sp rawo z d a n i e  Ko m i s j i  Sa m o r z ą d u 

Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Komisje na posiedzeniu w dniu 12 kwietnia 
2022  r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w  toku 
debaty w dniu 12 kwietnia 2022 r. nad ustawą 
o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela i przedsta-
wiają Wysokiemu Senatowi następujące stanowi-
sko: Wysoki Senat raczy przyjąć wniosek zawarty 
w pkcie 1, czyli wniosek o przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą 

jeszcze zabrać głos?
Przypomnę, że byli to pan senator Józef Zając 

z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz pan sena-
tor Wojciech Konieczny, sprawozdawca mniejszo-
ści Komisji Nauki, Edukacji i Sportu.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy 
bez poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia 
tego wniosku, nad przedstawionymi poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 100 senatorów, 47 – za, 53 – przeciw, 
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 24)

Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 
bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami.

Nad obiema należy głosować łącznie. Głosujemy 
łącznie nad poprawkami nr 1 i 2.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 25)
Poprawki zostały przyjęte.
Wobec wyników głosowania stwierdzam… A, 

przepraszam.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Karta Nauczyciela.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym za-
sobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz 
ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej przedsta-
wiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wprowa-
dzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 674 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Uwaga: nad poprawkami nr 1–3 należy głoso-

wać łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosownia.
Głosowało 100 senatorów, 55 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 27)

Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 28)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego 
oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w związku z rozwojem publicznych syste-
mów teleinformatycznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Infrastruktury, która ustosunkowała się do 
przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 675 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Artura 
Dunina, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
ARTUR DUNIN 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Infrastruktury chciałbym 

zarekomendować państwu przyjęcie poprawek 
nr 1–7. W przypadku poprawek nr 8 i 10 proponu-
ję głosować przeciw, a w przypadku poprawki nr 9 
– za. Propozycja komisji jest taka, aby łącznie gło-
sować nad poprawkami nr 1–3, 4–6 i 8–10. Bardzo 
serdecznie dziękuję.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Czy państwo senatorowie wnioskodawcy chcą 

jeszcze zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w  trakcie dyskusji 

zgłosili panowie senatorowie Dunin, Hamerski 
i Tyszkiewicz.

Sprawozdawcą Komisji Infrastruktury był także 
pan senator Artur Dunin.
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Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawka-
mi, a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nymi poprawkami.

Uwaga: nad poprawkami nr 1 i 3 należy głoso-
wać łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 54 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 29)
Przyjęte.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jedną z osób zdalnie głosujących proszę, żeby 

zerknąć… Pan senator Jackowski…
(Rozmowy na sali)
Proszę sprawdzić, czy sygnał jest wysłany… 

Wysłany.
Bardzo proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 30)
Przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 4, 5 i 6 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani Senator Sekuła, proszę zerknąć… O, już 

jest wysłany sygnał.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 97 – za, 3 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 31)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 7.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Głosy z sali: Ooo!)
(Głos z sali: Strzelili.)
A jaki jest wynik?
(Głos z sali: Słaby.)
Ale jaki wynik jest?
(Głos z sali: 1:1.)

Tak?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 99 – za, 1 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 32)
Przyjęta.
Uwaga: nad poprawkami nr 8 i 10 należy gło-

sować łącznie. Przyjęcie tych poprawek wykluczy 
głosowanie nad poprawką nr 9.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 4 – za, 96 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 33)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka nr 9.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Panie Senatorze Mężydło, proszę zerknąć, czy 

jest wysłany sygnał… Wysłany.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 34)
Przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 53 było za, 3 – prze-

ciw, 44 się wstrzymało. (Głosowanie nr 35)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w związku z rozwojem publicz-
nych systemów teleinformatycznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad…

(Rozmowy na sali)
Proszę jeszcze o odrobinę skupienia, to już 

przedostatni punkt: drugie czytanie projektu usta-
wy o niekaraniu ochotników broniących wolności 
i niepodległości Ukrainy.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czyta-
nia projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej i zobowiązał komisję do przedsta-
wienia jeszcze na obecnym posiedzeniu Senatu 
dodatkowego sprawozdania. Znajduje się ono 
w druku nr 648 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
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Proszę sprawozdawcę, pana senatora 
Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawienie do-
datkowego sprawozdania komisji.

Bardzo proszę o skupienie.

SENATOR SPRAWOZDAWCA 
KRZYSZTOF KWIATKOWSKI 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Komisja Ustawodawcza wnosi o przyjęcie obu 

poprawek i całego projektu wraz z poprawkami.

MARSZAŁEK 
TOMASZ GRODZKI 

Dziękuję bardzo.
Dodam, że pan senator Kwiatkowski w trakcie 

drugiego czytania zgłosił wnioski o charakterze le-
gislacyjnym, był również sprawozdawcą komisji po 
pierwszym czytaniu.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i zarazem wnioskodawcy w związku z przedstawio-
nym dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytanie? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania. W pierwszej 
kolejności zostaną przeprowadzone głosowania 
nad poprawkami według kolejności przepisów 
projektu zawartego w druku nr 648 X, a następ-
nie nad przyjęciem projektu – druk nr 648 S – 
w całości ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad poprawkami 
nr 1 i 2. Nad obiema poprawkami należy głosować 
łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 55 było za, 2 – prze-

ciw, 43 się wstrzymało. (Głosowanie nr 36)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad przyjęciem 

projektu ustawy w całości ze zmianami wynikają-
cymi z przyjętych poprawek oraz nad projektem 
uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego pro-
jektu ustawy.

Komisja proponuje, aby Senat upoważnił 
pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do 

reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad 
projektem tej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 55 – za, 3 – przeciw, 

42 się wstrzymało. (Głosowanie nr 37)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o niekaraniu ochotni-
ków broniących wolności i niepodległości Ukrainy 
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do re-
prezentowania Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych 
w związku z działaniami wojennymi prowadzony-
mi na terytorium Ukrainy.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz 
została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 649 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił pana senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do 
reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem ustawy oraz projek-
tem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 100 senatorów, 54 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 38)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie niektórych 
ustaw podatkowych w związku z działaniami wo-
jennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy 
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważ-
nił senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do 
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reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Informuję, że porządek obrad czterdziestego 
posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadczenia 
złożone do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-
dowej wersji sprawozdania stenograficznego.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi-
nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym 
nie może ono dotyczyć spraw będących przed-
miotem porządku obrad bieżącego posiedzenia 
Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszo-
nych oświadczeń, których treści nie można ustalić 
lub których wygłoszenie przez senatora nie było-
by możliwe w przysługującym na to czasie, czyli 
w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senatorskim 
nie przeprowadza się dyskusji.

Proszę jako pierwszą o zabranie głosu panią se-
nator Halinę Biedę. Jakby pani senator mogła jesz-
cze 30 sekund poczekać, aż…

(Senator Halina Bieda: Czekam.)
…szanowne towarzystwo przeniesie rozmowy 

do kuluarów, to będzie można wygłosić oświadcze-
nie bez takiego towarzyszącego hałasu.

SENATOR 
HALINA BIEDA 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja chciałabym złożyć oświadczenie w imieniu 

grupy senatorów należących do grupy przyjaźni 
polsko-niemieckiej.

Oświadczenie dotyczy przeznaczenia środ-
ków z subwencji na nauczanie języka polskiego 
w Niemczech.

Jak państwo dobrze pamiętają, w styczniu, kie-
dy zostało zabrane ok. 40 milionów na nauczanie 
języków mniejszości w Polsce, minister Czarnek, 
ministerstwo obiecało, że wszystkie te środki zo-
staną przeznaczone na nauczanie języka polskie-
go w Niemczech. My się spotkaliśmy z Polonią. 
Polonia nie otrzymała do tej pory ani złotówki, je-
śli chodzi o nauczanie języka polskiego. Ponadto na 
posiedzeniu komisji spraw związanych z emigra-
cją, Polonią i Polakami za granicą, po rozstrzygnię-
ciu konkursu „Polonia i Polacy za granicą 2022”, 
mimo obietnicy Ministerstwa Edukacji i Nauki, 
że te środki zostaną przeznaczone na nauczanie 

języka polskiego w Niemczech, KPRM nie przyznał 
dla szkół polskich w Niemczech żadnej dotacji.

Nasze oświadczenie dotyczy zapytań tak na-
prawdę o to, w jaki sposób te 40 milionów zosta-
ło rozdysponowane, czy zostało rozdysponowane, 
jakie były kryteria i komu środki zostały przy-
znane. Uważamy, że nauczanie języka polskiego 
w Niemczech jest tak samo ważne jak w innych 
krajach. Bardzo prosimy o odpowiedź w tej kwe-
stii. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Proszę o wygłoszenie oświadczenia panią sena-
tor Magdalenę Kochan.

Pani senator Kochan.

SENATOR 
MAGDALENA KOCHAN 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Zastanawiałam się, idąc na tę mównicę, właści-

wie do kogo powinnam adresować to oświadczenie, 
i doszłam do wniosku, że adresatem tego oświad-
czenia powinien być prokurator generalny, bo będę 
mówiła o mowie nienawiści.

Parę dni temu nasz kolega, senator Filip Libicki, 
umieścił na jednym z portali taki oto tweet: „9 
kwietnia 2009. Z uśmiechem na ustach opuszczamy 
PiS. Jedna z najlepszych decyzji w moim politycz-
nym życiu”. Jest tu zdjęcie kilku polityków. Pod tym 
postem radna, przewodnicząca klubu radnych PiS 
w Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, 
pani Małgorzata Jacyna-Witt, napisała: „W twoim 
kalekim, nieszczęsnym życiu”.

Powiedzcie mi państwo, czy komukolwiek 
z was przyszłoby do głowy, żeby w tak obrzydliwy 
sposób opisać kogoś, kto ma inne poglądy politycz-
ne. Czy przyszłoby wam do głowy, żeby zachować 
się tak wobec kolegi, dla którego życie nie było tak 
przychylne jak dla nas, który żeby pełnić publiczne 
funkcje, musiał pokonać znacznie więcej przeszkód 
niż każdy z nas, siedzących na tej sali? Czy komu-
kolwiek z was przyszłoby do głowy tak znieważać 
drugiego człowieka, zamiast powiedzieć mu: je-
steś fantastyczny, pokonujesz znacznie trudniejsze 
przeszkody niż ja, niż każdy z nas? To jest mowa 
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nienawiści. Słowem można człowieka skrzyw-
dzić, a nawet zabić, co polskie życie publiczne zna. 
Przecież wszyscy państwo wiecie, jak się skończył 
hejt wobec prezydenta Adamowicza.

Żądam zatem w imieniu nie tylko swoim, ale 
i wszystkich zachodniopomorskich parlamentarzy-
stów, a także, jak myślę, moich koleżanek i kolegów 
z klubu Koalicji Obywatelskiej, natychmiastowej 
reakcji prokuratora generalnego na mowę nienawi-
ści. Osoba pełniąca funkcje publiczne winna ważyć 
słowa. Debata publiczna w Polsce musi wrócić do 
właściwego poziomu. Nie wolno pozostać obojęt-
nym na bezczelne – przepraszam, użyję tego słowa 
– knajackie traktowanie kogokolwiek.

Bardzo przepraszam pana senatora Filipa 
Libickiego i wyrażam głęboką z nim solidarność. 
Filip, my ciebie podziwiamy. Nikomu z nas nie 
przyszłoby do głowy obrażać cię i traktować bez 
należnego szacunku. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Pani Senator.
I proszę o wygłoszenie oświadczenia pana se-

natora Stanisława Gawłowskiego.

SENATOR 
STANISŁAW GAWŁOWSKI 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja swoje oświadczenie kieruję do premiera 

Rzeczypospolitej.
Ono dotyczy problemów, które są związane 

z przyszłością i bezpieczeństwem energetycznym 
Polski. Otóż część bloków energetycznych zostanie 
wyłączona z powodu śmierci technicznej w roku 
2025, a potem, do roku 2030, de facto wyłączymy 
ponad 20 GW mocy zainstalowanej w Polsce, co 
oznaczać będzie poważny kryzys energetyczny.

PiS w 2016 r. zablokował rozwój energetyki od-
nawialnej na lądzie, energetyki wiatrowej. Od kilku 
lat są zapowiedzi zmiany tych przepisów, ale nic 
w tym obszarze się nie dzieje. Również w części 
dotyczącej offshore’ów, czyli budowy elektrowni 
wiatrowych na morzu, są poważne opóźnienia, 
bo rząd co chwilę zmienia decyzję dotyczącą por-
tu instalacyjnego i opóźnia proces związany z wy-
znaczaniem kolejnych obszarów pod nowe farmy 
wiatrowe na morzu. Wstrzymano też inwestycje 

związane z fotowoltaiką. Przy obecnych cenach 
gazu, w sytuacji uniezależniania się od dostaw gazu 
z Rosji, Polska rzeczywiście stoi przed poważnym 
wyzwaniem.

W związku z tym chciałbym zapytać: w jaki 
sposób rząd dzisiaj chce zabezpieczyć Polaków 
przed grożącym kryzysem energetycznym? Bo do-
kument, który dotyczy polskiej energetyki do roku 
2040, nie odpowiada już na wyzwania, a plany mó-
wiące o tym, że w roku 2033 powstanie pierwszy 
blok elektrowni jądrowej i w międzyczasie przej-
dziemy na gaz, ewidentnie świadczą o tym, że rząd 
nie ma planu i pomysłu na skuteczne zabezpiecze-
nie Polaków i skuteczne rozwiązanie problemów 
związanych z bezpieczeństwem energetycznym. 
Dziękuję bardzo.

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu i wygłoszenie oświad-

czenia oczywiście pana senatora Stanisława 
Lamczyka.

SENATOR 
STANISŁAW LAMCZYK 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja w podobnej sprawie chcę wygłosić oświad-

czenie, które oczywiście też kieruję do pana 
premiera.

Mianowicie chciałbym na początku powie-
dzieć, że jeśli rząd nie podejmie działań tu i teraz, 
to Polska stanie się kolonią energetyczną.

W  Senacie Rzeczypospolitej w  ramach 
Parlamentarnego Zespołu do spraw Prawa 
Elektrycznego opracowany jest projekt nowej usta-
wy na rzecz rozwoju elektroprosumeryzmu, która 
umożliwi przeprowadzenie sprawnej transforma-
cji energetycznej od paliw kopalnych i niskiej efek-
tywności energetycznej poprzez radykalny wzrost 
tej ostatniej i zastąpienie paliw kopalnych źródła-
mi OZE. Konieczność uchwalenia nowej ustawy 
jest zauważalna już od dłuższego czasu, albowiem 
nasz system energetyczny jest przestarzały i nie-
wydolny, a jego modernizacja za pomocą dotych-
czasowych technologii, rozwiązań węglowych, 
gazowych, wykorzystujących paliwa ropopochodne 
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nie rozwiązuje problemu, zwiększa za to koszty, 
w tym gwałtownie zwiększa tzw. koszty osieroco-
ne, nie wspominając już o krytycznych na obecnym 
etapie kryzysu klimatycznego kwestiach ekologicz-
nych, w tym emisji CO2 do atmosfery, oraz o na-
liczanych z  tego tytułu kosztach wynikających 
z polityki klimatycznej Unii Europejskiej.

Nasza energetyka dotychczas w dużej mierze 
wykorzystywała sprowadzane surowce kopal-
ne. Haniebny atak Rosji na Ukrainę uświadamia 
nam, jak ważne jest uniezależnienie się gospodarki 
od zewnętrznych źródeł surowców, a dodatkowo 
pokazuje nieracjonalność polityki energetycznej 
bazującej na budowie elektrowni jądrowej, z co naj-
mniej 4 powodów.

Po pierwsze, zaistniały kryzys energetyczny 
wymaga działań dających efekty w krótkim ho-
ryzoncie czasowym, tymczasem wybudowanie 
pierwszego bloku jądrowego klasy 1 tysiąca czy 
klasy 1 tysiąca 600 MW nie jest możliwe wcześniej 
niż za 20 lat, zresztą z bardzo dużym prawdopodo-
bieństwem, że może on być w ogóle niebudowany.

Po drugie, elektrownie te nie powinny być bu-
dowane z powodu bardzo wysokich kosztów energii 
elektrycznej, jakie będą ponosić jej odbiorcy.

Po trzecie, nie powinny być one budowane 
z powodu małej odporności systemu elektroener-
getycznego cechującego się dużym narażeniem 
takich elektrowni na ataki terrorystyczne, w tym 
cyberataki.

Czwartym powodem jest bardzo niska spraw-
ność globalna, uwzględniająca cały łańcuch techno-
logiczny obejmujący pozyskanie paliwa jądrowego 
i jego przetwarzanie, dalej blok jądrowy obejmujący 
reaktor, kocioł, turbinę, generator, transformator 
blokowy, wreszcie bardzo długi łańcuch siecio-
wy, w skrajnym wypadku od sieci przesyłowych 
najwyższych napięć aż do sieci niskich napięć. 
Podkreśla się, że sprawność ta jest mniejsza niż 2%.

Transformacja energetyczna do elektroprosu-
meryzmu jest w stanie zmienić tę postać rzeczy 
i jest jedynym kierunkiem, który zapewni Polsce 
rozwój oraz przewagę konkurencyjną całej gospo-
darki. Na tym kierunku należy skupiać całe siły. By 
móc urzeczywistnić taką transformację, potrzebne 
jest szczególnie bardzo pilne uwzględnienie ran-
kingu potrzebnych działań na jej rzecz. 

Szanowny Panie Premierze, w pracach roz-
wojowych na rzecz prawa elektrycznego, reali-
zowanych przez Parlamentarny Zespół do spraw 
Prawa Elektrycznego, przyjmujemy następujący 
ranking działań właściwych dla Polski: pasywizacja 

budownictwa – to jest właśnie działanie nr 1; dru-
gie – elektryfikacja ciepłownictwa; trzecie – elek-
tryfikacja transportu; czwarte – użytkowanie 
energii elektrycznej w ramach szeroko rozumia-
nego zarządzania poprzez elektroprosumentów 
obejmującego oprócz dotychczasowych metod za-
rządzania także rozwój elektrotechnologii, gospo-
darkę obiegu zamkniętego oraz wielką podatność 
przemysłu 4.1 na zarządzanie w procesie użytko-
wania energii elektrycznej; i piąte – reelektryfi-
kacja OZE.

Ze względu na wagę spraw zwracam się do 
pana premiera z prośbą o jednoznaczny przekaz 
poprzez podanie do informacji publicznej stanowi-
ska rządu dotyczącego przedstawionego rankingu 
na rzecz uzyskania przez Polskę neutralności kli-
matycznej w horyzoncie 2050 r. Bez niezwłocznego 
uwzględnienia w przestrzeni publicznej rankingu 
i potencjalnego wkładu każdego z działań do re-
alizacji celu, którym jest neutralność klimatyczna, 
transformacja będzie obszarem chaosu, powodu-
jąc nieefektywność polityczną, gospodarczą oraz 
środowiskową.

Nie mniej ważną sprawą w kontekście trans-
formacji energetyki do elektroprosumeryzmu 
i w kontekście prawa elektrycznego wprowadza-
jącego mechanizmy rynkowe, kształtującego kon-
kurencję między energetyką paliw kopalnianych, 
polegającą na wygaszaniu, a wschodzącymi ryn-
kami elektroprosumeryzmu, jest bezwzględna 
potrzeba dostępu do transformacji ekonomicznej 
dotyczącej skonsolidowanych grup energetycznych 
obecnej energetyki.

Za informacje w pełni odpowiada rząd. Niestety 
brakuje obecnie standardów dotyczących informa-
cji właściwych z uwagi na zarządzanie złożonością 
transformacji. Co więcej, zarządzanie tą złożono-
ścią jest realizowane w trybie niepozwalającym 
mieć najmniejszego zaufania do tego zarządza-
nia. Mianowicie standard informacji, która musi 
być publicznie dostępna, obejmuje rządową odpo-
wiedzialność za politykę klimatyczną, oznaczającą 
wygaszanie wszystkich paliw kopalnianych w ho-
ryzoncie 2050 r. Zobowiązane są potwierdzić to 
wszystkie instytucje państwa. Brak dostępu pu-
blicznego do takich potwierdzeń jest naruszeniem 
praw obywatelskich.

Ponadto rząd jest zobowiązany do zapewnienia 
publicznego dostępu do informacji o stanie bezpie-
czeństwa energetycznego. W kontekście zaistnia-
łych już na przełomie 2021 i 2022 r. drastycznych 
podwyżek cen gazu, energii elektrycznej oraz paliw 
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transportowych jest jasne, że państwo nie wywią-
zało się z tego obowiązku. Obywatele są w szczegól-
ności pozbawieni informacji o tym, w jaki sposób 
Urząd Regulacji Energetyki przyznaje koncesje 
przedsiębiorcom zapewniającym gospodarce bez-
pieczeństwo energetyczne, przynajmniej na takim 
poziomie, który chroni Polskę przed niekontrolo-
waną inflacją.

Liczę, Panie Premierze, na szybką odpowiedź. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WICEMARSZAŁEK 
BOGDAN BORUSEWICZ 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz ja chciałbym wygłosić oświadczenie.
Sąd Okręgowy w Warszawie 1 kwietnia br. od-

dalił powództwo Telewizji Polskiej związane z moją 
krytyczną oceną działalności nadawcy publicznego, 
którą wyraziłem na antenie Polsat News po tragicz-
nej śmierci Pawła Adamowicza. Krytyka, zdaniem 
sądu, była dostatecznie uzasadniona oraz mieściła 
się w dopuszczalnych granicach, które w przypad-
ku oceny działalności mediów są znacznie szer-
sze niż te, które dotyczą krytyki osób prywatnych. 

Sąd podzielił stanowisko, że moja ocena działal-
ności Telewizji Polskiej miała dostateczne uza-
sadnienie faktyczne, opierało się ono bowiem na 
sposobie funkcjonowania Telewizji Polskiej, któ-
ra wyjątkowo mocno koncentrowała się na Pawle 
Adamowiczu przed jego śmiercią. Oddelegowany 
pracownik regionalnego oddziału TVP nieustan-
nie towarzyszył Pawłowi Adamowiczowi, a w la-
tach 2017–2018 w programach ogólnopolskich 
oraz programie regionalnym Telewizji Polskiej 
o Pawle Adamowiczu pojawiały się tysiące kry-
tycznych ocen. Sąd podkreślił również, że moja wy-
powiedź wpisała się w toczącą się do dziś debatę 
publiczną o roli i rzetelności mediów publicznych 
w Polsce, a tym samym była w interesie publicz-
nym. Dziękuję państwu. (Oklaski)

Na tym zakończyliśmy oświadczenia senatorskie.
Informuję, że protokół czterdziestego posiedze-

nia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji zo-
stanie udostępniony senatorom w terminie 30 dni 
po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac Senackich, 
w pokoju nr 255.

Zamykam czterdzieste posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar- 
szałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 23 minut 15)
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. 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 89 94 98 90 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 100
  Za 47 52 45 48 99 99 55 98 99 55 53 47 55 99 99 54 53 53 53 100
  Przeciw 42 41 52 41 0 0 44 1 0 43 46 51 44 0 0 45 46 46 46 0
  Wstrzymało się 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
  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
  54 W. Kraska - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  55 K. Kwiatkowski + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  56 S. Lamczyk + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  57 J.F. Libicki + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  58 M. Łuczak - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  59 J. Łyczak - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  60 R. Majer - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  61 B. Małecka-Libera + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  62 R. Mamątow - - + + - + - + - + + + - + + - - -
  63 M. Martynowski - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  64 E. Matecka + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  65 A. Mężydło + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  66 G. Morawska-Stanecka + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  67 K. Mróz - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  68 B. Orzechowska - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  69 S. Ożóg - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  70 A. Pająk - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  71 J. Pęcherz + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  72 M. Pęk - - + + - + - + - + + + - + + - ? -
  73 W. Piecha - - + + - + - + - + + + - + + ? - -
  74 M. Plura + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  75 A. Pociej + + + - + + + + + + + + - + + + + +
  76 Z. Pupa - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  77 J. Rotnicka + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  78 J. Rusiecki - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  79 S. Rybicki + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  80 J. Sagatowska - - + + - + - + - + - + - + + ? ? -
  81 J. Sekuła + + + - + + + + + + - + - + ? + + +
  82 M. Seweryński - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  83 W. Skurkiewicz - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  84 K. Słoń - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  85 L. Staroń + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 A. Szejnfeld + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  87 A. Szwed - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  88 R. Ślusarz - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  89 R. Świlski + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  90 D. Tobiszowska - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  91 W. Tyszkiewicz + + + - + + + + + + + + - + + + + +
  92 K.M. Ujazdowski + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  93 J. Wcisła + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  94 K. Wiatr - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  95 J. Włosowicz - - + + - + - + - + + + - + + ? + -
  96 A. Zając - - + + - + - + - + + + - + + ? ? -
  97 J. Zając + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  98 B. Zdrojewska + + + - + + + + + + + + - + - + + +
  99 B. Zdrojewski + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
  100 W. Ziemniak + + + - + + + + + + + + - + ? + + +
 
  Głosujących 100 100 100 100 100 100 100 99 99 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  Za 54 54 100 47 54 100 55 99 54 100 97 99 4 100 53 55 55 54
  Przeciw 46 46 0 53 46 0 45 0 45 0 3 1 96 0 3 2 3 46
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 43 42 0
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Uchwalona przez Sejm ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym 

zmierza do stworzenia elastycznej formuły finansowania budżetu obywatelskie-
go w gminie. Przyjętą zmianę należy oceniać pozytywnie, ponieważ dzięki niej 
środki wydatkowane z budżetu obywatelskiego będą mogły być dzielone na pule 
obejmujące całość lub część gminy albo wydatkowane na podstawie kryterium 
kwotowego dotyczącego całości obszaru gminy lub jej części.

Słusznie jednak w opinii z dnia 5 kwietnia 2022 r. w sprawie wspomnianej 
ustawy zwrócono uwagę, że brakuje w niej regulacji przejściowej odnoszącej się 
do budżetów obywatelskich w gminach, co do których procedura konsultacyjna 
została już uruchomiona. Zgodzić należy się bowiem, że brak regulacji intertem-
poralnej może być oceniany jako naruszenie zasad demokratycznego państwa 
prawnego. Obowiązkiem racjonalnego ustawodawcy jest precyzyjne i dokładne 
określenie obowiązków i uprawnień, tak aby nie stwarzać wątpliwości, które 
później należałoby rozwiewać w drodze interpretacji.

Wobec tego ustawę należałoby przyjąć z wprowadzonymi poprawkami we 
wskazanym zakresie. Dziękuję.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym pozwoli gminie rozdzielać 

środki z budżetu obywatelskiego między części gminy niebędące jej jednostka-
mi pomocniczymi lub ich grupami. Celem jest stworzenie bardziej elastycznej 
formuły finansowania budżetu obywatelskiego w gminie jako podstawowej jed-
nostce samorządu terytorialnego.

Te propozycje są potrzebne, będą miały pozytywne skutki prawne i spo-
łeczne. To może przyczynić się do poprawy efektywności wykorzystania środ-
ków przeznaczonych na finansowanie budżetu obywatelskiego. W uzasadnieniu 
podkreślono, że ustawa umożliwi radom gminy dokonanie podziału środków 
budżetu obywatelskiego w sposób znacznie bardziej elastyczny, dostosowany 
do uwarunkowań w konkretnej gminie, może także zwiększyć zaangażowanie 
mieszkańców gmin, którzy będą mogli decydować o projektach realizowanych 
w ich najbliższym sąsiedztwie.

Jednakże słusznie wskazano w opinii, że proponowana ustawa nie zawiera 
regulacji przejściowej, która odnosiłaby się do budżetów obywatelskich w gmi-
nach, co do których procedura konsultacyjna na rok 2023 została już uruchomio-
na. To bardzo ważna kwestia i należy się nad nią pochylić. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Budżet obywatelski został wpisany do ustawy o samorządzie gminnym 

w 2018 r. Jednakże wiele miast, w tym Kołobrzeg, z powodzeniem realizowało 
ten rodzaj konsultacji społecznych znacznie wcześniej.

Zgodnie z obowiązującymi nadal przepisami środki w ramach budżetu po-
winny obejmować swoim zakresem całą gminę, a ich podział może być dokonany 
wyłącznie na jednostki pomocnicze. Zatem nie jest możliwy podział na obszary 
terytorialne w przypadku braku jednostek pomocniczych. Proponowana po-
prawka do ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym umożliwia podział 
środków na rejony w przypadku braku jednostek pomocniczych.

Zaznaczyć należy, iż wpisanie budżetu obywatelskiego w 2018 r. do ustawy 
o samorządzie gminnym nadało mu wyższą rangę, ale jednocześnie skompli-
kowało przygotowanie jego podstawy prawnej w postaci uchwały jednostki sa-
morządu terytorialnego. Ocena i rozstrzygnięcie nadzorcze są bowiem różne 
w poszczególnych województwach.

Ważny z perspektywy j.s.t. jest art. 5a ust. 4: „zadania wybrane w ramach 
budżetu obywatelskiego zostają uwzględnione w uchwale budżetowej gminy. 
Rada gminy w toku prac nad projektem uchwały budżetowej nie może usuwać 
lub zmieniać w stopniu istotnym zadań wybranych w ramach budżetu obywa-
telskiego”. Daje to bowiem gwarancję, iż rady gmin będą respektowały wyniki 
tych specyficznych konsultacji społecznych.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Komisyjny projekt ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym to 

bardzo krótki projekt, ponieważ zawiera 1 artykuł. Nowelizowany jest 1 przepis 
art. 5a ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. W obecnie 
obowiązującym przepisie można przeczytać, że: „Środki wydatkowane w ra-
mach budżetu obywatelskiego mogą być dzielone na pule obejmujące całość 
gminy i jej części w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek po-
mocniczych”. Tak sformułowany przepis nakładał ograniczenia na działanie 
rad gmin, co w rezultacie nie służyło niektórym grupom, które realizowałyby 
niezbędne zadania na rzecz społeczeństwa. Rady gmin nie mogły dokonywać 
podziału środków przeznaczonych na budżet obywatelski pomiędzy poszczegól-
ne regiony, części gminy, ponieważ z określonych powodów nie uwzględniono 
ich w odpowiednim statusie. W zaproponowanym przepisie zmieniono kryte-
ria, które zwiększą udział nowych beneficjentów. Znowelizowany zapis ustawy 
otrzymał brzmienie: „Środki wydatkowane w ramach budżetu obywatelskie-
go mogą być dzielone na pule obejmujące całość gminy i jej części lub kategorie 
kwotowe projektów dotyczące całości obszaru gminy lub jej części”. Skorzystają 
na tym m.in. sołectwa, dzielnice, osiedla.

Projektowane rozwiązanie było oczekiwane, dlatego należy podkreślić po-
trzebę jego wprowadzenia. Ma ono bowiem na celu uelastycznienie zasad po-
działu i ułatwienie zarządzania budżetami obywatelskimi m.in. w gminach, 
które nie są w całości podzielone na jednostki pomocnicze. Dzięki temu wszyscy 
zainteresowani będą potraktowani równorzędnie w kwestii możliwości wzięcia 
udziału w budżecie obywatelskim. Nikt nie zostanie pominięty. Budżet oby-
watelski już na stałe wpisał się jako jeden z najważniejszych elementów życia 
społecznego. To narzędzie dla mieszkańców, by mogli działać, zmieniać, ulep-
szać to, co z ich perspektywy jest najważniejsze i co może przysłużyć się innym 
mieszkańcom, by lepiej się im żyło w ich małych ojczyznach.

Wszystkim nam powinno zależeć na tym, abyśmy mieli jak najlepiej funk-
cjonujący i dostępny dla wszystkich system dotyczący budżetów obywatelskich.
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Przemówienie senator Jolanty Hibner  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu dzisiejszym rozpatrujemy ustawę o zmianie ustawy o samorządzie 

gminnym – druk senacki nr 673. Przedmiotowa ustawa została uchwalona przez 
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej na pięćdziesiątym pierwszym posiedzeniu w dniu 
24 marca 2022 r., po wcześniejszym skierowaniu projektu ustawy do Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej – druk sejmowy nr 1994.

Głównym celem nowelizacji ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym jest stworzenie korzystniejszej formy finansowania budżetów oby-
watelskich w gminie jako podstawowej jednostce samorządu terytorialnego.

Obowiązujące prawo stwarza możliwość dzielenia środków wydatkowanych 
w ramach budżetu obywatelskiego na pule obejmujące całość gminy i jej części 
w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych. Przepis 
ten stwarza problem, gdyż gminy w znacznym stopniu podzielone są na obszary, 
tj. dzielnice, sołectwa i wsie, które w statucie nie zostały określone jako odręb-
ne jednostki pomocnicze. W związku z tym gminy nie mogą dokonać podziału 
środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski między te obszary.

Nowelizacja ustawy zmierza do wyeliminowania tego ograniczenia poprzez 
zmianę zapisu art. 5a ust. 6. Środki wydatkowane w ramach budżetu obywa-
telskiego będą mogły być dzielone na pule obejmujące całość lub część gminy. 
Przepis został wzbogacony o zapis dotyczący kryterium kategorii kwotowych 
projektów budżetu obywatelskiego. Zapis ten umożliwia dzielenie środków wy-
datkowanych w ramach budżetu obywatelskiego w odniesieniu do kwot, na jakie 
są składane projekty. Będą one mogły dotyczyć całości lub części obszaru gminy.

Nowelizacja ustawy umożliwi włodarzom gminy racjonalne gospodarowa-
nie środkami finansowymi i przekazywanie ich do tych obszarów gminy, któ-
re najbardziej potrzebują wsparcia. W związku z tym wnoszę do Wysokiej Izby 
o poparcie ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Budżety obywatelskie to stosunkowo nowe narzędzie, zawarte w ustawie 

o samorządzie gminnym. Wprawdzie, co ciekawe, pierwszy raz zostało ono 
zastosowane w 1989 r. w Porto Alegre w Brazylii, ale niebawem trafiło też do 
Europy i w XXI w. było stopniowo wprowadzane, najpierw w Europie Zachodniej, 
a od 2011 r. po raz pierwszy w Polsce. Pierwsze doświadczenia w tej kwestii za-
wdzięczamy miastu Sopotowi.

Szanowni Państwo! Wiele się dyskutuje na temat budżetu obywatelskiego. 
Można powiedzieć, że jest to w ostatnim czasie dość modne narzędzie i dużo 
o nim dyskutują przedstawiciele organizacji pozarządowych, które bardzo często 
są też beneficjentami tych budżetów. Powstaje pytanie, czy jest to już doskonałe 
narzędzie, czy też należałoby cokolwiek jeszcze zmieniać w zapisach ustawo-
wych, które regulują funkcjonowanie budżetu obywatelskiego.

Budżet obywatelski to cenny element dobrej praktyki samorządności. Jest on prze-
jawem partycypacji mieszkanek i mieszkańców w gospodarowaniu środkami lokalnej 
społeczności, ale – co równie ważne, a być może nawet bardziej istotne – daje też moż-
liwość diagnozowania potrzeb i problemów widzianych z pozycji samych mieszkań-
ców. Któż lepiej niż oni sami wie, gdzie przydałby się nowy teren rekreacyjny, gdzie 
szwankuje system oświetlenia czy trzeba poprawić stan lokalnych osiedlowych uli-
czek? Któż jak nie sami mieszkańcy wie lepiej, jakiej oferty kulturalnej potrzebują, jaki 
problem społeczny chcieliby rozwiązać i w jaki sposób uda się to zrobić najskuteczniej?

Budżet obywatelski, niebezpodstawnie zwany też partycypacyjnym, to sku-
teczne narzędzie aktywizujące członków lokalnej społeczności do udziału w jej 
życiu. Jest demokratycznym procesem, w ramach którego mieszkańcy współde-
cydują o wydatkach publicznych w perspektywie kolejnego roku budżetowego. 
Proces ten powinien być nieustannie wzmacniany, i to na wielu płaszczyznach. 
Przedstawione zmiany w rozpatrywanym projekcie ustawy są tego najlepszym 
przykładem. Z radością przyjmuję postęp prac i powszechną zgodę na wdraża-
nie zmian. W uzasadnieniu złożonego projektu ustawy czytamy, że ma on słu-
żyć stworzeniu „bardziej elastycznych zasad podziału budżetu obywatelskiego 
w gminach, szczególnie w tych, które nie są w całości podzielone na jednostki 
pomocnicze”. To jest dobry kierunek, jednak to tylko jedno z narzędzi do reali-
zacji celów. Potrzeba ich moim zdaniem zdecydowanie więcej.

Debatujemy wprawdzie nad bardzo krótkim projektem ustawy, ale dotyka-
jącym bardzo ważnego zagadnienia czy też ważnego narzędzia pracy samorzą-
dów w postaci budżetu obywatelskiego. Jest to bez wątpienia narzędzie rozwoju 
lokalnego, a partycypacja społeczna jest ważnym elementem praktyki samo-
rządowej w Polsce. Przede wszystkim wpływa na upodmiotowienie obywateli, 
sprawia, że czują się oni odpowiedzialni za swoje małe ojczyzny, odpowiedzialni 
za gospodarkę finansową miasta, gminy, powiatu czy województwa. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiamy dziś jedną z krótszych, bo liczącą tylko 2 artykuły, ustaw doty-

czącą modyfikacji funkcjonowania budżetów obywatelskich w gminnych samo-
rządach. Zaproponowana zmiana nie budzi żadnych kontrowersji, ale powinna 
stanowić punkt wyjścia do dyskusji nad potrzebą zmian znacznie dalej idących.

Przypomnę tylko, że przepisy o budżecie obywatelskim wprowadzono w ży-
cie ustawą z dnia 11 stycznia 2018 r., wprowadzono je szybko, bez uwzględnienia 
wielu postulatów zgłaszanych przez wiele środowisk. Przez kolejne lata podej-
mowano próby ulepszenia tej ustawy, m.in. przez Związek Miast Polskich, Unię 
Metropolii Polskich i Forum Praktyków Partycypacji.

Dlaczego należałoby dokonać zmian w tej ustawie? Dlatego że budżet oby-
watelski w swojej pierwotnej formie – choćby w Porto Alegre, skąd w ogóle bu-
dżety się wywodzą – nie jest plebiscytem, w którym zwycięża tylko silniejszy, 
ale polega na partycypacji, na dyskusji, na tym, że mieszkańcy rozmawiając, 
dyskutując, przedstawiając argumenty, sami wybierają ważne dla nich projekty, 
które wzmacniają lokalne więzi i umacniają podstawy społeczeństwa obywatel-
skiego. Budżet obywatelski to demokratyczny proces, w ramach którego sami 
mieszkańcy współdecydują o przeznaczeniu części budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego, w wyznaczonym przez organy samorządu procencie wydatków 
publicznych w danym roku budżetowym. Znaczenie budżetu obywatelskiego 
wyraża się w tym, że z jednej strony służy on aktywizacji mieszkańców w ży-
ciu publicznym i wzrostowi zainteresowania społecznego funkcjonowaniem 
samorządu, a z drugiej strony sprzyja większej otwartości organów samorządu 
terytorialnego na potrzeby danej wspólnoty oraz większej trafności podejmo-
wanych decyzji inwestycyjnych. Budżet obywatelski ma więc bardzo istotną 
funkcję społeczną, zwiększa poczucie identyfikacji mieszkańców z daną wspól-
notą oraz zaufanie do wybranych organów przedstawicielskich. Kluczowym 
pojęciem związanym z budżetem obywatelskim jest pojęcie partycypacji, czyli 
uczestnictwa w podejmowaniu decyzji. Partycypacja obywatelska jest jednym 
z trzech elementów obywatelskości, obok praw indywidualnych jednostki oraz 
przynależności narodowej.

W założeniach wygląda to wszystko bardzo dobrze, gorzej jest w konkretnej 
realizacji. Nie wiem też, czy wszystko musi być w tym procesie uregulowane 
ustawowo, czy nie powinien być to proces bardziej elastyczny, w większym stop-
niu dostosowany do specyfiki lokalnych społeczności.

Fundusz obywatelski – bo tak go nazywano przed wejściem w życie ustawy 
wprowadzającej obowiązek jego tworzenia – wprowadziłem do budżetu miasta 
Kalisza w 2014 r., czyli dużo wcześniej niż uregulowano to ustawą. W niektó-
rych samorządach takie fundusze funkcjonowały już wcześniej, ale przeznacza-
ne na nie kwoty często opiewały na kilkadziesiąt tysięcy złotych. W Kaliszu od 
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początku uznaliśmy, że aby realizować sensownie ideę funduszu obywatelskiego, 
należy w budżecie wydzielić znaczącą kwotę na jego funkcjonowanie, ale wa-
runkując jej wydawanie na racjonalne, nierozdrobnione zadania inwestycyjne. 
Wówczas była to kwota 5 milionów zł, czyli ponad 1% dochodów budżetowych 
miasta. Do tej pory w kolejnych budżetach Kalisza nigdy nie zaplanowano takiej 
kwoty, pomimo dużo większych dochodów budżetowych.

Ale zarówno wtedy, jaki i dzisiaj sądzę, że nie można do budżetów obywa-
telskich podchodzić bezkrytycznie. Przecież nie wszystkie zadania wymyślone 
przez społeczności lokalne muszą być realizowane, chociażby znalazły w gło-
sowaniu akceptację. Nie w każdym roku musimy na BO przeznaczyć określoną 
część budżetu miasta, bo sytuacje, potrzeby i zadania konieczne do realizacji są 
zmienne i często nieprzewidywalne. Potrzebna jest też duża elastyczność w tym 
zakresie. Należałoby także przewidzieć w ustawie możliwość zawieszenia prac 
nad budżetami obywatelskimi w całości lub w części w sytuacjach kryzysowych, 
takich jak pandemia, klęski żywiołowe czy teraz pomoc obywatelom Ukrainy. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Adama Szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Celem procedowanej ustawy o zmianie ustawy o samorządzie gminnym jest 
stworzenie nowych, bardziej elastycznych zasad podziału budżetu obywatelskie-
go w gminach. Szczególnie dotyczy to tych samorządów gminnych, które nie są 
w całości podzielone na jednostki pomocnicze.

Istotą proponowanej zmiany jest wykreślenie w art. 5a ust. 6 ustawy wyra-
zów „w postaci jednostek pomocniczych lub grup jednostek pomocniczych”. Po 
uchwaleniu procedowanej ustawy rady gmin będą miały możliwość dokonania 
podziałów środków budżetu obywatelskiego w sposób znacznie bardziej ela-
styczny, dostosowany do uwarunkowań w konkretnej gminie. Pozwoli to także 
zwiększyć zaangażowanie mieszkańców w procedurę wyboru finansowanych 
projektów w porównaniu z sytuacją, gdy budżet obywatelski nie jest dzielony na 
poszczególne części gminy. Oczywiste jest to, że mieszkańcy znacznie bardziej 
interesują się projektami, gdy wiedzą, że dokonują wyboru pomiędzy tymi, które 
mają być realizowane w ich najbliższym sąsiedztwie.

Skutkiem prawnym proponowanej ustawy będzie stworzenie radom gmin 
większych możliwości podziału środków przeznaczonych na finansowanie bu-
dżetu obywatelskiego. Skutek społeczny to możliwość bardziej równomiernej 
dystrybucji tych środków pomiędzy różne rejony gminy oraz zwiększenie ak-
tywności mieszkańców w procedurze wyboru projektów. Procedowana ustawa 
nie wywoła skutków gospodarczych, nie spowoduje skutków finansowych, może 
natomiast przyczynić się do poprawy efektywności wykorzystania środków 
przeznaczonych na finansowanie budżetu obywatelskiego.

Z tych powodów będę popierał omawianą ustawę i zagłosuję za jej przyjęciem.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym jest projektem sejmowej 

Komisji do Spraw Petycji. W swoim założeniu pozwala gminie rozdzielać środ-
ki z budżetu obywatelskiego między części gminy niebędące jej jednostkami 
pomocniczymi lub ich grupami. 

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „Projektowana ustawa jest reakcją Komisji 
do Spraw Petycji Sejmu RP na petycję Nr BKSP-145-IX-19/19 skierowaną do 
Sejmu RP przez pana Macieja Czempiela, którą Komisja uznała za zasadną. 
Celem ustawy jest stworzenie bardziej elastycznych zasad podziału budżetu 
obywatelskiego w gminach, szczególnie w tych, które nie są w całości podzielone 
na jednostki pomocnicze. (…) Skutkiem prawnym proponowanego rozwiązania 
będzie stworzenie radom gmin większych możliwości podziału środków prze-
znaczonych na finansowanie budżetu obywatelskiego. Skutkiem społecznym 
będzie możliwość bardziej równomiernej dystrybucji tych środków pomiędzy 
różne rejony gminy oraz zwiększenie aktywności mieszkańców w procedurze 
wyboru projektów. Ustawa nie wywoła skutków gospodarczych. Projektowana 
ustawa nie spowoduje skutków finansowych (rozumianych jako zmiana w za-
kresie dochodów/wydatków budżetu państwa lub budżetów jednostek samo-
rządu terytorialnego), może natomiast przyczynić się do poprawy efektywności 
wykorzystania środków przeznaczonych na finansowanie budżetu obywatel-
skiego. Projektowana ustawa nie ma wpływu na działalność mikroprzedsię-
biorców oraz małych i średnich przedsiębiorców”.

Popieram niniejszy projekt nowelizacji. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o samorządzie gminnym umożliwia rozdzielanie środ-

ków z budżetu obywatelskiego pomiędzy części gminy, które nie są jej jed-
nostkami pomocniczymi oraz grupami tych jednostek. Celem ustawy jest 
wypracowanie elastycznej formuły finansowania budżetu obywatelskiego 
w gminie, która umożliwi podział wydatkowanych funduszy na pule obejmu-
jące całość gminy oraz jednostki pomocnicze i ich grupy. Ten proces w dużym 
stopniu zachęci mieszkańców jednostek samorządowych do pełnego uczestnic-
twa w życiu publicznym.

Budżet obywatelski jest demokratycznym instrumentem, w ramach którego 
mieszkańcy danej jednostki samorządowej mają szansę na współdecydowanie 
o części budżetu przeznaczonej na określony cel w danym roku budżetowym. 
Często w ramach budżetu obywatelskiego realizowane są zadania, których celem 
jest poprawa jakości życia mieszkańców gminy. Fundusze przeznaczane są m.in. 
na remonty dróg, wyznaczanie miejsc parkingowych, tworzenie infrastruk-
tury związanej z ruchem drogowym lub po prostu na działania aktywizujące 
społeczności lokalne. Budżet obywatelski jest również elementem partycypacji 
społecznej, która ma na celu aktywizację mieszkańców w procesie zarządzania 
gminą. Ponadto mieszkańcy mają również kontrolę nad wydatkami przezna-
czonymi na realizację projektu. Są oni również odpowiedzialni za inwestycje, 
które zostaną sfinansowane z części funduszy przeznaczonych w ramach bu-
dżetu obywatelskiego.

Nowelizacja ustawy jest dobrym krokiem w kierunku zwiększenia świa-
domości obywateli o korzyściach płynących z bezpośredniego decydowania 
o budżecie lokalnym. Poprzez konsultacje społeczne organy gminy mają szan-
sę poznać potrzeby mieszkańców oraz mogą podejmować decyzje mające pozy-
tywny wpływ na rozwój infrastrukturalny jednostki samorządowej. Mieszkańcy 
mogą z kolei wzmocnić poczucie swojej przynależności do miejsca, w którym 
mieszkają.

Budżet obywatelski nie tylko zwiększa zaufanie mieszkańców do władz sa-
morządowych, ale również wspiera proces decentralizacji władzy publicznej. 
Obywatele muszą być świadomi swoich praw oraz możliwości współdecydo-
wania w sprawach lokalnych, dotyczących rozwoju swojej małej ojczyzny, jaką 
jest gmina. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Rozwiązania proponowane w nowelizacji ustawy o samorządzie gminnym 
umożliwią gminom podział środków z budżetu obywatelskiego między części 
gminy niebędące jej jednostkami pomocniczymi lub ich grupami. Rozwiązania 
te zostały zaproponowane na drodze petycji obywatelskiej skierowanej do sejmo-
wej Komisji do Spraw Petycji, która uznała je za zasadne. Proponowane zmiany 
w ustawie są więc odpowiedzią na głos obywateli wynikający z doświadczenia 
praktycznego zarzadzania budżetem obywatelskim i dlatego też uważam je za 
cenną inicjatywę. 

Dzięki przyjętym rozwiązaniom stworzy się radom gmin większe możliwo-
ści podziału środków przeznaczonych na finansowanie budżetu obywatelskiego. 
Umożliwi to bardziej równomierną dystrybucję tych środków pomiędzy różne 
rejony gminy, co powinno przyczynić się do zwiększenia zaangażowania miesz-
kańców w procedurę wyłaniania projektów obywatelskich.
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Przemówienie senator Ewy Mateckiej  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Od początku obecnej kadencji władze i parlamentarzyści PiS nie potrafią się 

pogodzić z utratą większości w Senacie. Tym, co czyni tę sytuację wysoce nie-
etyczną, jest jednak fakt, że różnego typu podstępnymi działaniami, przy po-
mocy fałszywych oskarżeń i niegodnych pomówień, próbuje się deprecjonować 
osobę i poczynania marszałka Senatu, prof. Tomasz Grodzkiego.

Wyjątkową niechęć, jak wiemy, budzi wśród senatorów PiS przywrócenie 
izbie wyższej jej właściwego charakteru i właściwej funkcji. Senat za marszał-
ka Grodzkiego przestał bowiem odgrywać rolę ekspresu legislacyjnego, gdzie 
bezrefleksyjnie i niemal automatycznie przegłosowuje się wygodne dla rządu 
ustawy. Powróciły za to pogłębione dyskusje z udziałem niezależnych ekspertów 
i szeroko pojęte konsultacje społeczne. Zaczęto na powrót dbać o jakość stano-
wionego prawa, a nie o tempo jego uchwalania.

Ataki na marszałka nasiliły się szczególnie po jego wystąpieniu skierowa-
nym do Ukraińców, w którym zdemaskował całkowite rozmijanie się rządowej 
narracji wobec rosyjskiej agresji z praktyką relacji polityczno-gospodarczych. 
Stanowiło bowiem tajemnicę poliszynela, że za wzniosłymi frazesami premie-
ra i prominentnych polityków partii rządzącej nie szły żadne realne działania. 
Nie wstrzymano importu węgla ani ropy, nie zamknięto możliwości wymiany 
towarowej z Rosją przez Białoruś, nie wydalono ambasadora Rosji, a majątki 
rosyjskich oligarchów i wspierających je firm nie zostały w Polsce zamrożone.

Okazało się więc po raz kolejny, że zgodnie ze słowami Orwella „mówienie 
prawdy w epoce zakłamania jest czynem rewolucyjnym”. Dopiero bowiem dzię-
ki szerokiemu, międzynarodowemu rezonansowi słów marszałka Grodzkiego 
rząd zadeklarował wstrzymanie importu węgla i podjęcie działań wobec przed-
siębiorstw finansujących wojnę Putina. Niestety ciągle jeszcze w większości 
przypadków jest to wyłącznie na poziomie deklaracji. Rodzi się zatem pytanie, 
jak bezpardonowo i głośno należy mówić o faktach, aby przebić się przez mur 
rządowej propagandy. Działania marszałka wyraźnie dowiodły, że jeśli niewy-
godnej dla władzy prawdy nie uda się wykrzyczeć, zostanie ona natychmiast 
zakrzyczana. Gdy w grę wchodzi ludzkie życie liczone w tysiącach ofiar, wo-
łanie o prawdę musi być wyjątkowo donośne, bezpardonowe i konsekwentne.

Już 2,5 tysiąca lat temu Konfucjusz stwierdził: „Kto trzęsie drzewem praw-
dy, temu padają na głowę obelgi i nienawiść”. Chyba trudno dziś o zdanie le-
piej opisujące sytuację marszałka Senatu od samego początku obecnej kadencji. 
Głosowanie pokaże jednoznacznie, kto stoi po stronie prawdy, a kto po stronie 
nienawiści.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pozwolą państwo, że zabiorę głos nie tylko jako senator, ale również jako wi-

ceprzewodniczący senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. 
W dniu dzisiejszym po raz pierwszy w historii Wysokiej Izby procedujemy nad 
wnioskiem o odwołanie marszałka Senatu. Bezpośrednią przyczyną jest wypo-
wiedź marszałka Tomasza Grodzkiego skierowana w dniu 25 marca 2022 r. do 
Rady Najwyższej Ukrainy w języku ukraińskim, w której stwierdził, że Polska 
finansuje zbrodniczy reżim Putina. W tej wypowiedzi padają również zarzuty 
o importowanie rosyjskiego węgla przez rząd polski, opieszałość w nakładaniu 
sankcji i brak decyzji o zamrożeniu aktywów rosyjskich oligarchów. W mojej 
opinii, ale przede wszystkim wedle faktów, ta wypowiedź jest nie tylko kłam-
stwem, ale formułowanie jej w trakcie trwającej na Ukrainie agresji rosyjskiej 
i w przededniu wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Bidena w Polsce 
stanowi jawne wystąpienie przeciwko polskiej racji stanu. Jest skrajnie nie-
odpowiedzialna i wpisuje się bezpośrednio w narrację rosyjskiej propagandy, 
która robi wszystko, aby skłócić narody ukraiński i polski w trakcie działań 
wojennych.

Polska jest krajem, który od wielu dni wspiera rząd i naród ukraiński w wal-
ce z rosyjskim najeźdźcą zarówno na płaszczyźnie humanitarnej, bo do Polski 
przyjęto ponad 2,5 miliona uchodźców, jak i dyplomatycznej, mam na myśli wi-
zytę premiera Mateusza Morawieckiego i wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego 
w Kijowie. Rząd premiera Mateusza Morawieckiego był i jest liderem działań 
domagających się wprowadzenia w Unii Europejskiej jak najszerszych sank-
cji przeciwko Rosji i ambasadorem wolnej i suwerennej Ukrainy w świecie. 
Wypowiedzenie takich słów w formie orędzia do narodu ukraińskiego stwarza 
domniemanie, że marszałek Grodzki wypowiadał się w imieniu polskiego pań-
stwa i całego Senatu. Tymczasem jest to prywatny pogląd, obraźliwy i sprzeczny 
ze stanowiskiem rządu RP i innych organów władzy państwowej, które zaanga-
żowane są w pomoc Ukrainie. Co więcej, dyskredytuje Polskę w oczach narodu 
ukraińskiego, co leży w bezpośrednim interesie Rosji i wpisuje się w rosyjską 
propagandę i dezinformację. Mając na uwadze wszystkie wskazane argumenty, 
jak również te, które padały ze strony senatorów klubu Prawa i Sprawiedliwości, 
uważam, że niniejszy wniosek jest jak najbardziej zasadny. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

W związku z agresją Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy, skutkującą masowym 
napływem uchodźców na teren naszego kraju, a także podjęciem natychmiastowych 
działań legislacyjnych w celu zapewnienia dogodnych warunków pobytu naszym 
wschodnim sąsiadom na terenie naszego kraju, bardzo szybko podjęliśmy uregulo-
wania prawne w tej kwestii. Ponad miesiąc po wybuchu wojny, wziąwszy pod uwagę 
głosy wielu ministerstw, konieczne jest doprecyzowanie niektórych przepisów, aby 
nie powodowały żadnych wątpliwości interpretacyjnych, były jasne i kompletne.

Procedowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdzia-
łania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 
narodowego reguluje wiele kwestii o różnym rodzaju, ale w jednym wspólnym 
celu, tj. w celu wsparcia ludności ukraińskiej, zarówno tej pozostającej na tere-
nie swojego kraju, jak i tej przebywającej w Polsce.

Słuszne jest wyłączenie obywateli polskich z grupy osób, które mogą zostać ob-
jęte regulacjami dotyczącymi nadawania numeru PESEL i pobierania danych bio-
metrycznych w sytuacji, kiedy taka osoba jest małżonkiem obywatela Ukrainy.

Uregulowanie spraw dotyczących dystrybucji produktów leczniczych prze-
znaczonych na pomoc humanitarną na terytorium Ukrainy przez Rządową 
Agencję Rezerw Strategicznych poprzez wskazanie, w jaki sposób produkty te 
mają być gromadzone, przechowywane, a następnie dostarczone stronie ukra-
ińskiej, z pewnością przyczyni się do efektywniejszego wykorzystywania far-
maceutyków oraz zapewnienia sprawnego przepływu produktów leczniczych. 
Warto przy tym zaznaczyć, że RARS będzie dystrybuowała produkty lecznicze 
niedopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zlikwidowane zostaną także różnice powstałe pomiędzy danymi przecho-
wywanymi w rejestrze prowadzonym przez ministra właściwego do spraw 
informatyzacji.

Słuszne są zmiany dotyczące nadawania numeru PESEL poprzez m.in. zli-
kwidowanie przepisu dotyczącego miejsca urodzenia, które nie jest wpisane 
w paszportach ukraińskich, czy też upoważnienie organów administracji rzą-
dowej do pomocy przy nadawaniu numeru PESEL.

Kolejną ważną kwestią jest doprecyzowanie sposobu zapewnienia opiekunom 
tymczasowym oraz przebywającym pod ich opieką małoletnim pomocy prawnej 
oraz doprecyzowanie, jaką pomoc organizacyjną powiat zapewnia opiekunom 
tymczasowym.

Prawidłowe są również rozwiązania mające przynieść efekt w postaci do-
tarcia z ofertą pracy do uchodźców z Ukrainy.

Wszystkie regulacje wprowadzone procedowaną ustawą, których nie sposób 
opisać w przemówieniu, mają na celu wsparcie ludności ukraińskiej, przeciw-
działanie agresji Rosji, a także zapewnienie bezpieczeństwa narodowego, dla-
tego jestem za jej przyjęciem.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciw-

działania wspieraniu agresji na Ukrainie oraz służących ochronie bezpieczeń-
stwa narodowego dotyczy określenia zasad zamrożenia wszystkich funduszy 
i zasobów gospodarczych osób oraz podmiotów, które zostaną wskazane na spe-
cjalnej liście prowadzonej przez ministra spraw wewnętrznych i administracji 
w związku ze wspieraniem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Chodzi o stworze-
nie odrębnej od wykazów zawartych w rozporządzeniach Unii Europejskiej li-
sty osób i podmiotów, wobec których można będzie zastosować środki zawarte 
w unijnych przepisach.

Jak podkreślono w  uzasadnieniu: „W  dniu 24  lutego 2022  r. Wysoki 
Przedstawiciel Unii Europejskiej wydał w imieniu Unii Europejskiej oświad-
czenie, w którym z całą stanowczością potępił niczym niesprowokowaną inwa-
zję sił wojskowych Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz udział Białorusi w tej 
agresji. Wysoki Przedstawiciel wskazał, że odpowiedź Unii Europejskiej obejmie 
zarówno sektorowe, jak i indywidualne środki ograniczające. W następnych 
dniach organy Unii Europejskiej podjęły szereg decyzji skutkujących przyję-
ciem szerokiego zakresu sankcji stanowiących odpowiedź na niedopuszczalną 
i bezprawną agresję wojskową Rosji wobec Ukrainy, która na mocy prawa mię-
dzynarodowego stanowi akt agresji. Odpowiedni pakiet sankcji został również 
przyjęty w związku z niedopuszczalnym zaangażowaniem Białorusi w agresję 
wojskową Rosji wobec Ukrainy.

Rada Unii Europejskiej wydała decyzje, które zostały wdrożone pakietem 
rozporządzeń Rady Unii Europejskiej, zmieniających dotychczas obowiązu-
jące rozporządzenia regulujące sankcje nałożone na Federację Rosyjską oraz 
Białoruś. (…) Szereg daleko idących zmian w przepisach wprowadzających sank-
cje, w istotny sposób wpłynęło na zakres obowiązujących zakazów oraz obowiąz-
ków w zakresie zamrażania środków finansowych oraz zasobów gospodarczych. 
Okoliczności te w zasadniczy sposób zmieniły sytuację prawną na poziomie 
prawa Unii Europejskiej, która w bezpośredni sposób wpływa na polskich oby-
wateli oraz podmioty gospodarcze”.

W Sejmie za niniejszym projektem głosowało 414 posłów, 5 – przeciw, a 8 
wstrzymało się od głosu.

Popieram niniejszy projekt ustawy. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Prawie miesiąc obowiązywania ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 

obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa przyniósł doświadczenia wskazujące na potrzebę doprecyzowania niektó-
rych jej przepisów, a także uzupełnienia kwestii pominiętych w obowiązującej 
ustawie. Potrzeby takie zgłosiły zarówno resorty – np. Ministerstwo Rodziny 
i Polityki Społecznej, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Ministerstwo Zdrowia, 
Kancelaria Prezesa Rady Ministrów – jak i samorządowcy, a także wojewodo-
wie. Ale należy zwrócić uwagę także na fakt, że na etapie prac nad tzw. ustawą 
matką zwracaliśmy uwagę na konieczność niektórych rozwiązań i proponowa-
liśmy odpowiednie poprawki, które wówczas zostały jednak odrzucone. Mam 
też świadomość, że omawiane dziś zmiany nie będą ostatnimi i przyjdzie nam 
nad kolejnymi regulacjami pracować w najbliższym czasie. Jesteśmy na to go-
towi, bo sytuacja jest bardzo zmienna i wymagająca szybkich reakcji, jednak 
oczekiwalibyśmy ze strony rządowej większej elastyczności i zrozumienia, że 
nie ma jednej recepty na mądrość.

W omawianej ustawie zaproponowano szereg poprawek porządkujących 
działania administracji, głównie wojewodów – i to jest całkowicie zrozumiałe. 
Poprawki dotyczą dystrybucji leków, dalsze regulacje – statusu uchodźcy i praw 
z tego wynikających, ułatwień w zatrudnianiu obywateli Ukrainy w administra-
cji zarówno rządowej, jak i samorządowej, czy określenia kosztów obsługi zadań 
realizowanych przez samorządy. Zadania dotyczące pieczy zastępczej wydają 
się również w pełni uzasadnione. Podkreślenia wymagają regulacje ułatwiające 
zatrudnianie lekarzy i pielęgniarek, gdyż tego wymaga interes społeczny, inte-
res pacjenta, tj. tego, żeby wszyscy lekarze i pielęgniarki, którzy przyjechali do 
nas z Ukrainy, znaleźli zatrudnienie w naszych instytucjach opieki medycznej, 
ochrony zdrowia. Potrzebujemy pilnie kadry, szczególnie w szpitalach powia-
towych i w przychodniach. Trzeba wykorzystać tę trudną dla Ukraińców, ale 
również dla nas sytuację i reagować w bardzo elastyczny sposób. 

To także kwestia doprecyzowania zasad nadawania statusu osoby korzy-
stającej z regulacji ustawy, umożliwienia incydentalnego upoważnienia osób 
niezatrudnionych w urzędach gminy do realizacji czynności związanych z nada-
waniem numeru PESEL, co ma za zadanie przyspieszenie działań dotyczących 
nadawania numeru PESEL czy wspólne działanie administracji rządowej i sa-
morządowej, a także możliwość delegowania pracowników zatrudnionych w sze-
roko rozumianym sektorze publicznym po to, aby mogli oni wesprzeć organy 
realizujące czynności dotyczące nadawania numeru PESEL.

Ważnym, godnym odnotowania jest umożliwianie wydawania z aptek szpi-
talnych produktów leczniczych stosowanych w programach zdrowotnych, w pro-
gramach polityki zdrowotnej, w leczeniu obowiązkowym, na rzecz pacjentów 
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prowadzących farmakoterapię w warunkach domowych czy doprecyzowanie 
regulacji dotyczących osób, którym został nadany numer PESEL w trybie okre-
ślonym przepisami zmienianej ustawy, i kwestii związanych z ochroną zdrowia 
oraz pomocy przed uzyskaniem numeru PESEL.

Ważnymi rozwiązaniami są: dopracowanie kwestii zapewnienia trans-
portu m.in. z miejsca zakwaterowania na lotnisko; upoważnienie wojewody 
do organizacji doraźnej pomocy medycznej w miejscach, w których gromadzą 
się obywatele Ukrainy przybywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy 
oraz do zapewniania personelu medycznego, który będzie realizował wizyty, 
o ile będzie to uzasadnione stanem pacjenta, w miejscach zakwaterowania osób 
z potwierdzonym dodatnim wynikiem testu diagnostycznego w kierunku SARS-
CoV-2; doprecyzowanie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku 
migowym i innych środkach komunikowania się w zakresie dofinansowania 
ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
kosztów szkoleń z języka polskiego w piśmie nauczanego metodą glottodydak-
tyczną dla osób uprawnionych; dodanie rozwiązania pozwalającego na dostęp 
obywateli Ukrainy, których pobyt na terytorium Polski uznaje się za legalny, do 
uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez centrum integracji społecznej; 
doprecyzowanie przepisów dotyczących opiekuna tymczasowego; umożliwienie 
świadczenia usług psychologicznych przez obywateli Ukrainy na rzecz swoich 
rodaków, którzy nie znają języka polskiego; wprowadzenie regulacji prawnych 
umożliwiających Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych lub prezesowi Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych odstąpienie od wszczynania postępowania z urzędu 
lub zawieszenie postępowań wszczętych przed dniem rozpoczęcia konfliktu 
zbrojnego na Ukrainie; rezygnacja z możliwości przekazywania przez sąd ko-
mendantowi Głównemu Straży Granicznej postanowienia o ustanowieniu opie-
kuna tymczasowego; doprecyzowanie regulacji dotyczących posiadania przez 
osoby, którym został nadany numer PESEL w trybie określonym przepisami 
zmienianej ustawy, uprawnienia do opieki medycznej; wsparcie ukraińskiego 
środowiska naukowego, a w szczególności ułatwienie podejmowania zatrudnie-
nia przez kadrę akademicką; uniknięcie finansowania ze środków publicznych 
kształcenia obywateli Ukrainy, którzy zakończyli już realizację obowiązku nauki 
i obowiązku szkolnego; monitorowanie aktywności zawodowej lekarzy i leka-
rzy dentystów posiadających warunkowe prawo wykonywania zawodu; umoż-
liwienie tymczasowego wykonywania zawodu na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej lekarzom i lekarzom dentystom z państw spoza Unii Europejskiej 
w celu udzielania pomocy medycznej (świadczeń opieki zdrowotnej) obywatelom 
Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; rozszerze-
nie katalogu podmiotów uprawnionych do przekazywania nieodpłatnie spraw-
nego technicznie sprzętu, pojazdów i urządzeń jednostkom organizacyjnym 
Państwowej Służby Ukrainy do spraw Sytuacji Nadzwyczajnych o jednostki or-
ganizacyjne Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”; stworze-
nie ram regulacyjnych dla działalności Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych 
w zakresie gromadzenia, przechowywania, a następnie dostarczania stronie 
ukraińskiej produktów leczniczych przeznaczonych na cel przeciwdziałania 
skutkom działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy; zapewnienie 
możliwości rozliczenia (sfinansowania ze środków publicznych) świadczeń opie-
ki zdrowotnej udzielonych wszystkim osobom, które w okresie 24 lutego 2022 r. 
– 12 marca 2022 r. wjechały legalnie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 
w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy.
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Osobną kwestią jest utworzenie w Banku Gospodarstwa Krajowego Funduszu 
Gwarancji Kryzysowych, w ramach którego mogą być udzielane gwarancje i po-
ręczenia spłaty kredytów lub innych zobowiązań zaciągniętych przez przed-
siębiorców. To rozwiązanie zostało przyjęte w oparciu o przepisy dotyczące 
funkcjonującego obecnie Funduszu Gwarancji Płynnościowych w BGK, który 
powstał w związku z sytuacją spowodowaną pandemią COVID.

Nie do przyjęcia jest rozwiązanie, co prawda czasowe, do dnia 31 grudnia 
2022 r., dotyczące wyłączenia obowiązku uzyskania opinii sejmowej komisji 
właściwej do spraw budżetu w zakresie dokonywania zmian planu przychodów 
i kosztów Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz wyłączenie stosowania 
przepisów art. 38–41 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym w odniesieniu do działalności Rządowej Agencji Rezerw 
Strategicznych w związku z realizacją przez ten podmiot zadań określonych 
w art. 31 ust. 1 pkt 7 ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-

ku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych 
ustaw dotyczy doprecyzowania niektórych przepisów ustawy, a także uzupeł-
nienia kwestii pominiętych w obowiązującej ustawie, a dotyczących np. definicji 
przyjętych w ustawie, zakresu przedmiotowego ustawy, kwestii finansowych, 
rejestracji uchodźców i nadawania im numeru PESEL, jak również uprawnień 
przysługujących określonym kategoriom uchodźców.

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa została uchwalona w celu stworzenia szczególnej regulacji prawnej zapew-
niającej doraźną podstawę prawną do legalnego pobytu obywatelom Ukrainy, 
którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia swojego 
kraju pochodzenia. W dniu 24 lutego 2022 r. doszło do ataku wojsk Federacji 
Rosyjskiej na terytorium Ukrainy. W wyniku tych zdarzeń w kierunku teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej zaczęły kierować się tysiące obywateli Ukrainy, 
poszukujących schronienia. Ponad dwutygodniowy okres obowiązywania ww. 
ustawy przyniósł doświadczenia wskazujące na potrzebę doprecyzowania nie-
których jej przepisów, a także uzupełnienia kwestii pominiętych w obowiązu-
jącej ustawie”.

W Sejmie za niniejszym projektem głosowało 434 posłów, 10 było przeciw, 
a 1 wstrzymał się od głosu.

Popieram niniejszy projekt ustawy. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europej-

skich w perspektywie finansowej 2021–2027 stwarza ramy prawne stanowią-
ce podstawę do realizacji umowy partnerstwa, w tym wdrażania programów 
w zakresie polityki spójności państw członkowskich UE. Zgodzić się należy, że 
w zakresie związanym z wdrażaniem polityki spójności ustawa nie wprowa-
dza istotnych zmian w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w poprzednim 
okresie. Ustawa stanowi regulację perspektywy finansowania polityki spójności 
z budżetem UE w oparciu o nowy pakiet unijnych aktów prawnych regulujących 
zasady wdrażania tej polityki.

Pozytywnie należy ocenić, że ustawa oprócz tego wprowadza przepisy szcze-
gółowe dotyczące planu rozwojowego – Krajowego Planu Odbudowy – w zakre-
sie, w jakim przepisy unijne są niewystarczające z punktu widzenia systemu 
prawa krajowego, m.in. w zakresie struktury systemu instytucjonalnego, wybo-
ru i sposobu realizacji przedsięwzięć, finansowania inwestycji i przedsięwzięć, 
monitorowania realizacji KPO czy też działań kontrolnych i audytowych.

Ponadto ustawa tworzy podstawy prawne do realizacji działań w ramach tzw. 
pobrexitowej rezerwy dostosowawczej – Brexit Adjustment Reserve – umożliwi 
utworzenie funduszu rozwoju regionalnego, jak również wprowadza zmiany do 
ustawy o pomocy społecznej w zakresie programu zwalczania deprywacji mate-
rialnej – pomocy żywnościowej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus, czyli dawnego Programu Operacyjnego „Pomoc żywnościowa 2014–2020”, 
FEAD.

Przepisy ustawy opracowane zostały w oparciu o liczne przepisy unijne. 
Ustawa z zaproponowanymi poprawkami oddaje cel wyżej wymienionych re-
gulacji unijnych i nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. Przepisy nie są sprzeczne 
z prawem UE i zostały odpowiednio przygotowane. Na etapie procesu legisla-
cyjnego zostały przeprowadzone szerokie konsultacje. Dziękuję.
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Przemówienie senator Danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rozpoczęcie w 2021 r. nowej 7-letniej perspektywy finansowania polityki 

spójności z budżetu UE stało się asumptem do prac nad ustawą o zasadach re-
alizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finanso-
wej 2021–2027, zwanej ustawą wdrożeniową. Ma ona zapewnić pewność prawną 
w tym zakresie, w którym przepisy unijne nie są wystarczająco precyzyjne lub 
konieczna jest bardziej szczegółowa regulacja, a także stanowić podstawę do 
realizacji umowy partnerstwa w celu umożliwienia terminowego oraz zgodne-
go z prawem unijnym i krajowym wydawania i rozliczania przez Polskę całości 
przyznanej nam alokacji środków unijnych na lata 2021–2027.

Ustawa formułuje mechanizmy koordynacji realizacji programów współ-
finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności. Określono w niej podmio-
ty zaangażowane w proces wdrażania tych funduszy, ich zadania i tryb współ-
pracy, a także ustalono zasady i podstawowe dokumenty służące wdrażaniu 
funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji 
i  Funduszu Spójności oraz kwestie finansowe związane z  rozliczeniami 
z Komisją Europejską, sprawami dotyczącymi kontroli, nieprawidłowości czy 
nakładania korekt. W ustawie zawarte zostały zasady wyboru projektów, pro-
cedura odwoławcza oraz zasady monitorowania postępu i sprawozdawczości 
z realizacji programów oraz projektów współfinansowanych z UE.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Regulacja wprowadza również 
przepisy szczegółowe dotyczące wdrożenia planu rozwojowego – Krajowego 
Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Dotyczy to m.in. struktury 
systemu instytucjonalnego, wyboru i sposobu realizacji przedsięwzięć finan-
sowanych w ramach KPO, finansowania inwestycji, monitorowania realizacji 
KPO czy też działań kontrolnych i audytowych.

Osobny zapis dotyczy powołania rzecznika finansów europejskich. Spośród 
swoich pracowników zobowiązana jest nominować go instytucja zarządzająca 
krajowym albo regionalnym programem oraz instytucja uczestnicząca w re-
alizacji inna niż zarządzająca. Moim zdaniem powinien znaleźć się tu jeszcze 
zapis, że funkcja rzecznika podlega kadencyjności. Należałoby także zapewnić 
mu szerszą i bardziej profesjonalną obsługę administracyjno-organizacyjną.

Projekt ustawy był przedmiotem konsultacji międzyresortowych oraz na 
posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Odbyły się 
na jego temat wysłuchania publiczne i odwrócone wysłuchania publiczne. Jak 
się jednak okazuje, nie uwzględniono wówczas wielu zasadniczych i słusznych 
postulatów zgłaszanych podczas spotkań. Chodzi m.in. o wybór partnerów do 
komitetu monitorującego, który zdaniem organizacji pozarządowych powi-
nien odbywać się w formule europejskiego kodeksu partnerstwa. Dotyczy to 
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postępowania otwartego, w formie wyborów, co poprawiłoby jakość pracy ko-
mitetu, zapewniło jego niezależność, pomogło we właściwym ujęciu kluczowych 
obszarów tematycznych wsparcia i odpowiedniej ich reprezentacji. Należy je 
poszerzyć chociażby o monitorowanie procesów wyborów przedsięwzięć oraz 
zatwierdzanie kryteriów pomocy bezzwrotnej. Komitet powinien mieć prawo 
do powołania zespołu roboczego.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Moim zdaniem istnieje również 
potrzeba doprecyzowania przepisów w zakresie audytu instytucji zarządzającej 
oraz konieczności konsultowania z KWRiST wydawanych przez ministra wła-
ściwego do spraw rozwoju regionalnego wytycznych w zakresie wdrażania fun-
duszy strukturalnych, Funduszu Spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji. Polskie prawo nie przewiduje bowiem możliwości odwołania się 
od ustaleń instytucji audytowej. Stwarza to duże zagrożenie dla instytucji zarzą-
dzających, które mają obowiązek zapewnienia środków stanowiących równo-
wartość dofinansowania w przypadku korekt finansowych wynikających z ich 
zaniedbań. Dlatego też procedura kontradyktoryjna powinna zostać zwieńczo-
na mechanizmem mediacji. W tym celu należy powołać radę audytu, w skład 
której wchodzić powinien zarówno szef Krajowej Administracji Skarbowej, jak 
i przedstawiciele Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Związku 
Województw RP i niezależnych ekspertów z dziedziny kwalifikowalności wy-
datków, a także przedstawiciele instytucji zarządzającej, której mediacja by do-
tyczyła. Potrzebny jest arbiter, przed którym będzie można przedstawić swoje 
racje, aby od razu nie ponosić finansowych konsekwencji.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Cóż można powiedzieć o tym punkcie obrad, w którym pochylamy się nad 

ustawą o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021–2027, czyli nad tzw. ustawą wdrożeniową? 
Pierwsze, co przychodzi na myśl, to słowo „nareszcie”. A druga narzucająca się 
refleksja brzmi: czemu tak późno?

Zwracałem już na tej sali uwagę, że poprzednia ustawa, dotycząca budżetu 
unijnego na lata 2014–2020, nosi datę 11 lipca 2014 r. Moim zdaniem nic nie sta-
ło na przeszkodzie, żeby i tym razem ustawa kluczowa dla wdrażania środków 
pomocowych z budżetu Unii Europejskiej została przyjęta w pierwszym roku 
funkcjonowania nowej wieloletniej perspektywy budżetowej.

No, może prawie nic. Bo po co nam taka ustawa, skoro środki z Krajowego 
Planu Odbudowy są wciąż zablokowane, a nasze programy operacyjne nie dość, 
że nie zostały jeszcze zatwierdzone, to już są okrajane w związku z niepłaceniem 
przez Polskę kar nałożonych przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z siedzibą w Luksemburgu? Co więcej, licznik kar cały czas bije.

I choć mam do niniejszej ustawy kilka uwag – ustawa ta, choć powielająca 
w większości zapisy swej poprzedniczki, nie jest wolna od pewnych wad – to 
proponuję następujące rozwiązanie. My jako Senat ją przyjmiemy – zwłaszcza 
że resort rozwoju i urzędy marszałkowskie mają jeszcze dużo pracy z przygoto-
waniem wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków, opisów funkcji 
i procedur, projektów regulaminów komitetów monitorujących, regulaminów 
konkursów i wielu innych dokumentów – a rząd w zamian spowoduje, że bę-
dzie po co wysyłać niniejszą ustawę na biurko prezydenta. Proponuję, żeby na-
sza sprawność legislacyjna spotkała się z waszą odpowiedzialnością polityczną.

Może po stronie rządowej znajdzie się w końcu ktoś na tyle rozsądny i od-
ważny, by zakończyć nonsensowne spory z Komisją Europejską, spory, które 
szkodzą nam gospodarczo, które dewastują nasz budżet. Do tego są to spory, 
które toczymy w ramach Wspólnoty, która jest gwarantem naszego dobrobytu, 
a przede wszystkim bezpieczeństwa.

A  poza tym sądzę, że Ukrainę należy bezzwłocznie przyjąć do Unii 
Europejskiej.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zasadniczym celem omawianej dzisiaj ustawy jest stworzenie ram praw-

nych, które będą stanowić podstawę do realizacji umowy partnerstwa, w tym 
wdrażania programów w zakresie polityki spójności, w perspektywie finanso-
wej 2021–2027. Konieczność uchwalenia nowej ustawy wynika z rozpoczęcia 
w 2021 r. nowej 7-letniej perspektywy finansowania polityki spójności z budżetu 
Unii Europejskiej w oparciu o nowy pakiet unijnych aktów prawnych regulują-
cych zasady wdrażania tej polityki.

W zakresie związanym z wdrażaniem polityki spójności ustawa nie wprowa-
dza istotnych zmian w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w perspektywie 
unijnej w latach 2014–2020. W zaproponowanych rozwiązaniach skorzystano ze 
sprawdzonych praktyk stosowanych w poprzedniej perspektywie finansowej.

Omawiana ustawa, poprzez zmianę ustawy o zasadach prowadzenia polityki 
rozwoju, wprowadza również przepisy szczegółowe dotyczące planu rozwojo-
wego, Krajowego Planu Odbudowy, w zakresie, w jakim przepisy unijne są nie-
wystarczające z punktu widzenia systemu prawa krajowego, m.in. w zakresie 
struktury systemu instytucjonalnego, wyboru i sposobu realizacji przedsię-
wzięć, finansowania inwestycji i przedsięwzięć, monitorowania realizacji KPO 
czy też działań kontrolnych i audytowych.

KPO jest dokumentem, o którym mowa w art. 17 ust. 1 rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lutego 2021 r. ustanawiającego 
Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, będącym planem roz-
wojowym, który stanowi podstawę realizacji reform i inwestycji objętych wspar-
ciem ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Dodatkowo, w ramach przepisów wprowadzanych do ustawy o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju, omawiana ustawa stworzy podstawy prawne do 
realizacji działań w ramach tzw. pobrexitowej rezerwy dostosowawczej, a tak-
że umożliwi utworzenie Funduszu Rozwoju Regionalnego, funduszu celowego 
w rozumieniu przepisów ustawy o finansach publicznych, stanowiącego na-
rzędzie komplementarne względem istniejących instrumentów wspierających 
prowadzenie polityki rozwoju i umożliwiającego finansowanie działań proro-
zwojowych. Ustawa wprowadza także zmiany do ustawy o pomocy żywnościo-
wej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus – dawny Program 
operacyjny „Pomoc Żywnościowa” 2014–2020, FEAD.

Ustawa zakłada w szczególności:
1) wprowadzenie mechanizmów koordynacji realizacji programów wspó-

finansowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności;
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2) określenie podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania funduszy 
strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu 
Spójności, ich zadań i trybu współpracy między nimi;

3) uregulowanie zasad wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu na 
rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności;

4) zdefiniowanie podstawowych dokumentów służących wdrażaniu funduszy 
strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu 
Spójności;

5) uregulowanie systemu instytucjonalnego, kwestii finansowych związa-
nych m.in. z rozliczeniami z Komisją Europejską oraz kwestii dotyczących kon-
troli i nakładania korekt;

6) określenie zasad wyboru projektów i procedury odwoławczej;
7) wskazanie obowiązków związanych z unijną polityką e-Cohesion;
8) określenie mechanizmów umożliwiających realizację instrumentów tery-

torialnych wynikających z rozporządzeń Komisji Europejskiej – Zintegrowane 
Inwestycje Terytorialne, Inne Instrumenty Terytorialne;

9) uregulowanie zasad monitorowania postępu i sprawozdawczości z reali-
zacji programów oraz projektów.

Ponieważ mamy do czynienia z ustawą wdrożeniową, która ma uruchomić 
możliwość korzystania ze środków europejskich, trudno nie być za jej przy-
jęciem. Nie oznacza to jednak, że musi to być przyjęcie bezwarunkowe i bez 
wprowadzenia odpowiednich poprawek. Trudno w tym miejscu nie zadać także 
pytania dotyczącego przybliżonego terminu wpływu pierwszych transz środ-
ków unijnych do naszego kraju i tego, czy nie ma zagrożeń co do uzyskania ich 
przez Polskę.

Będąc umiarkowanym optymistą, zakładam, że oczekiwane miliardy euro 
zaczną wpływać do naszego kraju w najbliższym czasie. A jeżeli tak się stanie, 
to chcielibyśmy, o czym sporo mówiliśmy już niemal rok temu, poprawić przej-
rzystość, transparentność procesu dysponowania środkami europejskimi i ich 
alokacji. Uważamy, iż w oparciu o istniejący od lat i sprawdzony już kodeks 
partnerstwa należałoby zapewnić podmiotowy i prawdziwie rzetelny udział 
w opiniowaniu rozdziału środków przez rząd ze strony samorządów, partnerów 
społecznych, przedsiębiorstw czy przedstawicieli sektora gospodarczego, w tym 
w szczególności – jeśli mówimy o partnerach społecznych – organizacji, które 
są zrzeszone w radzie pożytku publicznego.

Zgadzamy się z apelami ze strony organizacji, partnerów społecznych, 
a zwłaszcza przedstawicieli sektora samorządowego, iż pozycja beneficjentów 
wobec instytucji audytujących powinna być wzmocniona poprzez możliwość 
odwołania do sądu, a także poprzez możliwość zapewnienia odrębnych proto-
kołów i ustaleń z przeprowadzonego audytu oraz obowiązkowego dostarczenia 
wyników tego audytu do zainteresowanego. Zbyt często okazuje się, że opinie 
instytucji audytujących w imieniu Krajowej Administracji Skarbowej nie znaj-
dują potwierdzenia w opinii instytucji europejskich.

Nie zgadzamy się z poprawką wprowadzoną już na etapie prac komisji sej-
mowych – art. 126 – mówiącą o tym, że w sytuacji, gdy nie wpłyną środki euro-
pejskie, ich brak może zostać pokryty z emisji obligacji Skarbu Państwa. Równie 
dyskusyjny jest art. 136, dodany w ostatniej chwili przez rząd, dotyczący tego, 
ażeby do wydatków w ramach Krajowego Programu Odbudowy zaliczyć inwe-
stycje realizowane od lutego 2021 r. Uważamy, że z tego rozwiązania należałoby 
się wycofać. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Adama Szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021–2027 określa rozwiązania dedykowane za-
rządzaniu programami z zakresu polityki spójności, opisanymi w tzw. umowie 
partnerstwa. Związane to jest z rozpoczęciem w 2021 roku nowej 7-letniej per-
spektywy finansowania polityki spójności z budżetu Unii Europejskiej, w opar-
ciu o nowy pakiet unijnych aktów prawnych regulujących zasady wdrażania tej 
polityki.

Głównymi celami projektowanej ustawy jest: wprowadzenie mechanizmów 
koordynacji realizacji programów wspófinansowanych ze środków funduszy 
strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu 
Spójności; określenie podmiotów zaangażowanych w proces wdrażania fundu-
szy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu 
Spójności, ich zadań oraz trybu współpracy między nimi; zdefiniowanie za-
sad wdrażania funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz Sprawiedliwej 
Transformacji i Funduszu Spójności; zdefiniowanie podstawowych doku-
mentów służących wdrażaniu funduszy strukturalnych, Funduszu na rzecz 
Sprawiedliwej Transformacji i Funduszu Spójności.

Ustawa określa m.in. system instytucjonalny, kwestie finansowe związa-
ne m.in. z rozliczeniami z Komisją Europejską, kwestie dotyczące kontroli, 
nieprawidłowości i nakładania korekt, zasady wyboru projektów i procedurę 
odwoławczą, obowiązki związane z unijną polityką e-Cohesion, mechanizmy 
umożliwiające realizację instrumentów terytorialnych wynikających z roz-
porządzeń Komisji Europejskiej – zintegrowane inwestycje terytorialne, inne 
instrumenty terytorialne – oraz zasady monitorowania postępu i sprawozdaw-
czości z realizacji programów oraz projektów.

Ze względu na wagę sprawy i nie tylko w aspekcie bieżącej perspektywy fi-
nansowej, ale też jej skutków na wiele lat dla rozwoju Polski w przyszłości, oma-
wiana ustawa zasługuje na poważną analizę oraz – w konsekwencji senackich 
prac – na poparcie.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środ-

ków europejskich w perspektywie finansowej 2021–2027 określa rozwiązania 
wdrożeniowe dedykowane zarządzaniu programami z zakresu polityki spójno-
ści, opisanymi w tzw. umowie partnerstwa. Ponadto nowelizacja wprowadza 
przepisy szczegółowe dotyczące Krajowego Planu Odbudowy w zakresie, w ja-
kim przepisy unijne są niewystarczające.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Projektowana ustawa w ra-
mach wdrażania programów w zakresie polityki spójności w perspektywie 
finansowej 2021–2027 określa przepisy szczegółowe zapewniające pewność 
prawną w zakresie, w jakim przepisy unijne są niewystarczające z punktu wi-
dzenia systemu prawa krajowego, m.in. w zakresie systemu instytucjonalnego, 
wyboru projektów, definiowania nieprawidłowości, systemu korekt, przepły-
wów i rozliczeń finansowych oraz kontroli. Ustawa przewiduje także zmiany 
w szeregu innych ustaw, w tym zmiany ustawy o finansach publicznych oraz 
ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. 

Oczekiwanym efektem ustawy w ramach wdrażania programów będzie 
stworzenie ram prawnych umożliwiających terminowe i zgodne z prawem unij-
nym oraz krajowym wydatkowanie i rozliczenie całości przyznanej Polsce alo-
kacji środków unijnych na lata 2021–2027, wynoszącej blisko 76 miliardów euro. 
Z kolei celem działań zdefiniowanych w ramach KPO jest sprostanie wyzwaniom 
związanym z pandemią COVID-19 i dążenie do przezwyciężenia zdrowotnych, 
gospodarczych i społecznych następstw tej pandemii, łagodzenie skutków wpły-
wu COVID-19 na gospodarkę, a w dłuższej perspektywie czasowej wsparcie pro-
cesu transformacji oraz zwiększenie spójności społecznej i terytorialnej kraju. 

W kontekście utrzymujących się dysproporcji w poziomie rozwoju społeczno-
-gospodarczego poszczególnych regionów Polski oraz nasilenia niekorzystnych 
zjawisk w wyniku pandemii COVID-19 istotnym wyzwaniem o charakterze ho-
ryzontalnym jest przeciwdziałanie nierównościom społecznym i przestrzennej 
koncentracji problemów rozwojowych. Realizacja reform i inwestycji zdefinio-
wanych w KPO służy promowaniu spójności gospodarczej, społecznej i tery-
torialnej poprzez zwiększenie odporności, gotowości do szybkiej i adekwatnej 
reakcji w sytuacji kryzysowej, zdolności dostosowawczych i potencjału wzro-
stu gospodarczego, łagodzeniu społecznych i gospodarczych skutków kryzysu, 
w szczególności dla kobiet, wspieraniu zielonej transformacji, przyczynianiu 
się do realizacji unijnych celów w zakresie klimatu oraz transformacji cyfro-
wej. Interwencje te uzupełniają i rozszerzają podejmowane dotychczas przez 
polski rząd działania doraźne i antyrecesyjne na rzecz sektorów i przedsiębior-
ców. Polska może skorzystać w sumie z 58,1 miliarda euro pochodzących z RRF. 
W wymiarze finansowym w pierwszym rzędzie zaplanowano wykorzystanie 
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części środków finansowych przekazywanych jako środki bezzwrotne (czyli 
23,85 miliarda euro). Niemniej jednak zakres wskazanych w ramach KPO re-
form pokazuje, że ich realizacja wymaga dodatkowego wsparcia (z wykorzysta-
niem środków zwrotnych – do 34,2 miliarda euro) dla zwiększenia szybkości 
odbudowy oraz wzmocnienia konkurencyjności polskiej gospodarki. W konse-
kwencji zrealizowanych reform i inwestycji i innego wsparcia udzielonego tym 
obszarom odczuwalnej poprawie ulegną warunki codziennego życia, jak również 
prowadzenia działalności gospodarczej. Perspektywa niezbędnych i korzystnych 
przemian, jakie zostaną wprowadzone dzięki realizacji KPO, oznacza włączenie 
w procesy rozwojowe – tj. budowanie nowoczesnej, konkurencyjnej, odpornej 
i zielonej gospodarki – wszystkich grup społecznych oraz wszystkich teryto-
riów. Oczekiwanym efektem wdrożenia KPO jest stworzenie regulacji prawnych 
umożliwiających efektywne i zgodne z przepisami unijnymi oraz wymogami 
ustanowionymi na gruncie krajowym wydatkowanie i rozliczenie całości przy-
znanej Polsce alokacji środków RRF oraz osiągnięcie celów strategicznych KPO. 
W zakresie związanym z wdrażaniem polityki spójności nie wprowadza się 
istotnych zmian w porównaniu z rozwiązaniami przyjętymi w perspektywie 
2014–2020. Projektodawca co do zasady korzysta ze sprawdzonych praktyk sto-
sowanych w poprzedniej perspektywie finansowej”.

Jeśli chodzi o koszty proponowanej ustawy, to: „Dochody oraz wydatki osza-
cowano na podstawie rzeczywistego oraz prognozowanego tempa wydatkowania 
środków polityki spójności w perspektywie 2014–2020 (z uwzględnieniem zmian 
prawnych wynikających z przepisów unijnych, takich jak skrócenie w kolejnej 
perspektywie z 10 do 9 lat okresu kwalifikowalności wydatków) oraz szacun-
ków wydatków przedstawionych przez instytucje odpowiedzialne za reformy 
i inwestycje. Punktem wyjścia do prezentowanych szacunków były prognozy 
dotyczące wydatków ponoszonych w ramach projektów i programów. W kolej-
nym kroku do dochodów przypisano tę część wspomnianych wydatków, która 
podlega finansowaniu unijnemu. Saldo to różnica dochodów i wydatków, czyli 
niezbędny wkład krajowy wymagany przepisami unijnymi. W przypadku pro-
gramów polityki spójności przyjęto, że średni poziom dofinansowania unijnego 
w projektach podmiotów sektora finansów publicznych wyniesie 80%, z tego 
w projektach j.s.t. – 78%, a w przypadku pozostałych podmiotów 81%. Szacunki 
nie uwzględniają tzw. wydatków niekwalifikowanych oraz przesunięcia w czasie 
pomiędzy momentem poniesienia wydatku podlegającego refundacji ze środ-
ków KE a dokonaniem płatności. Do wyrażenia kwot w cenach stałych z 2020 r. 
przyjęto deflator na poziomie 2%. W przypadku planu rozwojowego, o którym 
mowa w rozdziale 2aa ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadze-
nia polityki rozwoju, przyjęto 100% finansowanie inwestycji ze środków unij-
nych. Szacunki uwzględniają 100% części grantowej RRF oraz część pożyczkową 
w kwocie 9,3 miliarda zł (2,067 miliarda euro), która posłuży sfinansowaniu czę-
ści projektów inwestycyjnych w formie dotacyjnej i obciąży tym samym budżet 
państwa. Wartość całej kwoty pozyskanej z pożyczkowej części RRF to 52,5 mi-
liarda zł (11,7 miliarda euro)”.

Jeśli chodzi o pozytywy proponowanej ustawy, to zgodnie z prognozami 
przedstawionymi w OSR, jak również doświadczeniami z poprzedniej perspek-
tywy finansowej, można w pełni zgodzić się ze stwierdzeniem, że „ustawa po-
zytywnie wpłynie na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym 
funkcjonowanie przedsiębiorców, oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa 
domowe. Udzielone wsparcie przyczyni się do trwałego wzrostu polskiej gospo-
darki oraz umożliwi uzyskanie pozytywnych zmian strukturalnych (tj. wyższej 
innowacyjności, większej złożoności struktury gospodarczej, wzrostu udziału 
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przemysłu i usług wiedzochłonnych, wzrostu złożoności produktów i usług, 
poprawy konkurencyjności sektorów uważanych tradycyjnie za obszary w nie-
wielkim stopniu wykorzystujące wiedzę i technologię, a ostatecznie wyższej 
zdolności do tworzenia wysokiej jakości miejsc pracy), co z kolei przełoży się na 
wzrost poziomu i jakości życia mieszkańców”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Ustawę o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich 
w perspektywie finansowej 2021–2027 należy przyjąć jak najszybciej, chociażby 
ze względu na fakt, że jako kraj członkowski UE jesteśmy w tej kwestii w istot-
nym niedoczasie, ponieważ okres kwalifikowalności wydatków rozpoczął się 
zasadniczo już 1 stycznia 2021 r.

Ustawa, jak wiadomo, określa rozwiązania wdrożeniowe dedykowane za-
rządzaniu programami z zakresu polityki spójności, opisanymi w tzw. umowie 
partnerstwa, a także wprowadza przepisy szczegółowe dotyczące Krajowego 
Planu Odbudowy w zakresie, w jakim przepisy unijne są niewystarczające 
z punktu widzenia systemu prawa krajowego, m.in. w zakresie struktury sys-
temu instytucjonalnego, wyboru i sposobu realizacji przedsięwzięć finansowa-
nia inwestycji i przedsięwzięć, monitorowania realizacji KPO czy też działań 
kontrolnych i audytowych. Proponowane rozwiązania wydają się odpowiednie, 
opierają się one bowiem w dużej mierze na tych przyjętych w poprzedniej per-
spektywie finansowej 2014–2020 na mocy ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o za-
sadach realizacji programów w zakresie polityki spójności, które zasadniczo 
–można to stwierdzić – się sprawdziły. Ponadto, co jest istotne w tym zakre-
sie, ustawa nie wprowadza nowych obciążeń regulacyjnych, ponieważ zakres 
obowiązków wnioskodawców, beneficjentów oraz instytucji zaangażowanych 
we wdrażanie programów polityki spójności będzie zbliżony do zakresu obo-
wiązków wspominanych podmiotów obowiązujących w poprzednim okresie 
programowania, czego efektem będzie wdrażanie poszczególnych inwestycji 
finansowanych ze środków planu rozwojowego na podstawie już istniejących 
rozporządzeń i ustaw.

Biorąc pod uwagę celowość działań zdefiniowanych w ramach KPO, należy 
podkreślić dopasowanie tych działań do obecnie panującej rzeczywistości pande-
micznej i dążenie do przezwyciężenia zdrowotnych, gospodarczych i społecznych 
następstw pandemii, łagodzenie skutków wpływu COVID-19 na gospodarkę, 
a w dłuższej perspektywie czasowej także wsparcie procesu transformacji oraz 
zwiększenia spójności społecznej i terytorialnej kraju.

Ustawa wprowadza szereg pozytywnych rozwiązań z punktu widzenia be-
neficjentów, dzięki którym ulegną poprawie warunki życia codziennego, jak 
również prowadzenia działalności gospodarczej, a przede wszystkim zniwe-
lowane zostaną dysproporcje w poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego 
poszczególnych regionów Polski. Ustawa pozytywnie wpłynie na konkuren-
cyjność gospodarki i przedsiębiorczość, a udzielone wsparcie przyczyni się do 
trwałego wzrostu polskiej gospodarki oraz umożliwi uzyskanie pozytywnych 
zmian strukturalnych. Przy czym należy także zwrócić uwagę na to, że korzyst-
ne zmiany odczuwane będą nie tylko na poziomie makroekonomicznym, ale 
także mikroekonomicznym i wpływać będą na funkcjonowanie poszczególnych 
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przedsiębiorców, gospodarstw domowych i obywateli. W tym zakresie powyżej 
wymienione grupy będą mogły skorzystać np. na dofinansowaniu wymiany 
źródeł ciepła, podniesieniu efektywności energetycznej budynków mieszkal-
nych oraz montażu instalacje OZE, a w przypadku budynków jednorodzinnych 
środki finansowe będą włączone do programu „Czyste Powietrze”, w przypadku 
budownictwa wielorodzinnego – do Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Ponadto należy zwrócić uwagę na proponowane poprzez ustawę nowości 
w zakresie realizacji projektów unijnych. Istotną i korzystną nowością będzie 
możliwość wprowadzania zmian do projektu objętego dofinansowaniem, co po-
zwoli na lepsze dopasowanie do zmieniającego się otoczenia biznesowego czy do 
rezultatów osiąganych na poszczególnych etapach realizacji przedsięwzięcia. Za 
równie korzystną nowość uważam możliwość zgłaszania zastrzeżeń drogą elek-
troniczną, co zwłaszcza w okresie pandemii może stanowić istotne ułatwienie. 
Jako korzystne ocenić również można proponowane ograniczenie w zakresie 
dokonywania zmian regulaminu projektu. Takie rozwiązanie pozwoli zapewnić 
większą przejrzystość i pewność w odniesieniu do kwestii wyboru projektów. 
Ponadto określenie górnego terminu na sporządzenie ostatecznej informacji 
pokontrolnej może przeciwdziałać nadmiernym opóźnieniom w tym zakresie.

Biorąc pod uwagę zaimplementowanie poprzez niniejszą ustawę wielu ko-
rzystnych rozwiązań, przewiduję wzrost zainteresowania potencjalnych be-
neficjentów dofinansowaniami oferowanymi w ramach programów unijnych 
objętych perspektywą finansową na lata 2021–2027 i tym samym głosuję za 
przyjęciem procedowanej ustawy.
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Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedłożona ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela zakłada zwięk-

szenie w okresie od 1 maja do 31 grudnia 2022 r. średniego wynagrodzenia na-
uczycieli, co umożliwi podwyższenie minimalnych stawek wynagrodzenia 
zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia.

Oczywiście każda zmiana ustawy wprowadzająca wzrost wynagrodzenia na-
uczycieli musi koniecznie zostać poparta, jednak zakładana wielkość podwyżki 
budzi moje zastrzeżenia. W uzasadnieniu projektu ustawy czytamy, że jednym 
z priorytetów w zakresie polityki oświatowej państwa jest podniesienie presti-
żu zawodu nauczyciela, co ma istotny wpływ na jakość kształcenia. Założono, 
że osiągnięciu tego celu służyć ma m.in. systematyczny wzrost wynagrodzeń 
nauczycieli przy jednoczesnym znacznym wzroście nakładów finansowych 
państwa na oświatę. Czy zatem planowany wzrost wynagrodzenia nauczycieli 
o 4,4%, przy dwucyfrowej już inflacji, jest wystarczający, aby podnieść prestiż 
nauczyciela i pozwolić mu na godne życie i spokojną, efektywną pracę?

Przy okazji tej konkretnej ustawy kolejny raz nasuwa się pytanie: co dalej? 
Co dalej z wynagrodzeniem nauczycieli, ich statusem zawodowym, prestiżem 
i nakładami na edukację? Dlaczego rozmowy ministerstwa ze stroną społeczną 
nie mogą przynieść zadowalających rezultatów? Dlaczego proponowane przez 
pana ministra zmiany dotyczyć muszą wszystkich nauczycieli, również tych, 
którzy przepracowali w oświacie kilkadziesiąt lat i nie potrzebują kolejnych re-
wolucji? Może trzeba po prostu rzetelnie i całościowo przeanalizować sytuację 
nauczycieli i zaproponować takie rozwiązania, które będą powszechnie apro-
bowane przez nauczycielską społeczność.

Przypomnę, że nauczyciel to osoba prowadząca zajęcia dydaktyczno-wycho-
wawcze m.in. w szkołach podstawowych, gimnazjach oraz szkołach średnich. 
Aby móc wykonywać ten zawód, konieczne jest spełnienie wymagań opisa-
nych w rozporządzeniu ministra edukacji narodowej. Głównym kryterium 
jest ukończenie szkoły wyższej oraz posiadanie specjalizacji nauczycielskiej 
lub dokumentu ukończenia kursu pedagogicznego. Od nauczyciela wymaga się 
pełnienia funkcji dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej. Musi on rów-
nież przestrzegać zasad moralnych zarówno w szkole, jak i poza nią. Oprócz 
prowadzenia lekcji zajmuje się też organizacją zajęć dodatkowych, wycieczek 
czy dokumentacją szkolną. Do jego zadań należy m.in. opracowywanie planów, 
scenariuszy zajęć, arkuszy ocen oraz prowadzenie dokumentacji z pomocy psy-
chologiczno-pedagogicznej. Nauczyciel współpracuje z rodziną, organizuje spo-
tkania z rodzicami, uroczystości i imprezy okolicznościowe oraz środowiskowe. 
Rozwiązuje problemy uczniowskie i często pomaga rodzicom w wypełnianiu 
przez nich funkcji wychowawczej.
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Jako była nauczycielka liczę zatem, że osoby wykonujące ten zawód, w ramach 
którego wypełnianych jest tak wiele różnorodnych i odpowiedzialnych zadań 
oraz obowiązków, znów cieszyć się będą dużym prestiżem, akceptacją społeczną 
i satysfakcją finansową. Przedstawioną ustawę w pełni popieram.
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Przemówienie senatora Artura Dunina  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kwestia podwyżki dla nauczycieli jest jedną z najważniejszych, którą my 

jako Senat RP musimy niezwłocznie podjąć. Mówiąc „podwyżki”, mam na myśli 
godną kwotę, która będzie odpowiednim wynagrodzeniem za codzienny trud 
podejmowany przez nauczycieli.

Jest to jedna z najlepiej wykształconych grup zawodowych w Polsce, która 
ciągle podnosi swoje kwalifikacje, a wciąż nie może doprosić się o podwyżki, 
które były im obiecywane. Zarobki polskich nauczycieli plasują się w Europie 
na szarym końcu. Taka sytuacja doprowadza do tego, że z każdym rokiem po-
głębia się problem z obsadzeniem wolnych etatów na nauczycieli przedmiotów 
ścisłych. Młodzi pedagodzy rezygnują z zawodu, szukając wyższych zarobków. 
Takie decyzje są oczywiste w dobie ciągłego wzrostu cen i szalejącej inflacji.

Jednoznacznie należy podkreślić, że wysokość podwyżek zaproponowa-
nych w ustawie o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela jest niewystarczająca. 
W okresie pandemii to ta grupa zawodowa niejednokrotnie musiała finanso-
wać z własnej kieszeni sprzęt i pomoce naukowe potrzebne do prowadzenia za-
jęć zdalnych, tak aby młode pokolenie Polaków mogło zdobywać wiedzę. Dziś 
nauczyciele zostali postawieni przed kolejnym wyzwaniem, jakim jest pomoc 
ukraińskim uczniom. Można odnieść wrażenie, że pozostali z tym sami. Wiem, 
że nasi nauczyciele, wykonując rzetelnie i z poczuciem misji swój zawód, dadzą 
radę z prowadzeniem zajęć z Ukraińcami, wyrównując jednocześnie ich szanse 
w polskich szkołach.

Rząd PiS, bez konsultacji z nauczycielami i pomimo negatywnych opinii 
związków zawodowych, zaproponował kwotę podwyżki dużo niższą, niż obiecy-
wano. Taki stan rzeczy jest kpiną z polskich nauczycieli i z pracy, jaką wykonują.
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Przemówienie senator Agnieszki Gorgoń-Komor  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Podwyżki dla nauczycieli są sprawą priorytetową, to nie ulega wątpliwości. 

Zawód nauczyciela jest pewnego rodzaju misją, w której bardzo dużą rolę od-
grywają kompetencje zawodowe i społeczne, profesjonalna realizacja procesu 
dydaktycznego oraz wychowawczego, przekazywanie wartości i wiedzy oraz 
odpowiedzialność – zarówno za ucznia, jak i wobec niego.

Niestety kwoty wskazane w nowelizacji ustawy nie są zadowalające. Procent 
od mizernej kwoty wyjściowej przy szalejącej inflacji nie wpłynie w żaden spo-
sób na zasobność finansową nauczycieli. Jeśli rząd proponuje nauczycielowi 
stażyście 156 zł brutto więcej, to miesięcznie będzie on mógł kupić kilka litrów 
benzyny więcej. Czy to jest sukces? Czy to są dobre zmiany? Proponowane pod-
wyżki nie tylko nie niwelują skutków inflacji, ale też nie odpowiadają na zmiany 
podatkowe, które weszły w życie 1 stycznia tego roku.

Z pewnością proponowany wzrost średniego wynagrodzenia nauczycieli 
powinien być większy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zaproponowana zmiana podwyżek wynagrodzenia dla nauczycieli na pozio-

mie 4,4% jest zdecydowanie za niska w stosunku do oczekiwań tej grupy zawo-
dowej, tym bardziej że ostatnia podwyżka miała miejsce we wrześniu 2020 r. 
W żaden sposób nie stanowi ona zachęty ekonomicznej dla młodych ludzi, którzy 
chcieliby podejmować zatrudnienie w tym zawodzie. Obecnie dyrektorzy szkół 
mają coraz większe problemy z obsadzaniem wolnych etatów nauczycielskich, 
szczególnie jeżeli chodzi o nauczanie przedmiotów ścisłych. Nie jest to tylko ja-
kiś problem o znaczeniu lokalnym, ale problem, który dotyczy już całego kraju, 
zaś jego skala z roku na rok tylko się pogłębia.

„Niekorzystna” to najdelikatniejsze słowo, jakim można określić sytuację, 
w której minimalne wynagrodzenie zasadnicze dla nauczyciela stażysty obecnie 
wynosi 2 tysiące 949 zł i jest mniejsze niż obowiązująca płaca minimalna o 61 zł, 
zaś po wprowadzeniu podwyżek będzie większe „aż” o 24 zł. Trudno się dziwić 
dużemu niezadowoleniu całego środowiska nauczycielskiego, gdy od ostatniej 
podwyżki realna siła nabywcza pensji nauczycielskiej spadła o 19,4%, podczas 
gdy nauczycielom proponuje się 1/4 tej kwoty. W tym okresie wynagrodzenia 
w przemyśle wzrosły o 24%, w gospodarce narodowej – o 10%, a minimalna 
płaca wzrosła o 16%.

Kolejną ważną sprawą jest zabezpieczenie odpowiednich środków finanso-
wych na pokrycie skutków finansowych tych podwyżek. Zgodnie z ustawą sub-
wencja oświatowa ma zostać zwiększona o 1 miliard 671 milionów 100 tysięcy zł. 
Pieniądze mają pochodzić z rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej na 
zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, w tym 
w finansowaniu zadań oświatowych. Jednak jak pokazała dotychczasowa prak-
tyka, skutki finansowe każdej podwyżki były niedoszacowane i w konsekwencji 
obciążały również budżety j.s.t. Trudno oczekiwać, że w tym przypadku będzie 
inaczej. Zaproponowana podwyżka to rozwiązanie pozorne, które w zasadzie 
nie rozwiązuje żadnego problemu, tylko spowoduje kolejne duże niezadowole-
nie tej grupy zawodowej. Dlatego też nadal aktualny jest autentyczny, a nie tyl-
ko pozorny dialog, który proponuje Ministerstwo Edukacji i Nauki, z udziałem 
wszystkich zainteresowanych stron, aby uratować polską szkołę przed odejściem 
najlepszych specjalistów do innych branż, zapewnić dzieciom wsparcie dobrze 
przygotowanych i wykształconych nauczycieli oraz utrzymać jakość edukacji 
na dobrym poziomie. Można to osiągnąć przede wszystkim poprzez zagwaran-
towanie nauczycielom zarobków na stabilnym poziomie, które będą powiązane 
z korzyściami wynikającymi ze wzrostu gospodarczego.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Niezbędne jest podwyższenie wysokości minimalnych stawek wynagrodze-

nia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzeń, dlatego jestem za 
przyjęciem ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, która zapewni pod-
niesienie płac już od 1 maja 2022 r.

Słuszne jest wyłączenie od zastosowania art. 30 ust. 11 ustawy – Karta 
Nauczyciela ze względu na podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczy-
cieli o 4,4%, które będzie miało zastosowanie już od dnia 1 maja 2022 r. i nie 
będzie mogło nastąpić później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. Oczywista jest po-
trzeba zwiększenia w roku 2022 części oświatowej subwencji ogólnej w związ-
ku z realizacją zadania związanego ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli od 
dnia 1 maja 2022 r. Prawidłowo także zawarto rozwiązanie, zgodnie z którym 
wzrost wynagrodzeń nauczycieli zostanie uwzględniony w wypłacanych w roku 
2022 r., z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, dotacjach udzielanych 
publicznym i niepublicznym szkołom, przedszkolom i placówkom prowadzonym 
przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub przez oso-
by fizyczne, o których mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o finan-
sowaniu zadań oświatowych.

Należy stwierdzić, że również podniesienie wysokości uposażenia nauczycie-
li, jak każda podwyżka wynagrodzenia, będzie miało wpływ na poprawę ekono-
miczną oraz społeczną tej wyjątkowej grupy zawodowej. Procedowana ustawa 
jest skonstruowana w sposób jasny i precyzyjny, niebudzący żadnych moich 
wątpliwości, dlatego będę ją popierał.
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Przemówienie senator Jolanty Hibner  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pod obrady wyższej izby parlamentarnej trafiła uchwalona przez Sejm 

Rzeczypospolitej Polskiej na pięćdziesiątym pierwszym posiedzeniu w dniu 
24 marca 2022 r. ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, zawarta w dru-
ku senackim nr 677. Projekt ustawy został wniesiony z inicjatywy poselskiej 
– druk sejmowy nr 2099. W dniu 23 marca 2022 r. sejmowa Komisja Edukacji 
Narodowej, Nauki i Młodzieży rozpatrzyła projekt ustawy i wniosła o jego przy-
jęcie – druk sejmowy nr 2106.

Celem zmiany ustawy jest podwyższenie średniego wynagrodzenia nauczy-
cieli. W wyniku zaproponowanych zmian w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do 
31 grudnia 2022 r. średnie roczne wynagrodzenie nauczycieli, ustalone zgodnie 
z art. 30 ust. 3 ustawy – Karta Nauczyciela, zostanie zwiększone o 4,4%. Zmiana 
wynagrodzeń ma nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. z wyrów-
naniem od dnia 1 maja 2022 r.

Podczas drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu w dniu 23 marca 2022 r. 
wprowadzono poprawkę do projektu, która zmierzała do podniesienia propo-
nowanej wysokości średniego wynagrodzenia o 6%, 10% albo 20%. Poprawki 
zakładały również odpowiednie zwiększenie w 2022 r. części oświatowej sub-
wencji ogólnej. Proponowane zmiany do projektu ustawy nie uzyskały poparcia.

Do obowiązku nauczyciela należy rzetelne przekazanie wiedzy swoim pod-
opiecznym, a także przygotowanie dzieci i młodzieży do wyzwań czekających 
na nie w dorosłym życiu. Edukacja kolejnych pokoleń jest bardzo ważna dla 
dalszego rozwoju i stabilności naszego państwa. W związku z tym nauczyciele 
za swoją pracę powinni otrzymywać godne wynagrodzenie. Proponowana pod-
wyżka średniego rocznego wynagrodzenia o 4,4% jest policzkiem wymierzonym 
nauczycielom za ich ciężką pracę.

W związku z powyższym wnoszę do Wysokiej Izby o odrzucenie propono-
wanego projektu ustawy o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela.
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Przemówienie senator Danuty Jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja Karty Nauczyciela stanowi, że w okresie od dnia 1 maja 2022 r. do 

dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie nauczycieli zwiększy się o 4,4%. 
Zmiana ta ma umożliwić podwyższenie wysokości minimalnych stawek wyna-
grodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia. Ponieważ 
wdrożenie podwyższenia wynagrodzenia nauczycieli ma miejsce w trakcie roku 
kalendarzowego, rozwiązanie to wprowadzono jako tzw. przepis epizodyczny 
w Karcie Nauczyciela.

Nauczyciele powinni otrzymać podwyżkę najpóźniej do 30 czerwca br. z wy-
równaniem od 1 maja br. Stawki średniego wynagrodzenia nauczycieli, ustalone 
zgodnie z proponowaną regulacją, wyniosą dla:

– nauczyciela stażysty – 3 693,46 zł,
– nauczyciela kontraktowego – 4 099,74 zł,
– nauczyciela mianowanego – 5 318,58 zł,
– nauczyciela dyplomowanego – 6 795,97 zł.
Przeznaczono na ten cel 1 miliard 671 milionów zł, uwzględniając w tej kwocie 

skutek wzrostu dotacji udzielanych przez jednostki samorządu terytorialnego 
dla szkół, przedszkoli i placówek niesamorządowych, który wynika ze wzrostu 
kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na ucznia. Warto przypomnieć w tym 
miejscu szumne zapowiedzi ministra Przemysława Czarnka, że dla nauczycieli 
odłożonych zostanie co najmniej 3 miliardy zł. Ponieważ obecnie rozdyspono-
wano jedynie 1 miliard 671 milionów zł, to pytam: na co została przeznaczona 
reszta pieniędzy? Ciekawa jestem także, czy samorządy faktycznie dostaną 100% 
środków na sfinansowanie tej podwyżki.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, niestety, wzrost parametru śred-
niego wynagrodzenia nauczycieli o 4,4% w żaden sposób nie jest satysfakcjo-
nujący ani adekwatny do obecnej, prawie 10-procentowej – i co gorsza wciąż 
galopującej – inflacji. Aktualna podwyżka nie uratuje sytuacji w szkołach ani 
nie rozwiąże problemu kryzysu, z którym zmaga się oświata. Dlatego na kpinę 
zakrawa fakt, że, jak podano w uzasadnieniu, podwyższone – znikomo – płace 
mają zasadniczo wpłynąć na podniesienie prestiżu zawodu nauczyciela oraz 
polepszyć jakość kształcenia w szkołach. Zastanawiam się, czy niewielka skala 
podwyżek nie jest czasem karą dla środowiska oświatowego za to, że nie poparło 
ono planowanych przez rząd zmian systemowych w zakresie statusu zawodo-
wego nauczycieli.

Co ciekawe, PiS chełpi się, że w okresie 2018–2022 pensje nauczycieli wzro-
sły o 28,5%. Muszę zatem przypomnieć, że dużo wcześniej, za naszych rządów, 
zostały one podniesione prawie o 50%.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, PiS rzekomo wspiera nauczy-
cieli, chociaż – jak wiemy – są oni obecnie jedną z najgorzej opłacanych grup 
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zawodowych. A przecież nauczyciele mają ostatnio bardzo dużo dodatkowych 
zadań: najpierw mierzyli się z COVID, a teraz doszła sytuacja związana z wojną 
na Ukrainie – do Polski przybyło ponad 700 tysięcy ukraińskich dzieci, z czego 
ok. 90 tysięcy jest już zapisanych do polskich szkół.

Niestety, niskie pensje sprawią, że jeszcze mniej młodych ludzi będzie wy-
bierać ten zawód. Zwróćmy uwagę, że nauczyciel stażysta zyska dzięki obecnej 
podwyżce 155 zł brutto, czyli ok. 110 zł miesięcznie na rękę. Jego zarobki będą 
nadal poniżej 4 tysięcy zł, z których – jeżeli chciałby np. wynająć mieszkanie – 
większość przeznaczy na ten cel.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, podwyżki nauczycielom jak naj-
bardziej się należą – i to pilnie – dlatego apeluję do rządu, żeby pomyślał o nad-
zwyczajnych środkach, które pozwoliłyby dać im rzeczywiste, a nie pozorowane 
podwyżki. Moim zdaniem wzrost wynagrodzeń powinien być na poziomie co 
najmniej 20%.

A może warto wziąć pod uwagę postulat Związku Nauczycielstwa Polskiego, 
który chce powiązania kwoty bazowej wynagrodzeń nauczycieli z płacami w go-
spodarce, tak aby odpowiadały one dynamice i kondycji polskiej gospodarki.
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Przemówienie senator Agnieszki Kołacz-Leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiejsza ustawa to ustawa, która w swoim założeniu ma podnieść płace na-

uczycieli… I gdyby tu zakończyć wypowiedź, to ustawa wydawałaby się chwaleb-
na. Kiedy jednak pokażemy procent podniesienia wynagrodzeń, to już nikomu 
nie jest do śmiechu czy choćby uśmiechu.

Kiedy pytałam nauczycieli, dyrektorów o opinię w sprawie tej podwyżki, to 
albo nie chcieli tego komentować, bo brakowało im słów, albo mówili wprost 
o upokorzeniu i poniżeniu ich jako całej grupy społecznej. Prosili, bym przypo-
mniała o ich wysiłkach, które są testowane szczególnie. Ich siły są eksploatowane 
w wyjątkowych momentach. Nie na wszystko mamy wpływ, ale wszystkie ich 
prace są okupione wyjątkowym wysiłkiem. Myślę tu szczególnie o czasie pan-
demii, kiedy na barki samorządów, dyrekcji, nauczycieli i pracowników oświa-
ty został nałożony ciężar organizacyjny pracy szkół, wielokrotnie zwiększony 
pracą, która odbywała się w sposób także zdalny. Ministerstwo zwykle ogłaszało 
wytyczne, sanepid wydawał opinie, a całą najgorszą pracę, tę codzienną, wyko-
nywali właśnie nauczyciele, dyrektorzy, samorządowcy.

Kiedy powoli pandemia pozwalała nabrać sił i planować potrzeby edukacji, 
przyszła wojna. Tak, koszmar, którego nie mogliśmy się spodziewać nawet w naj-
czarniejszych snach. Znów część wysiłków, które niesie ze sobą edukacja dzieci 
i młodzieży uciekających z rodzicami i matkami z Ukrainy, spoczęła na naszych 
nauczycielach. I znów wykonali to bez zbędnych słów, bez zbędnych gestów. 
Wszystko zaplanowane, zawsze z troską, empatią, z wyjątkowym zrozumie-
niem sytuacji, w której po wybuchu wojny znaleźli się nasi uchodźcy z Ukrainy.

By ocenić te wszystkie wysiłki, musimy absolutnie przypomnieć także i to, co 
niedawno zachwiało oświatą polską, a myślę tutaj o deformie edukacji przygoto-
wanej przez panią Annę Zalewską. Ona by się nigdy nie udała, nawet gdyby była 
dobrze przygotowana, a i tak zmagania z wprowadzeniem jej w życie, cały kie-
rat z tym związany, cały trud podjęli znów nauczyciele, dyrektorzy, samorządy.

Kiedy po latach patrzymy na pomysł podwyższenia ich wynagrodzeń o 4,4%, 
to widzimy, że faktycznie jest to upokarzające i jest prawdziwym blamażem.

To był być może najwłaściwszy moment, by wyrazić nasze uznanie, naszą 
wdzięczność nie tylko słowem, lecz także czynem. Niestety tak się nie stało. 
Dlatego składamy poprawkę i wnosimy, by podwyższyć wynagrodzenia nauczy-
cielom o 20%, choć realnie, w dobie niewiarygodnie wysokiej inflacji, konse-
kwencji Polskiego Ładu, będzie to tylko kroplą w morzu potrzeb. Ale to właśnie 
jest nasza odpowiedzialność, nasz szacunek, nasze uznanie.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela ma na celu podwyższenie 

średniego wynagrodzenia nauczycieli. W wyniku zmian, jakie mają nastąpić – 
w okresie od 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. – średnie wynagrodzenie 
nauczycieli zostanie zwiększone o 4,4%. Podwyższenie średniego wynagrodze-
nia dla nauczycieli ma nastąpić nie później niż do dnia 30 czerwca 2022 r. z wy-
równaniem od dnia 1 maja 2022 r.

Przewiduje się, iż w wyniku wprowadzenia powyższych zmian w ustawie 
w 2022 r. część oświatowa subwencji ogólnej zostanie zwiększona o kwotę 1 mi-
liarda 671 milionów 100 tysięcy zł. Środki te pochodzą z rezerwy celowej bu-
dżetu państwa przeznaczonej na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek 
samorządu terytorialnego.

Przepisy, które uwzględniają podwyżki dla nauczycieli, są jak najbardziej 
uzasadnione, a także zmierzają do podniesienia prestiżu zawodu nauczyciela. 
Osiągnięciu zamierzonego celu służyć ma systematyczny wzrost wynagrodzeń 
nauczycieli. Aktualny poziom wynagrodzeń nauczycieli nie jest wystarczająco 
dla nich motywujący. Obecnie system wynagradzania nauczycieli opiera się na 
konstrukcji średniego wynagrodzenia nauczycieli, które zgodnie z art. 30 ust. 1 
ustawy – Karta Nauczyciela składa się z:

— wynagrodzenia zasadniczego;
— dodatku za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, w tym z tytułu
sprawowania funkcji wychowawcy klasy, oraz za warunki pracy;
— wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych 

zastępstw;
— nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, z wyłącze-

niem świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, świadczeń, 
o których mowa w art. 53a ustawy – Karta Nauczyciela, i dodatku, o którym 
mowa w art. 54a ust. 5 tej ustawy.

W myśl art. 30 ust. 3 ustawy — Karta Nauczyciela średnie wynagrodzenie 
nauczycieli stanowi dla:

— nauczyciela stażysty – 100%;
— nauczyciela kontraktowego – 111%;
— nauczyciela mianowanego – 144%;
— nauczyciela dyplomowanego – 184%
kwoty bazowej określanej w ustawie budżetowej. Od 2020 r. wysokość śred-

niego wynagrodzenia nauczycieli nie uległa zmianie. Obecna wysokość kwoty 
bazowej wynosi 3 tysiące 537 zł 80 gr.

Propozycja, aby ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogło-
szenia, ze względu na ważny interes społeczny jest jak najbardziej uzasadniona. 
Termin wejścia w życie ustawy jest wyczekiwany przez środowisko oświatowe. 
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Zmiany, które będą miały miejsce, wpłyną pozytywnie na sytuację ekonomicz-
ną i społeczną nauczycieli i ich rodzin.

Reasumując: przedstawione powyżej argumenty potwierdzają zasadność 
wprowadzenia proponowanych zmian, które powinny być w całości poparte.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Do niedawna pandemią, a dzisiaj wojną w Ukrainie rząd wytłumaczy wszyst-

ko. Stosunkowo prosto wytłumaczyć konieczność zwiększenia środków na obro-
nę narodową czy pomoc obywatelom Ukrainy, którzy znaleźli się w Polsce po 
24 lutego 2022 r. Trudniej wytłumaczyć szalejącą drożyznę czy inflację na po-
ziomie prawie 11%, bo drożyzna była już przed wojną w Ukrainie, a poziom 
inflacji w styczniu też już zbliżał się do poziomu 10%. Nie mówię oczywiście, 
że wojna nie ma i nie będzie miała wpływu na te procesy w najbliższych mie-
siącach, ale tłumaczenie, że nie można podnieść, tak jak było zapowiedziane, 
wynagrodzenia, bo są ważniejsze potrzeby, uznać należy za całkowite lekce-
ważenie tej grupy zawodowej, na której nie powinno się – tak jak i bezpieczeń-
stwie narodowym – nigdy oszczędzać. To, że na bezpieczeństwie narodowym 
nie powinniśmy oszczędzać, dopiero dzisiaj wiemy. To, że na oświacie nie po-
winniśmy oszczędzać, teoretycznie wiemy, ale w praktyce nie widzimy działań 
potwierdzających tę prawdę.

W sprawie podwyżek dla nauczycieli było wiele obietnic. W ostatnich mie-
siącach minister Czarnek zapewniał, że rząd przewiduje 3 miliardy zł na ten cel, 
uzasadniając, że podwyżki nauczycielom się należą. Trudno się dziwić dzisiaj 
niezadowoleniu nauczycieli z proponowanej podwyżki w wysokości 4,4%. Poza 
posłami PiS, na posiedzeniu komisji sejmowej nikt nie był zadowolony z tej pro-
pozycji tzw. podwyżki płac. Mówili o tym przedstawiciele wszystkich związków 
zawodowych, także dotąd życzliwej rządowi „Solidarności”, której rząd obiecy-
wał godziwe podwyżki od 2020 r., co znalazło wyraz nawet w podpisanym sto-
sownym porozumieniu. Koalicja Obywatelska popierała projekt obywatelski, 
który miał wprowadzić rozwiązania systemowe, tak aby wynagrodzenie na-
uczycieli było powiązane z wynagrodzeniem w gospodarce, aktualnymi wskaź-
nikami gospodarczymi i ekonomicznymi.

Proponowana podwyżka miała wynosić 20%. W rezerwie budżetowej na ten 
rok zaplanowano kwotę 3,8 miliarda zł, z czego część przeznaczono na pomoc 
psychologiczno-pedagogiczną, ale nadal w rezerwie jest powyżej 3 miliardów zł. 
Powstaje pytanie, dlaczego na podwyżkę zaplanowano zaledwie 1 milion 671 ty-
sięcy zł. Gdyby na nią przeznaczono całą rezerwę, to podwyżka od maja do grud-
nia wynosiłaby ok. 8,5% a nie zaledwie 4,4%?

Środowisko nauczycielskie jest mi bardzo dobrze znane z racji moich wcze-
śniejszych aktywności zawodowych. Przez prawie 20 lat pracowałem w insty-
tucjach zajmujących się dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w tym 
przygotowaniem i doskonaleniem nauczycieli, dyrektorów szkół i innych pra-
cowników oświaty do reformy oświatowej na przełomie wieków. Nauczyciele są 
jedną z najlepiej wykształconych grup zawodowych i jednocześnie jedną z naj-
gorzej wynagradzanych. Realizują coraz więcej zadań, ciągle się dokształcają, 
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często za własne pieniądze, dokupują ze skromnych środków pomoce naukowe, 
w trakcie pandemii często kupowali sprzęt komputerowy. Teraz dochodzą znowu 
nowe zadania. Muszą zaopiekować się skrzywdzonymi przez wojnę w Ukrainie 
dziećmi. Na koniec marca inflacja wyniosła prawie 11%. Prognozy w tym roku 
wskazują, że może być jeszcze znacznie wyższa. Rok do roku wzrost wynagro-
dzenia w gospodarce wyniósł prawie 12%. Tymczasem zaproponowany wzrost 
wynagrodzeń jest żenująco niski, związkowcy nazywają go wprost, cytuję, upo-
karzającą ich jałmużną, kpiną ze środowiska nauczycieli, żartem na prima apri-
lis, policzkiem dla nauczycieli.

Jak można pozyskać młodych, wykształconych, pełnych pasji ludzi do pra-
cy w szkole? A takich właśnie nam potrzeba i chyba wszyscy chcielibyśmy, aby 
tacy nauczyciele uczyli nasze dzieci i wnuki. A już teraz brakuje nauczycieli, 
szczególnie w dużych miastach, ale trudno się temu dziwić, skoro nauczyciel 
stażysta zarabia niecałe 3 tysiące zł.

Jeżeli temu zjawisku nie zaradzimy natychmiast, grozi nam odejście nauczy-
cieli do innych zawodów. Już obecnie młodzi, wykształceni ludzie szukają miejsca 
zatrudnienia poza szkołą, a w przypadku takich przedmiotów jak matematy-
ka, fizyka, chemia czy nauka zawodu brakuje nauczycieli nie tylko w dużych 
miastach, ale także w niewielkich miejscowościach. Częstą praktyką jest dziś 
sytuacja, że nauczyciel chemii czy fizyki jeździ do kilku szkół w gminie, pro-
wadząc nie tylko zajęcia ze swojego przedmiotu. Do czego to może doprowadzić 
w edukacji naszych pociech?

Wprowadźmy jak najszybciej omawianą podwyżkę i natychmiast przystąp-
my do przygotowania prawdziwych mechanizmów wynagradzania nauczycieli. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Adama Szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela ma zapewnić nauczycielom 

podwyżki od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. poprzez zwiększe-
nie średniego wynagrodzenia nauczycieli. Zmiana ta umożliwi podwyższenie 
od dnia 1 maja 2022 r. minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego na-
uczycieli oraz dodatków do wynagrodzenia.

Stawki średniego wynagrodzenia nauczycieli, ustalone zgodnie z propono-
waną ustawą od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r., będą następujące: 
nauczyciel stażysta – 3 tysiące 693 zł 46 gr, nauczyciel kontraktowy – 4 tysiące 
99 zł 74 gr, nauczyciel mianowany – 5 tysięcy 318 zł 58 gr, nauczyciel dyplomo-
wany – 6 tysięcy 795 zł 97 gr.

W związku z zaproponowaną zmianą średnie wynagrodzenie nauczycieli 
wzrośnie o 34,2% w stosunku do stanu z 31 marca 2018 r.

Zaproponowane przez rząd podwyżki nie są satysfakcjonujące dla nauczycieli 
i trudno się nie zgodzić z ich stanowiskiem. Należy jednak poprzeć ustawę, aby 
choć w takim zakresie zaspokoić słuszne oczekiwania środowiska pedagogicz-
nego. Konieczne jest także uwzględnienie odpowiednich poprawek zgłoszonych 
jako wnioski mniejszości.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela zwiększa w okre-

sie od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. średnie wynagrodzenie 
nauczycieli, co umożliwi jednocześnie podwyższenie wysokości minimalnych 
stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków do wynagro-
dzenia. Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu autorstwa posłów z Klubu 
Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości:

„Jednym z priorytetów w zakresie polityki oświatowej państwa jest podnie-
sienie prestiżu zawodu nauczyciela, co ma istotny wpływ na jakość kształcenia. 
Założono, że osiągnięciu powyższego celu służyć ma m.in. systematyczny wzrost 
wynagrodzeń nauczycieli przy jednoczesnym znacznym wzroście nakładów fi-
nansowych państwa na oświatę. Dlatego też począwszy od 2018 r., rozpoczęto 
sukcesywne wdrażanie planu podwyższenia wynagrodzeń nauczycieli. W sto-
sunku do marca 2018 r. pensje nauczycieli wzrosły o 28,5%, czemu towarzyszył 
wzrost nakładów na oświatę. Ponadto od dnia 1 września 2019 r. dla nauczycieli 
stażystów zostało wprowadzone jednorazowe świadczenie na start w wysokości 
1000 zł. Na poziomie ustawy został również zagwarantowany dodatek z tytułu 
sprawowania funkcji wychowawcy klasy w wysokości 300 zł. W przepisach pra-
wa został również zagwarantowany dodatek funkcyjny dla nauczyciela opieku-
jącego się oddziałem przedszkolnym. Obecny poziom wynagrodzeń nauczycieli 
nie jest jednak dostatecznie motywujący. W związku z brakiem poparcia środo-
wiska oświatowego dla planowanych przez rząd istotnych zmian systemowych 
w zakresie statusu zawodowego nauczycieli, które miały skutkować od dnia 
1 września 2022 r. znacznym wzrostem wynagrodzeń nauczycieli, niezbędne 
jest podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli niezależnie od zmian systemo-
wych statusu tej grupy zawodowej. W związku z powyższym celem niniejszej 
ustawy jest zapewnienie nauczycielom podwyżki od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 
31 grudnia 2022 r. poprzez zwiększenie średniego wynagrodzenia nauczycieli. 
Zmiana ta umożliwi jednocześnie podwyższenie od dnia l maja 2022 r. wysokości 
minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli oraz dodatków 
do wynagrodzenia”.

Zdecydowanie popieram niniejszy projekt nowelizacji. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Chyba każdy z nas zgodzi się, że zawód nauczyciela jest zawodem bardzo waż-

nym, ponieważ to od nauczycieli zależą poziom i jakość wykształcenia nowych 
pokoleń, które odpowiadać będą za przyszłość naszego państwa. Ten zawód jest 
również niezwykle trudny i wymagający, ponieważ w pierwszej kolejności nale-
ży zdobyć szeroką wiedzę, później umieć ją w odpowiedni sposób przekazywać, 
a do tego nauczyć się odpowiedniego podejścia i cierpliwości do dzieci w różnym 
wieku, zmagających się z przeróżnymi problemami. Do tego dochodzi jeszcze 
obecna władza, która zamiast rozwijać system edukacji, skrzętnie go niszczy 
i cofa w rozwoju, czego najlepszym przykładem jest ostatnio zawetowana przez 
prezydenta Andrzeja Dudę ustawa lex Czarnek. Wszyscy też dobrze pamiętamy 
swoistą nagonkę na nauczycieli, którzy w 2019 r. powiedzieli „dość” i zorganizo-
wali ogólnopolski protest, domagając się przede wszystkim godnych i adekwat-
nych do wykonywanego zawodu wynagrodzeń.

Procedowana ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela faktycznie pod-
nosi wynagrodzenia nauczycielom, niestety symbolicznie, o niecałe 4,5%, co 
w rzeczywistości przełoży się na kilkaset złotych więcej, a przy obecnej wysokiej 
inflacji i wciąż podnoszonych stopach procentowych kredytów będzie to tylko 
kroplą w morzu, a nawet oceanie potrzeb. Po raz kolejny władza pokazuje, jak 
mało ważni są dla niej nauczyciele, i po raz kolejny prowadzi działania fasadowe.

Skończmy raz na zawsze z tematem niskich wynagrodzeń dla nauczycieli, nie 
doprowadzajmy do sytuacji, w której nauczyciele są zmuszani do organizowa-
nia strajków, nie wprowadzajmy raz na jakiś czas śmiesznych podwyżek o 4%, 
tylko przygotujmy systemowe powiązanie wynagrodzeń nauczycieli ze wskaź-
nikami gospodarczymi i ekonomicznymi, tak aby wynagrodzenie rosło zgodnie 
z aktualną sytuacją gospodarczą w kraju. Pamiętajmy, że lepsze wynagrodzenia 
nauczycieli to większa motywacja do pracy, efektywniejsza praca, a co za tym 
idzie, lepiej wykształcone społeczeństwo.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Procedowana ustawa o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela, mająca na celu 
podwyższenie uposażeń nauczycieli z natury rzeczy wydaje się wprowadzać od-
powiedni kierunek zmian, jednakże z uwagi na wysokość podwyżek oraz brak 
ich powiązania z koniecznością przeprowadzenia istotnych zmian systemowych 
wydaje się mało efektywna i pożądana przez środowisko nauczycielskie, które 
samo podkreśla, że po raz kolejny nie wzięto pod uwagę jego postulatów, a także 
unikano dialogu społecznego w tej kwestii.

Posiedzenie powołanego przez ministra edukacji Zespołu do spraw statusu 
zawodowego pracowników oświaty nie zostało zwołane od miesięcy, mimo iż 
również od miesięcy pracowano nad systemem reformy oświaty, a także nad 
podwyżkami dla pracowników oświaty. Ponadto należy zauważyć, że środowisko 
nauczycielskie jest wręcz oburzone wprowadzeniem zmian w Karcie Nauczyciela 
poprzez inicjatywę poselską. Osobiście uważam, że oburzenie to ma swoje pod-
stawy. Zmiany o charakterze wynagrodzeń dla środowiska nauczycielskiego 
powinny być wprowadzane w ramach inicjatywy rządowej.

Procedowana ustawa wypada szczególnie blado, gdy bierze się pod uwagę 
jeszcze niedawno szumnie zapowiadaną, szeroko zakrojoną nowelizację Karty 
Nauczyciela. Dzięki tej reformie miano m.in. zwiększyć pensum i wynagrodze-
nia, zmienić godziny dostępności nauczycieli w szkole, znieść stopnie awansu 
zawodowego nauczyciela kontraktowego czy oddzielić urlop wypoczynkowy 
od ferii zimowych i wakacji. Jak wiadomo, prace nad nowelizacją zostały osta-
tecznie wstrzymane i to m.in. na skutek braku aprobaty dla proponowanych 
rozwiązań ze strony środowiska oświatowego. Tak więc zamiast reformy oświa-
towej proponuje się stosunkowo niewielkie podwyżki średniego wynagrodze-
nia nauczycieli, na poziomie 4,4%, co stanowi ok. 130 zł brutto, od 1 maja 2022 
do 31 grudnia 2022 r. A co z kwietniem 2022 r.? To wówczas nauczyciele polscy 
stanęli przed ogromnym wyzwaniem i dodatkową pracą związaną z przyjęciem 
do szkół ogromnej liczby dzieci z objętej wojną Ukrainy. Nauczyciele wzięli na 
siebie ogromny trud, podejmując się dodatkowych działań podczas pandemii 
i kryzysu uchodźczego. Z proponowanej ustawy wynika, że za zwiększenie za-
dań i olbrzymi wkład pracy nie otrzymują jednak żadnej rekompensaty. A po-
nadto – co będzie po 2022 r.?

Odnosząc się już do samej wielkości podwyżki w wysokości 4,4%, zapytam, 
czy w sytuacji galopującej inflacji, zbliżającej się do 10% można w ogóle mówić 
o jakiejkolwiek podwyżce. Przecież w obecnej sytuacji proponowane 4,4% nie 
stanowi nawet waloryzacji płac. Dlatego też dziwi mnie, i to bardzo, odrzucenie 
zgłaszanych w Sejmie podczas drugiego czytania poprawek zmierzających do 
podniesienia proponowanej wysokości podwyżki o 6%, 10% lub 20%.

W uzasadnieniu do projektu ustawy wspomniano o wzroście nakładów na 
oświatę, jednakże należy zwrócić uwagę na fakt, że rokroczny wzrost wysokości 
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części oświatowej subwencji ogólnej w ujęciu nominalnym jest tak niski, że nie-
które samorządy nawet go nie odczuwają. W roku 2020 część oświatowa sub-
wencji ogólnej pokryła średnio 72% wydatków bieżących na oświatę. Samorządy 
w roku 2020 z innych niż subwencja oświatowa dochodów sfinansowały więc 
wydatki bieżące w oświacie na kwotę ponad 17 miliardów zł, zasypując tym sa-
mym tzw. lukę oświatową.

Nie jest jasne, na jakiej podstawie dokonano wyliczeń kwoty dofinansowa-
nia oświaty związanej z podwyżkami, stąd też pojawia się wiele wątpliwości, 
które wymagają jednoznacznego wyjaśnienia. Ponadto nie wyliczono, a także 
nie podano źródła finansowania wzrostu średnich wynagrodzeń nauczycieli 
wychowania przedszkolnego zatrudnionych przez j.s.t., a nieobjętych subwen-
cją oświatową. Chodzi o nauczycieli dzieci 5-letnich i młodszych, objętych wy-
chowaniem przedszkolnym. Należy podjąć się trudu precyzyjnego oszacowania 
skutków finansowych proponowanej ustawy, zagwarantować środki w wyso-
kości zapewniającej pełne pokrycie kosztów oraz przekazać je organom prowa-
dzącym. Jest to konieczne ze względu na fakt, że dotychczasowe doświadczenia 
środowiska samorządowego w tym zakresie wskazują, że znacząca część skut-
ków finansowych proponowanych w procedowanej ustawie zmian będzie mu-
siała być poniesiona przez jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z przedstawionymi argumentami nie jestem w stanie głosować 
za ustawą. Nie spełnia ona oczekiwań środowiska, którego dotyczy, nie bierze 
pod uwagę postulatów tego środowiska i nie prowadzi z nim w tej kwestii dia-
logu. Co więcej, rozwiązania proponowane w zakresie podwyżek nie prowadzą 
nawet do wyrównania poziomu płac z poziomem inflacji. Nie mówię już nawet 
o rekompensacie za dodatkowy trud, jaki nauczyciele musieli ponieść w ostatnich 
miesiącach i jaki będą musieli ponieść w nadchodzącym okresie. Ze względu na 
fakt, że podwyżki należy wprowadzić, choć oczywiście w zdecydowanie wyż-
szych kwotach – ponadto powinno się je wprowadzić jednocześnie ze zmianami 
systemowymi, jeśli zamierza się rzeczywiście motywować nauczycieli do pracy 
i zwiększać prestiż tej grupy społecznej – pozwolę sobie na wstrzymanie się od 
głosu, wyrażając w ten sposób zrozumienie dla konieczności dokonania zmian 
w zarysowanym zakresie.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-

bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępno-
ści osobom ze szczególnymi potrzebami dotyczy przedłużenia o 3 lata, tj. do dnia 
31 grudnia 2024 r., obowiązku zapewnienia najemcom przez właściwą gminę, 
w razie wypowiedzenia najmu, prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosz-
tów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, 
który wymaga opróżnienia. Proponowaną zmianę należy uznać za konieczną – 
ma ona na celu ochronę lokatorów przed nagłą utratą mieszkania i zapewnienie 
najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadz-
ki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga 
opróżnienia. Obowiązek ten spoczywa na właściwej gminie.

Poprzeć jednak należy zmiany wprowadzone przez Komisję Infrastruktury 
oraz Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, tzn. zmia-
nę tytułu ustawy oraz skreślenie art. 2.

Art. 2 został wprowadzony w toku procesu legislacyjnego w Sejmie jako po-
prawka, zmienia on ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności 
osobom ze szczególnymi potrzebami. Podkreślić jednak należy, że stanowi on 
odrębne rozwiązanie i wykracza poza materię projektu ustawy przekazanej 
do Sejmu. Brakuje zasadniczego związku pomiędzy projektem zmiany ustawy 
o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gmi-
ny a wprowadzoną poprawką do ustawy o zapewnianiu dostępności osobom 
ze szczególnymi potrzebami. Ponadto, zgodnie z opinią z Biura Legislacyjnego 
z dnia 1 kwietnia 2022 r., poprawka ta nie przeszła pełnej procedury 3 czytań, nie 
była objęta pełnym rozmysłem legislacyjnym i obowiązkowymi konsultacjami 
społecznymi, co oznacza, że nie przeszła ona prawidłowej ścieżki legislacyjnej. 
Zgodzić się należy, że uregulowanie tychże kwestii – jako zagadnień odrębnych 
i niepowiązanych – powinno znaleźć się w odrębnej ustawie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Uregulowanie kwestii zapewnienia lokalu zamiennego w sytuacji obowiązko-

wego opróżnienia mieszkania w związku z koniecznością rozbiórki lub remontu 
budynku jest konieczne, dlatego będę głosował za przyjęciem ustawy o zmianie 
ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szcze-
gólnymi potrzebami.

Zasadne jest, aby w dalszym ciągu na władzach samorządowych spoczywał 
obowiązek zapewnienia najemcy opłacającemu czynsz regulowany w dniu po-
przedzającym dzień wejścia w życie ustawy lokalu zamiennego, a także pokrycia 
kosztów przeprowadzki w sytuacji, gdy dotychczasowy lokal podlega rozbiórce 
bądź jest przeznaczony do remontu. Przedłużenie tego obowiązku do 31 grudnia 
2024 r. ma sens i nie budzi żadnych moich wątpliwości. Warto bowiem podkre-
ślić, iż wymienione w ustawie sytuacje będą zazwyczaj dotykały osób w trud-
nej sytuacji materialnej, które nie są w stanie samodzielnie zaspokoić swoich 
potrzeb mieszkaniowych, bądź właścicieli budynków, którzy również nie są 
w stanie zapewnić odpowiedniej liczby lokali zastępczych. Warto podkreślić, iż 
przeprowadzki będą konieczne ze względu na ochronę życia i zdrowia w sytu-
acji zagrożenia katastrofą budowlaną.

Aby uniknąć trudności prawnych – istnieje bowiem ryzyko, że część aktów 
prawnych może nie zostać wydanych w określonym czasie – niezbędne jest prze-
dłużenie terminu wydania przepisów wykonawczych do ustawy o zapewnieniu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Procedowana ustawa jest bardzo ważna, ponieważ ma na celu zapewnienie 
stabilnej sytuacji mieszkaniowej oraz bezpieczeństwa najemców, a tym samym 
zapobiega ona problemowi bezdomności. Uważam, że obowiązek zabezpieczenia 
społecznego w tak ważnej kwestii, jaką jest zapewnienie lokalu mieszkalnego, 
powinien spoczywać na władzach publicznych, dlatego jestem za przyjęciem 
niniejszej ustawy.
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Przemówienie senatora Władysława Komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zaso-

bie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu dostęp-
ności osobom ze szczególnymi potrzebami polega na nowelizacji ustawy z dnia 
21 czerwca 2021 r., a dokładnie art. 32. Artykuł ten przewiduje, że to na gminie 
spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom lokalu zamiennego i pokrycia kosz-
tów przeprowadzki w przypadku konieczności remontu lub rozbiórki budynku, 
w którym znajduje się lokal. Ustawa ta przewidywała jednak, że ten obowiązek 
będzie spoczywał na gminie do 31 grudnia 2021 r., a przedmiotowa nowelizacja 
wydłuża ten termin do 31 grudnia 2024 r.

Choć przedłużenie wspomnianego terminu ma oczywiście swoje uzasadnienie 
w ochronie lokatorów, to pojawiają się 2 kluczowe pytania. Pierwsze pytanie dotyczy 
tego, dlaczego dopiero 9 lutego 2022 r., a więc ponad miesiąc po tym, jak przepis zapisa-
ny w ustawie przestał obowiązywać, państwo złożyliście projekt nowelizacji tej ustawy. 
Dlaczego zostawiliście państwo samym sobie, w niepewności, lokatorów, którzy obec-
nie nie są chronieni w przypadku przeprowadzenia koniecznego remontu lokalu, któ-
ry zajmują? Obecnie gmina nie jest zobowiązana do pokrycia kosztów przeprowadzki 
i zapewnienia lokalu zastępczego. Dlaczego nowelizacja ustawy w tak istotnej kwestii 
nie wpłynęła przed tym, jak skończył się czas obowiązywania aktualnej ustawy?

Dlaczego nowelizacja, która dotyczy samorządu lokalnego – to jest drugie pyta-
nie – nie była z tym samorządem konsultowana? Wiem, że ten przepis obowiązuje 
już ponad 20 lat, to jednak nie znaczy, że nie można tej sprawy skonsultować z sa-
morządem gminnym.

Mam takie wrażenie, że państwo nagle się zorientowaliście, że wygasł z koń-
cem roku przepis, który jest bardzo potrzebny, i w trybie gaszenia pożaru złoży-
liście państwo poselski projekt ustawy. Nasuwa się jednak pytanie, co będzie się 
działo z lokatorami od momentu zakończenia obowiązywania wspomnianego 
terminu, czyli od końca zeszłego roku, do momentu, kiedy ustawa zostanie przez 
nas uchwalona. Tutaj nie ma żadnej kontrowersji, czy przyjąć ten przepis, bo 
on jest po prostu potrzebny. Ważniejsze jest pytanie, dlaczego my go uchwala-
my. Bo skoro ten termin trzeba przedłużać, to znaczy, że tysiące ludzi w Polsce 
mieszkają w walących się, gnijących, zagrzybionych kamienicach.

Nie rozumiem, dlaczego ciągle żyjemy w kraju, w którym w takich warunkach 
wychowują się dzieci. Dlaczego ciągle żyjemy w kraju, w którym seniorzy boją się, że 
dach spadnie im na głowę? Dlaczego państwo jest w stanie ciągłej wojny z samorząda-
mi, której ofiarami są lokatorzy? Bo choć pieniądze na remonty są w funduszu dopłat, 
to zawsze część z nich zostaje, bo prawo jest zbyt sztywne, żeby gminy wykorzystały 
ten fundusz w pełni. Bo poległ z hukiem program „Mieszkanie +”. Dostępne energo-
oszczędne i tanie mieszkania są potrzebne teraz. Nie tylko przepisy, w których mowa 
o wyprowadzaniu ludzi z ruin. Dziękuję.
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Przemówienie senator Beaty Małeckiej-Libery  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Omawiana zmiana ustawy już kolejny raz wydłuża w czasie obowiązek 
gminy określony w art. 32 ustawy o ochronie praw lokatorów, tj. obowiązek 
zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów 
przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, któ-
ry wymaga opróżnienia. 

O ile zasadniczo uważam za słuszne scedowanie tego obowiązku na gmi-
nę, która chyba najsprawniej będzie w stanie poradzić sobie z zapewnieniem 
ochrony praw lokatorów w takich przypadkach, o tyle moje wątpliwości dotyczą 
kwestii finansowania dodatkowego obowiązku gminy, tj. tego, czy w związku 
z nałożeniem nowych obowiązków na tę jednostkę ustawodawca przyzna też 
środki finansowe na jego realizację. 

Chcę też zapytać, z jakiego powodu po raz kolejny wydłużono okres wejścia 
w życie wyżej wymienionych przepisów, skoro w mojej ocenie można by je wpro-
wadzić niezależnie od wejścia w życie rozporządzeń z zakresu prawa budowla-
nego. Wielokrotna nowelizacja ustawy wydłużająca terminy jasno wskazuje na 
problemy i szczegółowe zainteresowanie.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, miesz-

kaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapew-
nianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami dotyczy przedłużenia 
do dnia 31 grudnia 2024 r. obowiązku zapewnienia najemcom przez właściwą 
gminę w razie wypowiedzenia najmu prawa do lokalu zamiennego oraz pokry-
cia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki 
budynku, który wymaga opróżnienia.

Projekt przewiduje przede wszystkim nowelizację art. 32 ustawy z dnia 21 czerw-
ca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie 
Kodeksu cywilnego. Proponowana zmiana ma na celu zapewnienie najemcom lokali 
w budynkach, które zostały objęte decyzją organu nadzoru budowlanego, możliwości 
przejścia, a właściwie trafienia do zasobu komunalnego. Ponieważ wspomniany obo-
wiązek spoczywał na właściwej gminie do 31 grudnia 2021 r., obecnie mamy sytuację, 
w której obowiązek ten został z gminy zdjęty, a właściwie nie jest na gminę nałożony.

Należy zauważyć, że przez długi okres od powstania ustawy o ochronie praw 
lokatorów artykuł ten był nowelizowany. Co 2, 3 lata wspomniany termin był prze-
dłużany. Wynika to wprost z potrzeb związanych z mieszkalnictwem. Otóż artykuł 
ten w dużej mierze jest ratunkiem m.in. dla osób, które były, można tak powiedzieć, 
zwracane razem z kamienicami w ramach reprywatyzacji. Budynki te często były 
w bardzo złym stanie technicznym, w związku z tym organ nadzoru budowlanego 
nakazywał ich wykwaterowanie właśnie ze względu na zły stan techniczny.

Należy podkreślić, że zmiana przepisów jest konieczna ze względu na ochronę 
zdrowia i życia lokatorów mieszkających w budynkach zagrożonych katastrofą 
budowlaną. Niewywiązywanie się dotychczasowych zarządców z nałożonych 
na nich obowiązków doprowadziło do istotnych zaniedbań w stanie technicz-
nym budynków, z którym borykają się aktualni ich właściciele. Właściciele tych 
budynków najczęściej nie są w stanie zapewnić innych lokali, w związku z tym 
dotychczas ustawodawca przewidywał obciążenie tym obowiązkiem gminy, któ-
ra zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym ma obowiązek dbania o kwestie 
mieszkaniowe na terenie gminy.

Wydaje się, że wydłużenie terminu wykonywania przez gminy obowiązku 
zapewnienia lokali zamiennych pozostaje w interesie zarówno najemców lokali, 
jak też właścicieli budynków wymagających opróżnienia w związku z koniecz-
nością rozbiórki lub remontu.

Panie i Panowie Senatorowie, popieram tę ustawę, ponieważ inicjatywa 
ustawodawcza jest konieczna przede wszystkim ze względu na ochronę dobra 
wyższego, jakim jest zdrowie i życie lokatorów mieszkających w budynkach za-
grożonych katastrofą budowlaną. Ponadto podjęcie działań powinno być wyra-
zem dążenia do przeciwdziałania bezdomności. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dziś ustawa pochodzi z przedłożenia grupy posłów. W pierwot-

nej wersji zawierała 2 artykuły i miała krótszy tytuł. Na etapie prac sejmowych 
wprowadzono poprawkę, która wykraczała poza pierwotne przedłożenie, a za-
tem nie powinna znaleźć się w tej ustawie. Do takiej praktyki zostaliśmy jednak 
już dobrze przygotowani. Nie oznacza to, że akceptujemy taki proces legislacyjny, 
dlatego za każdym razem musimy to podkreślać! Pomimo tej koniecznej uwagi, 
będę popierać zaproponowane w tej ustawie zmiany.

Pierwsza zmiana dotyczy brzmienia art. 32, który przewidywał, że do 
31 grudnia 2021 r. to na gminie spoczywa obowiązek zapewnienia najemcom 
lokalu zamiennego i pokrycia kosztów przeprowadzki w przypadku konieczno-
ści remontu lub rozbiórki budynku, w którym znajduje się lokal. Przedmiotowa 
nowelizacja wydłuża ten termin do 31 grudnia 2024 r. Choć przedłużenie wspo-
mnianego terminu ma swoje uzasadnienie w ochronie lokatorów, to pojawia się 
pytanie, dlaczego dopiero 9 lutego 2022 r., a więc ponad miesiąc po tym, jak prze-
pis zawarty w tej ustawie przestał obowiązywać, złożony został projekt nowe-
lizacji tej ustawy. I drugie pytanie. Dlaczego nowelizacja ustawy, która dotyczy 
samorządu lokalnego, nie była z tym samorządem konsultowana?

Druga zmiana, o której wspomniałem na początku, a która wymusiła zmia-
nę tytułu ustawy, dotyczy art. 66 w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnie-
niu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami i polega na wydłużeniu 
z 36 miesięcy do 60 miesięcy okresu przewidzianego na przygotowanie i wdro-
żenie niezbędnych rozporządzeń, które wynikają z tej ustawy. Dla przypomnie-
nia: ustawa i te rozporządzenia dotyczą przygotowania sektora publicznego do 
zapewnienia co najmniej minimalnej dostępności, która gwarantuje dostępność 
podmiotu publicznego poprzez projektowanie nowych rozwiązań oraz usuwanie 
istniejących barier. Chodzi o dostępność architektoniczną, dostępność cyfrową 
i dostępność informacyjno-komunikacyjną dla osób zagrożonych wyklucze-
niem. Oczywiście rozumiem argumentację ministra, że potrzeba przygotowa-
nia i adaptacji mieszkań dla obywateli Ukrainy jest obecnie priorytetem, i że 
niektóre przepisy mogłyby utrudnić realizację tych przedsięwzięć, ale nie na-
leży zapominać, że wojna w Ukrainie rozpoczęła się 24 lutego 2022 roku, a do 
tego czasu, czyli przez prawie 2,5 roku, nie przygotowano tych rozporządzeń. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt nowelizacji ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-

wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wydłuża o 3 lata spoczywa-
jący na właściwej gminie obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu 
zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością 
remontu lub rozbiórki budynku, który wymaga opróżnienia.

Jak podkreślono w uzasadnieniu: ,,Projekt ustawy o zmianie ustawy o ochro-
nie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywil-
nego przewiduje nowelizację art. 32 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilne-
go (Dz.U. z 2022 r. poz. 172.) […]. Proponowana zmiana ma na celu zapewnienie 
najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz pokrycia kosztów przeprowadz-
ki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki budynku, który wyma-
ga opróżnienia. Obowiązek ten spoczywa na właściwej gminie. Ustawa z dnia 
21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego wyznaczyła datę 31 grudnia 2021 r. jako granicz-
ną dla stosowania powyższego przepisu.

W art. 1 projektu proponuje się zmianę określonego w art. 32 ustawy terminu 
«do dnia 31 grudnia 2021 r.» na termin «do dnia 31 grudnia 2024 r.».

Projekt nie powoduje skutków finansowych dla budżetu państwa. 
Projektowana zmiana będzie miała wpływ na budżety jednostek samorządu 
terytorialnego, przy czym nie ma możliwości jego oszacowania, ponieważ nie 
jest znana liczba budynków stanowiących własność osób fizycznych zasiedlo-
nych przed laty w trybie administracyjnym, nieznany jest również ich stan tech-
niczny. Zadania te były realizowane przez gminy do końca 2021 roku.

Przedkładany projekt ustawy zakłada objęcie swym zakresem okresu od 
1 stycznia 2022 roku. Przyjęte rozwiązanie spowodowane jest koniecznością 
objęcia regulacją ewentualnych sytuacji, w których na gminie dotychczas spo-
czywał obowiązek zapewnienia najemcom prawa do lokalu zamiennego oraz po-
krycia kosztów przeprowadzki w związku z koniecznością remontu lub rozbiórki 
budynku, który wymaga opróżnienia, a które mogły mieć miejsce od 1 stycznia 
2022 roku do dnia wejścia w życie ustawy. Projekt dotyczy często osób w złej 
sytuacji materialnej i życiowej. Państwo zaś, mając możliwości zapewnienia 
zabezpieczenia społecznego obywatelom, powinno z nich korzystać.

Skrócony okres vacatio legis projektu ustawy związany jest z potrzebą szyb-
kiego przyjęcia proponowanej regulacji, z uwagi na fakt, że powinna być ona 
przyjęta jeszcze w 2021 roku, i jest uzasadniony potrzebą właściwego zabezpie-
czania interesów lokatorów oraz koniecznością skrócenia do minimum okresu 
braku ciągłości realizacji zadań gmin w przedmiotowym zakresie.
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Projektowana zmiana nie spowoduje następstw w rozwoju społecznym i go-
spodarczym. Nie będzie miała wpływu na rynek pracy, na konkurencyjność 
gospodarki i przedsiębiorczość, w tym na funkcjonowanie przedsiębiorstw, ani 
też na sytuację i rozwój regionalny”.

Popieram niniejszy projekt nowelizacji. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Z końcem 2021 r. wygasła ochrona lokatorów domów, które są w złym stanie 
technicznym. Skutkiem tego gminy nie były już odpowiedzialne za zapewnie-
nie lokali zastępczych lokatorom mieszkającym w budynkach wymagających 
generalnego remontu lub nawet rozbiórki. Regulacja ta spowodowała, że odpo-
wiedzialność ta spadła wyłącznie na prywatnych właścicieli tego typu budyn-
ków, którzy w zdecydowanej większości przypadków nie są w stanie zapewnić 
dodatkowych miejsc lokalowych zastępczych dla swoich najemców. Efekty tego 
mogą być fatalne w skutkach, ponieważ właściciele budynków mieszkalnych 
w złym stanie technicznym będą w tej sytuacji na ogół rezygnować z planowa-
nych remontów, a tym samym będzie istotne zagrożenie dla zdrowia i życia za-
mieszkujących te budynki osób.

Stąd też propozycje ustawy o zmianie ustawy o ochronie praw lokatorów, 
mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy 
o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami uważam za ko-
nieczne do przeprowadzenia w możliwie najszybszym terminie, tym bardziej że 
gminy dysponują na ogół własnym zasobem mieszkaniowym i są w tej sytuacji 
w stanie wesprzeć prywatnych właścicieli w rozsądnym czasie.

Należy tutaj zwrócić też uwagę na fakt, że obowiązek opróżnienia budyn-
ków znajdujących się w katastrofalnym stanie technicznym dotyczy zazwyczaj 
w większości tych budynków, które przez kilkadziesiąt lat były w zarządzie gmi-
ny, a stosunkowo niedawno zostały odzyskane przez spadkobierców dawnych 
właścicieli. Niewywiązanie się dotychczasowych zarządców z nałożonych na 
nich obowiązków doprowadziło do istotnych zaniedbań w stanie technicznym 
budynków, z czym borykają się teraz aktualni właściciele jako osoby prywat-
ne. Ponadto czynsze najmu w tych budynkach, będących jeszcze pod zarządem 
gmin, były określane przez jednostki administracyjne na poziomie, który nie 
zapewniał właścicielom środków finansowych nawet na niezbędne remonty.

Warto też podkreślić, że sytuacje regulowane ustawą często dotyczą osób 
znajdujących się w złej sytuacji materialnej i życiowej, dlatego też proponowa-
ne rozwiązania są także wyrazem dążenia do przeciwdziałania bezdomności.
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Przemówienie senatora Macieja Łuczaka  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem omawianej ustawy jest usprawnienie zasad realizacji zadań admini-

stracji publicznej w związku z rozwojem publicznych systemów teleinformatycz-
nych. Zadania te są regulowane przepisami prawa i zmiana zasad ich realizacji 
nie jest możliwa bez podjęcia interwencji legislacyjnej. Ustawa przyczyni się do 
zwiększenia efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, a tak-
że umożliwi szybszą i kompleksową realizację projektu budowy Centralnej 
Ewidencji Kierowców.

Pierwsza zmiana dotyczy ustawy – Prawo o ruchu drogowym. W art. 1 pkt 2 
ustawy proponuje się zmianę art. 75e, polegającą na tym, aby wytwórca dowo-
dów rejestracyjnych zapewnił system teleinformatyczny obsługujący proces 
wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów i oznaczeń pojazdów zin-
tegrowany z systemem teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję 
pojazdów, w którym organ rejestrujący realizuje zadania związane z rejestracją 
pojazdów, czasową rejestracją, czasowym wycofaniem z ruchu, wyrejestrowa-
niem i profesjonalną rejestrację pojazdów oraz prowadzeniem rejestru przed-
siębiorców prowadzących stacje kontroli pojazdów.

Zmianie ulega także art. 100a ust. 5 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. 
Zmiana dotyczy tego, aby minister właściwy do spraw informatyzacji mógł 
zlecić zadania związane z budową, rozwojem, wdrożeniem i utrzymaniem 
systemu teleinformatycznego obsługującego Centralną Ewidencję Kierowców, 
centralną ewidencję pojazdów, wytwórcy dokumentów publicznych lub in-
stytucji gospodarki budżetowej, wobec której minister pełni funkcję organu 
założycielskiego.

Zmianie ulega również art. 16a ustawy o kierujących pojazdami, który zakła-
da, że wytwórca praw jazdy, kart kwalifikacji kierowcy i pozwoleń na kierowa-
nie tramwajem będzie musiał zapewnić system teleinformatyczny obsługujący 
proces wytwarzania, personalizacji i dystrybucji dokumentów zintegrowany 
z systemem obsługującym Centralną Ewidencję Kierowców. System zapew-
niany przez wytwórcę będzie pobierał dane niezbędne do wyżej wymienionego 
procesu z Centralnej Ewidencji Kierowców.

Wspomnieć należy również o artykule zmieniającym ustawę o Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej. Zmiana dotyczy rozszerzenia katalogu zadań operatora OSE 
o realizację innych działań, które mają na celu wspieranie cyfryzacji lub funk-
cjonowanie systemu oświaty i wychowania w zakresie zleconym przez ministra 
właściwego do spraw informatyzacji.

Ustawa umożliwi również powierzenie ministrowi właściwemu do spraw 
informatyzacji prowadzenia ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu 
drogowego w systemie teleinformatycznym Centralnej Ewidencji Kierowców.
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Podsumowując, chcę podkreślić, iż ustawa nie niesie ze sobą obciążenia bu-
dżetu państwa lub budżetów jednostek samorządu terytorialnego, a także nie 
wywiera wpływu na działalność mikroprzedsiębiorców oraz małych i średnich 
przedsiębiorców. Wprowadzenie proponowanych zmian do wymienionych ustaw 
jest uzasadnione.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Poselski projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwo-

jem publicznych systemów teleinformatycznych umożliwia realizację projektu 
budowy nowej Centralnej Ewidencji Kierowców. Oprócz tego nowelizacja za-
wiera uregulowania zapewniające utrzymanie prawidłowego funkcjonowania 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz uzupełniające zadania operatora OSE.

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „Celem projektowanej regulacji jest uspraw-
nienie zasad realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem 
publicznych systemów teleinformatycznych. Zadania te są regulowane przepi-
sami prawa i zmiana zasad ich realizacji nie jest możliwa bez podjęcia inter-
wencji legislacyjnej. Przygotowany projekt ustawy przyczyni się do zwiększenia 
efektywności działania Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej oraz umożliwi szybszą 
i kompleksową realizację projektu budowy Centralnej Ewidencji Kierowców 
zgodnie ze zwinną metodyką projektową. 

Celem zmian w ustawie – Prawo o ruchu drogowym jest umożliwienie kom-
pleksowego zlecenia i podjęcia realizacji prac w zakresie budowy, rozwoju, wdro-
żenia i utrzymania systemu teleinformatycznego centralnej ewidencji pojazdów 
i kierowców, z uwzględnieniem możliwości obsługi w tym systemie zadań reali-
zowanych w samorządach w obszarze rejestracji pojazdów i wydawania doku-
mentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Zmiana ma na 
celu jak najszybsze uruchomienie projektu budowy CEK 2.0 a także zapewnienie 
możliwości jego etapowego wdrażania”. Projekt zmierza generalnie do uspraw-
nienia zasad realizacji zadań administracji publicznej w związku z rozwojem 
publicznych systemów teleinformatycznych. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiony projekt – przygotowany z inicjatywy Komisji Ustawodawczej 

– ustawy o niekaraniu ochotników broniących wolności i niepodległości Ukrainy 
w swoim założeniu zmierza do ustanowienia abolicji w odniesieniu do popeł-
nienia czynów obecnie zabronionych, związanych ze wstąpieniem i służbą oby-
wateli polskich w obcych siłach zbrojnych. Przewidziane w projekcie ustawy 
sytuacje odnoszą się do służby w Siłach Zbrojnych Ukrainy w związku z agresją 
Federacji Rosyjskiej.

W toku konsultacji swoje stanowisko do projektu przedstawił minister spraw 
zagranicznych, który: „zwrócił uwagę na potrzebę stworzenia odrębnej ścieżki 
regulowania spraw związanych ze służbą obywateli polskich w wojsku ukraiń-
skim (m.in. ze względu na zawieszenie działalności niemal wszystkich polskich 
urzędów konsularnych w Ukrainie, a także utrudnioną możliwość poruszania 
się po terytorium Ukrainy i ograniczenia w działaniu tamtejszej poczty). Ponadto 
MSZ wskazuje również na wejście w życie z dniem 23 kwietnia 2022 r. ustawy 
z dnia 11 marca 2022 r. o obronie ojczyzny oraz, że projekt ustawy powinien 
zawierać przepisy przejściowe dotyczące także tego nowego aktu prawnego re-
gulującego kompleksowo w dziale XXIII kwestie udzielania zgody obywatelom 
polskim na służbę w obcym wojsku lub obcej organizacji wojskowej”.

Szereg uwag do proponowanego projektu na posiedzeniu komisji złożył rów-
nież wiceminister obrony narodowej, senator Wojciech Skurkiewicz. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senatora Adama Szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z dzia-
łaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy zmierza do usta-
nowienia epizodycznych regulacji mających stanowić podatkowy bodziec do 
wspierania wszelkich inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem skutkom agre-
sji zbrojnej Federacji Rosyjskiej wobec Ukrainy.

Projektowana ustawa w swoim zakresie przewiduje:
1) rozszerzenie zakresu podmiotowego beneficjentów tzw. ulgi na powrót 

o podatnika będącego obywatelem Ukrainy lub Republiki Białorusi, który 
w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. przeniósł miej-
sce zamieszkania z terytorium Ukrainy lub Republiki Białorusi na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi 
na terytorium Ukrainy;

2) rozszerzenie zakresu podmiotowego beneficjentów tzw. ryczałtu od przy-
chodów zagranicznych o podatnika będącego obywatelem Ukrainy lub Republiki 
Białorusi, który w okresie od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 
przeniósł miejsce zamieszkania z terytorium Ukrainy lub Republiki Białorusi 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi 
prowadzonymi na terytorium Ukrainy;

3) ustanowienie podstaw prawnych dokonywania odliczeń podatkowych z ty-
tułu darowizn przekazanych od dnia 24 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. 
na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych prowadzo-
nych na terytorium Ukrainy w kwocie odpowiadającej 200%;

4) odniesienie tzw. ulgi za złe długi do sytuacji, w której przedsiębiorca nie 
otrzymał należności pieniężnej z tytułu realizacji umowy zawartej przed dniem 
24 lutego 2022 r. z podmiotem będącym rezydentem podatkowym Ukrainy, 
Republiki Białorusi lub Federacji Rosyjskiej, przy jednoczesnym podwyższe-
niu kwoty rozliczanego uszczerbku do 200% wartości wierzytelności;

5) rozszerzenie zakresu podmiotowego beneficjentów tzw. estońskiego CIT 
o podmiot prowadzący rzeczywistą działalność gospodarczą na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej, którego odpowiednio udziałowcami, akcjonariusza-
mi lub wspólnikami są obywatele Ukrainy lub Republiki Białorusi, będący re-
zydentami podatkowymi odpowiednio Ukrainy lub Republiki Białorusi – jeżeli 
podmiot ten złoży zawiadomienie o wyborze opodatkowania ryczałtem od do-
chodów spółek.

Z uwagi na sytuację związaną z napaścią Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
oraz wsparcie w tych haniebnych działaniach udzielane Federacji Rosyjskiej 
przez Białoruś zaproponowane w projekcie ustawy rozwiązania wydają się jed-
noznacznie potrzebne i słuszne. Bedę zatem głosował za przyjęciem propono-
wanej ustawy.

     



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 40. posiedzenia Senatu

190

40. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 kwietnia 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora Aleksandra Szweda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiony projekt ustawy, przygotowany z  inicjatywy Komisji 

Ustawodawczej, o zmianie niektórych ustaw podatkowych w związku z dzia-
łaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w swoim założeniu 
wprowadza zmiany m.in. w podatkach PIT oraz CIT w odniesieniu m.in. do 
obywateli Ukrainy i Białorusi. Zakłada on ustanowienie epizodycznych regu-
lacji podatkowych mających przeciwdziałać skutkom agresji zbrojnej Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę.

Chcę tylko wskazać na jedną kwestię poruszoną w ocenie skutków regulacji: 
„Projektowana ustawa będzie wpływała w sposób istotny na sektor finansów 
publicznych (budżet państwa oraz budżety jednostek samorządu terytorialne-
go) – zaproponowane rozwiązania spowodują zmniejszenie dochodów sektora 
finansów publicznych, chociaż regulacje, które w sferze podatkowej mają sta-
nowić zachętę do przekazywania darowizn na cele związane z przeciwdziała-
niem skutkom działań wojennych prowadzonych na terytorium Ukrainy (art. 1, 
art. 52zr ust. 1; art. 3, art. 38ze ust. 1; art. 4, art. 57j ust. 1), mogą pozytywnie 
wpłynąć na dochody podmiotów należących do sektora finansów publicznych”.

Niestety nie otrzymaliśmy ani stanowiska rządowego, ani innych opinii, 
które moglibyśmy otrzymać w toku konsultacji. Dziękuję bardzo.
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Halinę Biedę i Kazimierza Michała Ujazdowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka

Szanowny Panie Ministrze!
Pojawienie się w Polsce 700 tysięcy dzieci i młodzieży w wieku szkolnym – 

uchodźców wojennych z Ukrainy – stanowi ogromne wyzwanie dla polskiego 
systemu oświaty. Przy założeniu, że nie będzie tworzony równoległy system 
specjalnej oświaty dla uchodźców, to przede wszystkim polscy nauczyciele będą 
musieli poradzić sobie z integracją i kształceniem nowych uczniów.

Kluczowym wyzwaniem jest tu nauka języka polskiego. Nauczycieli języka 
polskiego jako obcego i drugiego jest niewielu, a istniejące standardowe ramy 
prawne kursów kwalifikacyjnych wyznaczają nieracjonalnie długi cykl kształ-
cenia – 3 semestry.

Jeśli brać pod uwagę presję czasu, to rozwiązaniem problemu mogą być kursy 
kwalifikacyjne dla nauczycieli innych języków obcych. W ciągu maksymalnie 
150 godzin kursu osoby z praktyką nauczania innych języków obcych byłyby 
w stanie opanować metodykę nauczania języka polskiego jako obcego, odbyć 
hospitowaną praktykę oraz nabyć umiejętności z zakresu komunikacji między-
kulturowej i pracy z uchodźcami.

Zlecając organizację takich kursów kwalifikacyjnych wyższym uczelniom, 
Ministerstwo Edukacji i Nauki umożliwiłoby w krótkim czasie wykształcenie 
kilkuset dobrze przygotowanych nauczycieli języka polskiego jako obcego. Przy 
odpowiedniej skali takiego przedsięwzięcia koszt wykształcenia jednego nauczy-
ciela nie powinien przekroczyć 1 tysiąca zł.

Rekomendujemy pilne wdrożenie tego rozwiązania.

Halina Bieda 
Kazimierz Michał Ujazdowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
Czy stosowne wobec prawa jest egzekwowanie podwójnych alimentów tylko 

dlatego, że ktoś w tytule przelewu wpisał inną treść niż „alimenty”?
W życiu bywa różnie między stronami, ale jeżeli zasądzone sumy są wpła-

cane, zgodnie z decyzją sądu, co miesiąc, to powinno to być uznane jako speł-
nienie obowiązku.

Przelewy bankowe od dłuższego czasu opierają się tylko i wyłącznie na kon-
tach numerycznych i wpisanie np. błędnego nazwiska, adresu albo treści wia-
domości w tytule przelewu nie powoduje jego cofnięcia czy też wstrzymania.

Ostatnio dochodzi do niecodziennych sytuacji, kiedy ojciec wpłaca alimen-
ty, ale nie opisuje ich albo wpisana jest inna treść (a nie ma innych zobowiązań 
płatniczych), a wtedy matki, wykorzystując lukę prawną albo naiwność sądów 
czy też społeczne przyzwolenie, zwracają się do komornika, który bez żadnej 
rozprawy sądowej licytuje osobę (zazwyczaj ojca), któremu ściąga się podwójne 
alimenty. Jest to złodziejstwo w majestacie prawa, przy aprobacie wszystkich 
organów, które na to pozwalają.

Bardzo proszę o zajęcie się tym tematem i odpowiedź, dlaczego skazuje się 
kogoś na podwójne alimenty bez wyroku sądu, nie zwracając nawet uwagi, czy 
kogoś na to stać, czy nie.

Z poważaniem 
Robert Dowhan 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Gawłowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Panie Premierze!
Komisja Ustawodawcza podjęła decyzję o inicjatywie ustawodawczej dotyczą-

cej projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Ta inicjatywa ustawodaw-
cza sprowadza się do tego, żeby udostępnić bazę hotelową i noclegową, która jest 
do dyspozycji szeroko rozumianej administracji rządowej, uchodźcom z Ukrainy.

W związku z tym zwracam się z prośbą o pełne zestawienie dotyczące bazy 
noclegowej uwzględniające położenie i liczbę miejsc, którymi dysponują cała 
administracja rządowa, sektor finansów publicznych i spółki Skarbu Państwa.

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Agnieszkę Gorgoń-Komor

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z apelem otrzymanym od naszych rodaków studiujących dotych-

czas na ukraińskich uczelniach zwracam się z prośbą o przeanalizowanie sytu-
acji studentów, którym specustawa umożliwiła kontynuowanie nauki w Polsce.

Po uchwaleniu ustawy polskie uczelnie otrzymały z ministerstwa listy stu-
dentów wraz z ich przydziałem do wybranych szkół. Otrzymuję niepokojące 
informacje, że wielu studentów wciąż pozostaje bez kontaktu z odpowiednimi 
uczelniami. To powoduje narastający stres. Ponadto studenci nie znają procesu 
ich przyjmowania. Należy wziąć pod uwagę, że studenci będą mieli do nadro-
bienia różnice programowe, co jest kluczowe z perspektywy biegnącego czasu. 
Studenci zgłaszają także obawę ponoszenia dodatkowych, wysokich kosztów 
tłumaczenia dokumentów.

Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę Pana Ministra o analizę popraw-
ności przebiegu przyjmowania polskich studentów uczących się dotychczas na 
Ukrainie oraz o informację na temat konieczności ewentualnego ponoszenia 
dodatkowych kosztów przez studentów.

Agnieszka Gorgoń-Komor
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Oświadczenie złożone 
przez senator Jolantę Hibner

Oświadczenie skierowane do ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka

Szanowny Panie Ministrze!
10 kwietnia minęła kolejna rocznica katastrofy w Smoleńsku, w której śmierć 

ponieśli czołowi polscy politycy, a wśród nich śp. Lech Kaczyński, prezydent RP, 
wraz z małżonką. Rok po katastrofie Komisja Badania Wypadków Lotniczych 
Lotnictwa Państwowego pod przewodnictwem Jerzego Millera opublikowała 
raport, w którym jednoznacznie stwierdziła, że samolot Tu-154M nr 101 uległ 
wypadkowi, w wyniku którego śmierć poniosła załoga i wszyscy pasażerowie. 
Raport tzw. komisji Millera, w skład której wchodzili czołowi polscy eksperci 
do spraw wypadków lotniczych, jest do tej pory jedynym wyczerpującym omó-
wieniem przyczyn i przebiegu katastrofy.

10 maja 2013 r. został opublikowany raport zespołu parlamentarnego pod 
przewodnictwem posła Antoniego Macierewicza. W skład zespołu wchodzili 
przedstawiciele różnych specjalizacji, jak również politycy. Raport podważył 
wszystkie dowody przedstawione w raporcie Millera i jednoznacznie stwier-
dzał, że w Smoleńsku doszło do zamachu, a nie wypadku lotniczego. Niestety 
wszystkie tezy przedstawione w raporcie nie miały żadnej wartości dowodowej 
i były podważane nawet przez samych członków podkomisji.

Do końca listopada 2021 r. pracowała podkomisja pod przewodnictwem posła 
Antoniego Macierewicza. Wynikiem wielu lat pracy tej komisji miał być raport 
końcowy, wyjaśniający do końca przyczyny tzw. katastrofy smoleńskiej. Do tej 
pory żadne materiały z prac podkomisji nie zostały opublikowane.

Zwracam się do Pana Ministra o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy istnieje raport końcowy podkomisji posła Antoniego Macierewicza dot. 

przyczyn katastrofy w Smoleńsku?
2. Kiedy podkomisja zakończyła prace nad raportem końcowym?
3. Kiedy egzemplarz raportu końcowego podkomisji będzie dostępny dla po-

słów i senatorów RP?
4. Kto jest w posiadaniu raportu ww. komisji?
5. Ile kosztowały prace podkomisji posła Antoniego Macierewicza od dnia 

powstania podkomisji do dnia powstania raportu końcowego?
6. Jaki jest całkowity koszt prac nad raportem?
Mam nadzieję, że opublikowanie ww. raportu pozwoli obywatelom RP za-

poznać się z wynikami wieloletniej pracy podkomisji, której pełnego składu 
również nie znamy.

Jolanta Hibner
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Kazimierza Kleinę

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Z  informacji podawanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych 

i Autostrad wynika, że budowa pierwszego etapu Trasy Kaszubskiej zmierza 
ku końcowi. Wraz ze zbliżającym się terminem otwarcia trasy coraz częściej po-
jawiają się pytania mieszkańców miejscowości, przez które przebiega droga, czy 
oznakowanie na tej drodze będzie w języku zarówno polskim, jak i kaszubskim.

Prawo to i obowiązek wynikają bezpośrednio z ustawy z dnia 6 stycznia 
2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym 
(DzU z 2017 r. poz. 823) oraz rozporządzenia ministra infrastruktury (DzU 
2005 r. nr 102 poz. 856), a większość miejscowości, przez które przebiega oma-
wiana droga, jest położona na obszarze gmin wpisanych do rejestru, na któ-
rych obszarze używane są nazwy w języku kaszubskim. Są to gminy Luzino 
oraz Szemud.

To prawo jest niezwykle ważne dla osób należących do mniejszości kaszub-
skiej. Pozwala ono na zachowanie własnego języka i podkreślenie odrębności 
kulturowej i etnicznej. Co więcej, takie oznakowanie jest istotnym elementem 
promocji regionu. Nowo powstała trasa zyska w ten sposób w pełni charakter 
wynikający z jej nazwy.

W związku z tym kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Czy w ramach przygotowywania Trasy Kaszubskiej do użytkowania 

umieszczane są tablice informacyjne w językach polskim i kaszubskim? Jeżeli 
nie, to proszę o uzupełnienie tego braku.

1. Czy oznakowanie na Trasie Kaszubskiej będzie dwujęzyczne, tzn. w języ-
kach polskimi i kaszubskim?

2. Czy na dalszych odcinkach Trasy Kaszubskiej, które zostaną odda-
ne do użytku w terminie późniejszym, także planowane jest oznakowanie 
dwujęzyczne?

Kazimierz Kleina
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra kultury 
i dziedzictwa narodowego Piotra Glińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Pragnę przedstawić istotny problem związany z nieuzasadnionymi dzia-

łaniami lubuskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków, które utrudniają 
realizację przedsięwzięcia korzystnie wpływającego na bezpieczeństwo ener-
getyczne Polski, a także na ochronę klimatu i środowiska w naszym kraju. Chcę 
też prosić o interwencję w tej sprawie zgodnie z art. 20 ustawy z dnia 9 maja 
1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora.

Chciałbym podkreślić, że blokowanie inwestycji w energetykę odnawialną, 
szczególnie w kontekście zagrożeń zewnętrznych dla bezpieczeństwa krajo-
wego i związanych z tym starań Polski oraz innych państw Unii Europejskiej 
dotyczących uniezależnienia się od dostaw paliw kopalnych z Rosji, należy 
ocenić bardzo negatywnie.

Poniżej przedstawiam szczegóły sprawy, w przypadku której zwracam się 
o podjęcie interwencji.

1. Burmistrz miasta Kargowa w województwie lubuskim od listopada 
2020 r. próbuje uzgodnić z lubuskim wojewódzkim konserwatorem zabytków 
projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów po-
łożonych w rejonie miejscowości Smolno Wielkie, Chwalim, Kargowa, Karszyn 
i Dąbrówka (MPZP).

2. Pomimo kilkukrotnego rozpatrywania przez konserwatora przedmioto-
wej sprawy organ ten w dalszym ciągu odmawia uzgodnienia projektu MPZP. 
W ostatnim postanowieniu wydanym przez konserwatora (tj. postanowieniu 
z dnia 25.10.2021 r.; ZN.5150.113.2021[Kar]) w przedmiotowej sprawie organ 
zarzucił projektowi MPZP błędne wskazanie stanowiska archeologicznego 
w treści uchwały MPZP oraz negatywny wpływ elektrowni wiatrowych na kra-
jobraz kulturowy oraz ekspozycję zabytkowego miasta Kargowa i wsi Smolno 
Wielkie, Chwalim, Kargowa, Kraszyn i Dąbrówka, co według tego organu na-
ruszy wartość krajobrazu kulturowego tego terenu.

3. Przedmiotowa sprawa dotyczy spółki RWE Renewables Poland Sp. z o.o. 
(RWE), która planuje realizację inwestycji w odnawialne źródła energii na te-
renie objętym ustaleniami projektu MPZP i zamierza zrealizować na terenie 
gminy Kargowa farmę wiatrową. Inwestycja ta jest realizowana zgodnie z ak-
tami regulującymi proces budowy tego typu projektów, w szczególności jest 
zgodna z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie 
elektrowni wiatrowych (Dz.U. z 2021 poz. 724).
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4. Planowana przez RWE inwestycja jest także, co do zasady, zgodna 
z obecnie obowiązującym MPZP w gminie Kargowa (tj. przyjętym uchwałą 
nr 0007.232.2013 Rady Miejskiej Kargowej z dnia 18.02.2013 r. w sprawie miej-
scowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kargowa dla terenów 
położonych w obrębach: Chwalim, Smolno Wielkie, Dąbrówka i Karszyn), poza 
dopuszczalną wysokością turbin wiatrowych. Z uwagi na zmiany techniczne 
obecnie stosowanych turbin wiatrowych RWE zamierza zainstalować turbi-
ny wiatrowe wyższe od maksymalnej wysokości dopuszczanej przez obecnie 
obowiązujący MPZP. Wymaga to zmiany aktualnego MPZP. Gmina Kargowa 
pozytywnie zaangażowała się w planowaną przez RWE inwestycję, próbując 
dostosować przepisy miejscowe do najnowszych wymagań technicznych sta-
wianych farmom wiatrowym. Z uwagi na działania podejmowane przez kon-
serwatora RWE nie może jednak zrealizować zamierzonej inwestycji.

5. Obecnie procedowany projekt MPZP jest w swoich założeniach tożsamy 
z obowiązującym MPZP dla tego obszaru. Z tego względu zupełnie niezrozu-
miałe jest stanowisko konserwatora, który uporczywie blokuje uchwalenie 
nowego MPZP. Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z obowiązującym MPZP 
na terenie nim objętym istnieje możliwość budowania infrastruktury energe-
tycznej i lokalizowania turbin elektrowni wiatrowej. Projekt MPZP ma zmienić 
jedynie warunki techniczne dotyczące turbin wiatrowych. Zatem stanowisko 
konserwatora, który uporczywie odmawia uzgodnienia projektu MPZP z uwagi 
na rzekomo błędne wskazanie stanowiska archeologicznego w treści uchwa-
ły MPZP oraz negatywny wpływ budowy urządzeń wytwarzających energię 
z odnawialnych źródeł energii – elektrowni wiatrowych oraz masztów mete-
orologicznych do mierzenia prędkości i kierunku wiatru na krajobraz kultu-
rowy, budzi uzasadnione wątpliwości. Niewątpliwie zmiana dotycząca jedynie 
wysokości i tak już dopuszczonych treścią aktualnego MPZP elektrowni wia-
trowych nie uzasadnia ingerowania przez konserwatora w zasady zabudowy 
i zagospodarowania tego terenu określone w nowym MPZP.

Dodatkowo, w kontekście całej sprawy pragnę wskazać, że grupa ener-
getyczna RWE eksploatuje w Polsce lądowe farmy wiatrowe o mocy ponad 
450 MW, z czego znakomitą większość rozwija we własnym zakresie, korzy-
stając z doświadczenia zdobytego w Polsce oraz na całym świecie. Spółka na 
tym nie poprzestaje i realizuje teraz kolejne projekty o łącznej mocy sięgającej 
blisko 500 MW. Do największych i najbardziej rozpoznawalnych inwestycji 
należą parki wiatrowe zlokalizowane w województwie zachodniopomorskim, 
składające się z 19 elektrowni wiatrowych każdy, położone w miejscowościach 
Wysoka oraz Dolice.

Spółka zamierza nadal rozwijać swoją działalność w obszarze odnawialnych 
źródeł energii, dlatego m.in. stworzyła wysoko wykwalifikowany zespół pra-
cowników, którzy są zatrudniani w ponad 80 biurach zlokalizowanych w róż-
nych częściach świata. W ramach realizowanych projektów RWE dba także 
o rozwój lokalnych społeczności m.in. przez współpracę z lokalnymi przed-
siębiorcami i podwykonawcami. Warto także zauważyć, że RWE uczestniczy 
w rozwoju i modernizacji europejskiego sektora energetycznego, rozwijając 
produkcję energii ze źródeł odnawialnych i stosując najbardziej nowoczesne 
technologie wytwarzania energii, przyczyniające się do ochrony klimatu. RWE 
jest jednym z pierwszych podmiotów z sektora polskiej energetyki uczestni-
czących w Global Compact.

Grupa RWE przyjęła także kodeks etyki określający sposób działania RWE 
w biznesie i społeczeństwie. Kodeks ten stanowi podstawę wszystkich we-
wnętrznych regulacji obowiązujących w przedsiębiorstwie. Zakłada on m.in., 
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że działania RWE i pracowników koncernu oparte są na osobistej odpowie-
dzialności, szczerości oraz szacunku wobec drugiego człowieka, a także do 
środowiska naturalnego. Działalność RWE opiera się na następujących war-
tościach: dbałości o klienta, niezawodności, myśleniu przyszłościowym, za-
ufaniu, wynikach, pasji i współpracy, które obowiązują w spółce już od 2005 r.

RWE realizuje inwestycje w odnawialne źródła energii na terenie Polski 
od przeszło 15 lat. W tym okresie zrealizowała dziesiątki projektów korzyst-
nie wpływających na bezpieczeństwo energetyczne Polski, a także ochronę 
klimatu i środowiska w naszym kraju. Przez cały okres swojej działalności 
w Polsce RWE nie spotkała się z tak niezrozumiałym i niczym nieuzasad-
nionym działaniem organów, wręcz uniemożliwiającym realizację przez nią 
projektów, które są korzystne z perspektywy interesu lokalnej społeczności 
czy też interesu naszego kraju.

Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Władysława Komarnickiego

Oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury Andrzeja Adamczyka

Na ręce Pana Ministra składam zapytanie dotyczące zamykania dworca ko-
lejowego w Kostrzynie nad Odrą w godzinach nocnych. W nocy przyjeżdża co-
dziennie ok. 4, 5 pociągów. W tym czasie pasażerowie są pozbawieni dostępu 
do toalety oraz poczekalni, gdzie mogą się ogrzać. Noce są jeszcze stosunko-
wo zimne. W obecnej sytuacji wojny na Ukrainie sprawa zamkniętego dworca 
uderza w godność człowieka. Wiele kobiet z małymi dziećmi musi na zewnątrz 
czekać nawet po kilka godzin na następny pociąg. Jest to moim zdaniem sytu-
acja karygodna.

Proszę o jak najszybszą interwencję we wspomnianej sprawie.

Z poważaniem 
Władysław Komarnicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Tadeusza Kopcia

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów 
państwowych Jacka Sasina

Szanowny Panie Premierze!
W związku z odpowiedzią podsekretarza Piotra Pyzika na moje oświadcze-

nie nr BPS/043-321306/21 z dnia 29 października 2021 r. pragnę poinformować, 
jak następuje.

W związku z porozumieniem między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej 
Ludowej a Rządem Czechosłowackiej Republiki Socjalistycznej o współpracy 
przy wybieraniu złóż węgla kamiennego zalegających w rejonie wspólnej polsko-
-czechosłowackiej granicy państwowej, na podstawie którego została ustano-
wiona Dwustronna Międzyrządowa Komisja (DMK) do spraw współpracy przy 
eksploatacji złóż węgla kamiennego, proszę o wyjaśnienie poniższych kwestii.

1. Dlaczego zgodnie z art. 3 tego porozumienia nie wyznaczono obszaru prze-
widywanych wpływów eksploatacji górniczej na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, które w rzeczywistości faktycznie występują na terenie gmin Hażlach 
i Zebrzydowice, degradując polskie środowisko, jak i obiekty budowlane?

2. Dlaczego zgodnie z art. 3 wymienionego porozumienia DMK nie zabezpie-
czyła respektowania zasad ochrony polskiego środowiska, w tym nie zabezpie-
czono koryta rzeki Olzy?

3. Dlaczego zgodnie z art. 9 ust. 1 wymienionego porozumienia DMK nie 
ustaliła profilaktycznych zabezpieczeń polskich budynków mieszkalnych przed 
szkodami górniczymi?

4. Dlaczego zgodnie z art. 1 lit. d statutu DMK nie podejmuje żadnych działań 
mających na celu zabezpieczenie profilaktyczne obiektów budowlanych i usu-
wanie szkód górniczych?

5. Jaka jednostka organizacyjna na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będzie 
zobowiązana do usuwania szkód górniczych, naprawy szkód w środowisku na-
turalnym oraz wykonywania zabezpieczeń oraz opracowania dokumentacji 
technicznej na usuwanie szkód górniczych w przypadku likwidacji czeskiego 
przedsiębiorcy górniczego?

Republika Czeska podczas przeprowadzenia transgranicznego postępowania 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko realizacji przedsięwzięcia doty-
czącego kontynuacji działalności wydobywczej kopalni ČSM na lata 2021–2030 
dopuściła się ponadto naruszenia:

1. następujących zobowiązań wynikających z  zawartych umów 
międzynarodowych:

— art. 1 ust. 3 Konwencji z Espoo poprzez nieprzeprowadzenie zgodnie z po-
stanowieniami konwencji oceny oddziaływania na środowisko przed podjęciem 
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decyzji dotyczącej planowanej działalności mogącej spowodować znaczące szko-
dliwe oddziaływanie transgraniczne;

— art. 3 ust. 7 Konwencji z Espoo poprzez nieprzekazanie Rzeczypospolitej 
Polskiej informacji na prawidłowo złożony przez nią wniosek;

— art. 6 ust. 2 Konwencji z Espoo poprzez niedostarczenie Rzeczypospolitej 
Polskiej decyzji końcowej dotyczącej planowanej działalności z uzasadnieniem 
i argumentacją leżącą u jej podstaw;

— art.  6 ust.  9 Konwencji z  Aarhus poprzez niepoinformowanie 
Rzeczypospolitej Polskiej o wydaniu przez właściwy okręgowy urząd górniczy 
decyzji zezwalającej na wykonywanie działalności górniczej przez kopalnię ČSM;

— art. 2 ust. 1 i 2 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską 
w sprawie wykonywania robót geologicznych w rejonie wspólnej granicy pań-
stwowej, sporządzonej w Pradze w dniu 19 sierpnia 2008 r., poprzez brak współ-
pracy ze strony Republiki Czeskiej w zakresie wykonywania robót geologicznych 
w rejonie granicy państwowej;

2. przepisów prawa Unii Europejskiej:
— art. 7 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE 

z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektó-
re przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko poprzez nieprzesłanie 
Rzeczypospolitej Polskiej w terminie poinformowania własnego społeczeństwa 
opisu przedsięwzięcia oraz informacji o charakterze decyzji, która ma zostać 
podjęta;

— art. 11 ust. 1 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE 
z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre 
przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko poprzez niezapewnienie 
Rzeczypospolitej Polskiej dostępu do procedury odwoławczej od wydanej przez 
właściwy okręgowy urząd górniczy decyzji zezwalającej na wykonywanie dzia-
łalności górniczej przez kopalnię ČSM.

Przedstawione naruszenia przepisów prawa międzynarodowego oraz pra-
wa Unii Europejskiej stanowią podstawę wniesienia sprawy do Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, zgodnie z art. 259 Traktatu o funkcjono-
waniu Unii Europejskiej.

Dodatkowo podkreślenia wymaga, że odstąpienie od przeprowadzenia trans-
granicznego postępowania zgodnie z Konwencją z Espoo, dotyczącego przedsię-
wzięcia dotyczącego kontynuacji działalności wydobywczej kopalni ČSM na lata 
2021–2030 jest przyjęciem narracji przez OKD a.s. będące właścicielem kopalni 
ČSM, że eksploatacja górnicza prowadzona przez kopalnię ČSM nie na wpływu 
na środowisko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, co jest niezgodnie z rzeczy-
wistością, albowiem szkody górnicze na terenie Polski występują, co wynika 
m.in. z zawartych przez OKD a.s. ugód o naprawę szkód górniczych z miesz-
kańcami Polski, a także z opinii biegłych sądowych w postępowaniach doty-
czących naprawy szkód górniczych spowodowanych przez wpływy eksploatacji 
górniczej prowadzonej przez kopalnię ČSM. Jednocześnie należy podkreślić, że 
Dwustronna Międzyrządowa Komisja do spraw współpracy przy eksploatacji 
złóż węgla kamiennego, której podstawą działania jest porozumienie z 1984 r., 
w rzeczywistości nie realizuje swojej podstawowej funkcji, jaką jest koordyna-
cja w zakresie usuwania szkód górniczych powstałych na trenie gminy Hażlach 
i gminy Zebrzydowice. Wobec braku efektów działania wymienionej komisji za-
sadne jest wypowiedzenie porozumienia z 1984 r., ewentualnie jego renegocjacja 
pomiędzy rządem Rzeczypospolitej Polskiej i Republiki Czeskiej w celu dostoso-
wania standardów i procedur jej funkcjonowania do aktualnych uwarunkowań 
prawnych w celu należytego zabezpieczenia polskiego środowiska naturalnego 
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oraz ułatwienia poszkodowanym Polakom uzyskania naprawy szkód na ich nie-
ruchomościach oraz zabezpieczenia ich przed wpływami eksploatacji górniczej 
w latach 2021–2030.

Dodatkowe informacje, ze względu na znacznie większą zawartość treści, 
prześlę Panu Premierowi w oddzielnym piśmie.

Z wyrazami szacunku 
Tadeusz Kopeć
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Filipa Libickiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego 
Zbigniewa Ziobry

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 26 listopada 2021 r., na 33. posiedzeniu Senatu RP, skierowałem do 

Pana oświadczenie senatorskie, w którym, na prośbę pana J.P. z Poznania, py-
tałem Pana o opinię w kwestii zawieszania krzyży w sądach i prokuraturach. 
Niestety do dnia dzisiejszego nie otrzymałem od Pana odpowiedzi na moje 
oświadczenie. Wpłynęła jedynie informacja o przekazaniu mojego oświad-
czenia wewnętrznym jednostkom organizacyjnym kierowanego przez Pana 
ministerstwa.

Przyznam, iż jestem tą sytuacją głęboko zbulwersowany. Fakt, że nie odpo-
wiedział Pan na moje oświadczenie od już blisko 5 miesięcy, odbieram nieste-
ty nie tylko jako lekceważenie Senatu i senatora RP. Każe mi to także postawić 
pytanie o wiarygodność i szczerość Pana publicznych deklaracji. Wielokrotnie 
bowiem publicznie deklarował się Pan jako obrońca wartości i tradycji chrze-
ścijańskich. Tymczasem od wielu miesięcy nie odpowiada Pan na pytanie, któ-
re właśnie tych tradycji i wartości w oczywisty sposób dotyczy. Nie chciałbym, 
aby zakorzeniło się we mnie rodzące się przekonanie, iż odwoływanie się przez 
Pana do tych wartości ma charakter wyłącznie instrumentalny, mający służyć 
jedynie doraźnym zyskom politycznym. Mam nadzieję, że swoją szybką odpo-
wiedzią nie dopuści Pan do takiej sytuacji.

W związku z tym ponawiam pytanie do Pana Ministra: jaka jest Pana opinia 
co do zawieszania krzyży w sądach i prokuraturach? Proszę o pilną odpowiedź 
na to pytanie.

Załączam tekst mojego poprzedniego oświadczenia w tej sprawie, z dnia 26 li-
stopada 2021 r.

Z poważaniem 
Jan Filip Libicki 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Beatę Małecką-Liberę

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów, wykonującego obowiązki 
ministra finansów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jak czytamy w ostatniej informacji z posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej: 

„obecnie utrzymuje się ryzyko kształtowania się inflacji powyżej celu inflacyj-
nego NBP w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej. Aby ograniczyć to 
ryzyko, a więc dążąc do obniżenia inflacji do celu NBP w średnim okresie, Rada 
postanowiła ponownie podwyższyć stopy procentowe NBP. Podwyższenie stóp 
procentowych NBP będzie także oddziaływać w kierunku ograniczenia ocze-
kiwań inflacyjnych”.

Tym samym jest to już siódma podwyżka stóp w serii podwyżek, która trwa 
od października 2021 r. Oczywiście podwyżki te wynikają z galopującej inflacji, 
na którą niestety ma również wpływ fatalna polityka rządu. Koniec końców na 
skutek kolejnego podniesienia poziomu stóp procentowych koszmar kredyto-
biorców trwa. Raty kredytów nierzadko wzrosły o 20–30%. Stanowi to realne 
zagrożenie dla zdolności ich spłaty i groźbę wypowiedzenia umów.

W związku z powyższym chciałabym podkreślić, że oczekuję od Pana 
Ministra działań mających na celu pomoc finansową dla osób, których raty 
kredytów drastycznie wzrosły i które zmagają się z obecną sytuacją, taką, że wła-
ściwie co miesiąc dowiadują się z listu z banku o kolejnej podwyżce raty kredytu.

Z wyrazami szacunku 
Beata Małecka-Libera
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Oświadczenie złożone 
przez senator Beatę Małecką-Liberę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 28 marca 2022 r. Narodowy Fundusz Zdrowia w jednym ze swo-

ich komunikatów poinformował, że „po zmianie polecenia Ministra Zdrowia, 
w związku z poprawiającą się sytuacją epidemiczną i stałym spadkiem liczby 
osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, dodatek na zakup środków ochronnych 
w związku z epidemią COVID-19 będzie obowiązywał do 31 marca 2022 roku”. 
Jednocześnie NFZ poinformował, że „placówki medyczne korzystające z tzw. 
dodatku 3% do każdej faktury otrzymają go do końca kwietnia wraz ze środka-
mi za świadczenia rozliczone w marcu 2022 roku”.

Chciałabym wyrazić zdecydowany sprzeciw wobec tej decyzji, która w mojej 
ocenie jest błędna. Po pierwsze – należy podkreślić, że jeszcze pod koniec lu-
tego wyraźnie wskazywano, że wspomniany dodatek będzie w dalszym ciągu 
obowiązywał: zarządzeniem prezesa NFZ nr 24/2022/DSOZ z 28 lutego 2022 r., 
w którym znowelizowano wiele przepisów zarządzenia nr 217/2021/DSOZ z dnia 
23 grudnia 2021 r., nie usunięto przepisu o tym dodatku. Następnie jednak, 
zarządzeniem nr 34/2022/DSOZ z dnia 24 marca 2022 r., uchylono zarządze-
nie nr 24/2022/DSOZ, a po kilku dniach odstąpiono od wypłacania dodatku 
w formie opublikowania komunikatu NFZ, co usankcjonowano zarządzeniem 
nr 35/2022/DSOZ z dnia 28 marca 2022 r.

Po drugie, co najważniejsze, pomimo zniesienia wielu restrykcji i ograni-
czeń związanych z COVID-19 nie zniknął obowiązek podmiotów leczniczych do 
utrzymywania podwyższonego reżimu sanitarnego, co wynika ze względów bez-
pieczeństwa pacjentów i personelu medycznego, skoro stan epidemii w dalszym 
ciągu obowiązuje. Tymczasem tzw. dodatek 3% został wprowadzony właśnie 
w celu utrzymywania stanu gotowości do udzielania świadczeń medycznych 
w podwyższonym reżimie sanitarnym. Podmioty lecznicze dalej ponoszą pod-
wyższone koszty tej gotowości – m.in. na zakup kombinezonów ochronnych, 
dodatkowych środków do dezynfekcji, maseczek i innych – które dodatkowo są 
podbijane przez galopującą inflację czy koszty ponoszone przez pracodawców 
w związku z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

Wobec tego oczekuję, że ministerstwo przeanalizuje swoją decyzję i wróci – 
być może w zmienionej formie – do finansowania dodatkowych kosztów pono-
szonych przez podmioty lecznicze w postaci tzw. dodatku 3%.

Mój niepokój wzbudza nie tylko kwestia finansowania świadczeń zdrowot-
nych. Niezrozumiałe jest całkowite wycofanie się z finansowania bezpłatnego 
testowania się na COVID, zaniechania sekwencjonowania wirusa, wycofania 
się z noszenia maseczek i przestrzegania restrykcji sanitarnych, szczególnie 
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w momencie przyjmowania dużych grup uchodźców z Ukrainy. To wszystko 
powoduje, że działania profilaktyczne zostały całkowicie wyeliminowane. Nie 
ma zachorowań, bo nie robimy testów. Ponadto decyzja NFZ wycofująca się z fi-
nansowania rehabilitacji po COVID jest nie tylko sprzeczna z zasadą kontynuacji 
leczenia, ale po prostu skandaliczna.

Z wyrazami szacunku 
Beata Małecka-Libera
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Wadima Tyszkiewicza i Krzysztofa Kwiatkowskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów 
państwowych Jacka Sasina

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z kryzysem na Ukrainie i koniecznością nakładania sankcji na 

Rosję, a także w trosce o ograniczenie wzrostu cen gazu prosimy o odpowiedzi 
na poniższe pytania.

1. Czym była podyktowana zmiana z 2020 r. warunków zakupu gazu rosyj-
skiego z cen uśrednionych na ceny bieżące?

2. Kto podjął taką decyzję, w jakim trybie i z kim była ona konsultowana?
3. Jaki był skutek finansowy tej zmiany? Jaka różnica sumaryczna wynika 

z powyższej zmiany (wolumeny zakupywane do chwili obecnej pomnożone przez 
różnice między cenami bieżącymi a uśrednionymi w kolejnych transakcjach 
zakupu)? Jak ta różnica przekłada się na ceny dla odbiorców końcowych oraz 
na wyniki spółek gazowniczych i budżet Skarbu Państwa?

4. Na jakie cele przeznaczono 1,6 mld USD nadpłaty otrzymanej w 2020 r. 
przez PGNiG od Gazpromu? Czy nadpłata ta zmniejszyła rachunki odbiorców 
końcowych?

5. Dlaczego nie zabezpieczono wahań cen gazu kontraktami terminowymi lub 
innymi instrumentami mimo znacznego prawdopodobieństwa kryzysu ener-
getycznego w Chinach?

6. Jaki jest status realizacji działań zapewniających zaopatrzenie Polski w gaz 
oraz zabezpieczających przed wahaniami cen? Jak kształtowała się struktura 
importu w podziale na dostawców, w podziale na lata w ostatnich 5 latach oraz 
w ostatnich 12 miesiącach w podziale na miesiące? Jaki jest tryb negocjowania 
kontraktów, kto uczestniczy w negocjacjach, kto podejmuje decyzje?

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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w Ministerstwie Rodziny  
i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
senator Wadim Tyszkiewicz . . . . . . . . . . . . . . 63
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rodziny  
i Polityki Społecznej  
Stanisław Szwed . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
Bartosz Grodecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zasadach realizacji 
zadań finansowanych ze środków europejskich w per-
spektywie finansowej 2021–2027

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finan-
sów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Za-
granicznych i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca  
Janusz Pęcherz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . .66
senator Janusz Pęcherz . . . . . . . . . . . . . . . . .66

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Funduszy i Polityki Regionalnej  
Małgorzata Jarosińska-Jedynak  . . . . . . . . . . . .66

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Karta Nauczyciela

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Marek Komorowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Sprawozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu
senator sprawozdawca  
Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Sprawozdanie mniejszości Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu

senator sprawozdawca  
Wojciech Konieczny .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 68
senator Wojciech Konieczny  . . . . . . . . . . . . . . 68

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki  
Dariusz Piontkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69

Zapytania i odpowiedzi
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
senator Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . . . . . . 70
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 70
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
senator Kazimierz Wiatr  . . . . . . . . . . . . . . . . 70
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
senator Kazimierz Wiatr  . . . . . . . . . . . . . . . . 71
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 71
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 72
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 73
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie 
gminy i  o  zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy 
o  zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Infrastruktury

senator sprawozdawca  
Artur Dunin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
senator Artur Dunin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 74
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Artur Dunin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Artur Dunin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Artur Dunin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
senator Artur Dunin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii  
Piotr Uściński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76

Zapytania i odpowiedzi
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 76
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii 
Piotr Uściński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
sekretarz stanu  

w Ministerstwie Rozwoju i Technologii 
Piotr Uściński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

Wystąpienie przedstawiciela wnioskodawcy
poseł Paweł Lisiecki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 78

Zapytania i odpowiedzi
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 78
poseł Paweł Lisiecki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . . 79
poseł Paweł Lisiecki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
senator Stanisław Gogacz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 79
poseł Paweł Lisiecki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80
poseł Paweł Lisiecki  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 80

Otwarcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii  
Piotr Uściński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zamknięcie dyskusji
Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie niektó-
rych ustaw w związku z  rozwojem publicznych syste-
mów teleinformatycznych

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca  
Artur Dunin  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Zapytania i odpowiedzi
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
senator Kazimierz Kleina .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
sekretarz stanu  
w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów 
Janusz Cieszyński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

Otwarcie dyskusji
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 84

Zamknięcie dyskusji
Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o  niekaraniu ochotników broniących wolności 
i niepodległości Ukrainy

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 85

Zapytania i odpowiedzi
senator Maciej Łuczak  . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 88
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 88
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 89
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 89
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 89
senator Jacek Włosowicz  . . . . . . . . . . . . . . . . 89
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 89
senator Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 90
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 90
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . . 90
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 90
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . . 90
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 91

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej  
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91

Zapytania i odpowiedzi
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senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . . 92
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . . 92
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Wojciech Skurkiewicz   . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . . 93
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 93

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 95
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 96
senator Marek Komorowski  . . . . . . . . . . . . . . 97
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 97

Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawodawczej

Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu usta-
wy o  zmianie niektórych ustaw podatkowych w  związku 
z  działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium 
Ukrainy

Sprawozdanie Komisji Ustawodawczej
senator sprawozdawca  
Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
dyrektor Departamentu  
Podatków Dochodowych  
w Ministerstwie Finansów 
Jarosław Szatański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński . . . . . . . . . . . . . . . 102
dyrektor Departamentu  
Podatków Dochodowych  
w Ministerstwie Finansów 
Jarosław Szatański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 103
dyrektor Departamentu  
Podatków Dochodowych  
w Ministerstwie Finansów 
Jarosław Szatański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 103
dyrektor Departamentu  
Podatków Dochodowych  
w Ministerstwie Finansów 
Jarosław Szatański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103
dyrektor Departamentu  
Podatków Dochodowych  
w Ministerstwie Finansów 
Jarosław Szatański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 104
dyrektor Departamentu  
Podatków Dochodowych  
w Ministerstwie Finansów 
Jarosław Szatański .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 104

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 104

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty

Wznowienie obrad
Punkt 1. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o samorządzie gminnym (cd.)

Głosowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Głosowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Podjęcie uchwały
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o szczególnych rozwią-
zaniach w  zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji 
na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa na-
rodowego (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji, Komisji Budżetu i  Finansów 
Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Inno-
wacyjności

senator sprawozdawca  
Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

Głosowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Głosowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Głosowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Głosowanie nr 10.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
Głosowanie nr 11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
Głosowanie nr 12.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
Głosowanie nr 13.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107
Głosowanie nr 14.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 107

Podjęcie uchwały
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych 
innych ustaw (cd.)

Głosowanie nr 15.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zasadach realizacji 
zadań finansowanych ze środków europejskich w per-
spektywie finansowej 2021–2027 (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Budżetu i Finan-
sów Publicznych, Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej oraz Komisji Spraw Za-
granicznych i Unii Europejskiej

senator sprawozdawca 
Janusz Pęcherz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Głosowanie nr 16.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
Głosowanie nr 17 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
Głosowanie nr 18.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
Głosowanie nr 19.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
Głosowanie nr 20  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Głosowanie nr 21.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
Głosowanie nr 22  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Głosowanie nr 23.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109

Podjęcie uchwały
Punkt 6. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – 
Karta Nauczyciela (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca  
Marek Komorowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109

Głosowanie nr 24  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Głosowanie nr 25.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110
Głosowanie nr 26  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Głosowanie nr 27.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110

Podjęcie uchwały
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o zapewnianiu 
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (cd.)



Spis treści

213

40. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 12 kwietnia 2022 r.

Głosowanie nr 28  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Podjęcie uchwały

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie niektó-
rych ustaw w związku z  rozwojem publicznych syste-
mów teleinformatycznych (cd.)

Sprawozdanie Komisji Infrastruktury
senator sprawozdawca  
Artur Dunin .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  110

Głosowanie nr 29  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
Głosowanie nr 30.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  111
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