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o charakterze legislacyjnym czy zgłoszeń proble-
mów technicznych.

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

Informuję także, że za 15 minut zablokuje-
my możliwość przyłączenia się do posiedzenia. 
Jeżeli ktoś z państwa senatorów nie zdąży dołą-
czyć do posiedzenia przed zablokowaniem sesji 
w aplikacji bądź ktoś z państwa straci połączenie, 
prosimy o kontakt na numer uprzednio państwu 
przekazany.

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

Proszę zatem o oddanie jakiegokolwiek głosu 
w celu potwierdzenia obecności.

(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 89 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
Szanowni Państwo Senatorowie, 20 kwiet-

nia br. w kopalni „Pniówek” w Pawłowicach, 
a 24 kwietnia w kopalni „Zofiówka” w Jastrzębiu-
Zdroju doszło do katastrof górniczych na sku-
tek uwolnienia i wybuchu metanu. Dotychczas 
18 górników poniosło śmierć, wielu jest rannych.

Proszę państwa senatorów o  powstanie 
i  uczczenie minutą ciszy pamięci zmarłych 
górników.

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

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

kuista niechaj im świeci.)
(Senator Robert Mamątow: Niech odpoczywają 

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)

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

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Otwieram czterdzieste pierwsze posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszał - 
kowską)

Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pa-
nów senatorów Wiktora Durlaka oraz Aleksandra 
Szweda. Listę mówców prowadzić będzie pan se-
nator Aleksander Szwed.

Szanowni Państwo Senatorowie, w związ-
ku ze stanem epidemii, po zasięgnięciu opinii 
Konwentu Seniorów, podjąłem decyzję o nadaniu 
temu posiedzeniu specjalnej formuły, czyli obrady 
będą toczyć się w sposób tradycyjny, jak i z wy-
korzystaniem środków porozumiewania się na 
odległość, co regulują zasady 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 kamery w nich włączone. Proszę także o zapew-
nienie takiego położenia iPada i obiektywu kame-
ry, aby byli państwo widoczni podczas połączenia.

Proszę zapisywać się do pytań i  do gło-
su w dyskusji poprzez czat w aplikacji, a wnio-
ski o charakterze legislacyjnym, przemówienia 
w dyskusji oraz oświadczenia przesyłać za po-
średnictwem poczty elektronicznej na adres prze-
słany państwu uprzednio przez Kancelarię 
Senatu. Do państwa dyspozycji pozostaje także 
specjalny numer telefonu, pod którym możecie 
państwo dokonywać konsultacji treści wniosków 
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu

Dziękuję bardzo.
To nie koniec smutnych komunikatów.
23  kwietnia 2022  r. zmarł pan Tadeusz 

Rzemykowski, wicemarszałek Senatu IV kadencji, 
senator III, IV i V kadencji. W Senacie III kadencji 
był wiceprzewodniczącym Komisji Gospodarki 
Narodowej i  członkiem podkomisji do spraw 
polityki regionalnej, a w Senacie IV i V kaden-
cji pracował w Komisji Regulaminowej i Spraw 
Senatorskich. W Senacie V kadencji pełnił funkcję 
przewodniczącego Komisji Emigracji i Polaków 
za Granicą.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy 
pamięci zmarłego senatora.

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

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

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

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że Sejm na pięćdziesiątym drugim 

posiedzeniu w dniu 13 kwietnia 2022 r. przyjął 
większość poprawek Senatu do ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziała-
nia wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Informuję także, że protokoły trzydziestego 
ósmego i trzydziestego dziewiątego posiedzenia 
Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, są przy-
gotowane do udostępnienia senatorom. Jeżeli nikt 
z państwa senatorów nie głosi do nich zastrzeżeń, 
to zostaną one przyjęte na kolejnym posiedzeniu.

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

Proponuję rozpatrzenie punktu pierwszego 
oraz punktów od trzeciego do siódmego projek-
tu porządku obrad, pomimo że sprawozdania 
komisji w ich sprawie zostały dostarczone w ter-
minie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, 
uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną 
propozycję.

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

Szanowni Państwo Senatorowie, proponu-
ję uzupełnienie porządku obrad o punkt: dru-
gie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym 

– i rozpatrzenie go jako punktu siódmego po-
rządku obrad; punkt: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe – 
i rozpatrzenie go jako punktu czternastego po-
rządku obrad; punkt: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo 
oświatowe – i rozpatrzenie go jako punktu piętna-
stego porządku obrad; punkt: zmiany w składzie 
komisji senackich – i rozpatrzenie go jako punktu 
ostatniego porządku obrad. Jeśli nie usłyszę gło-
su sprzeciwu, stwierdzę, że Senat przedstawione 
propozycje przyjął.

Pan marszałek Pęk.

Senator 
marek Pęk 

Panie Marszałku, zgłaszam sprzeciw co do 
wprowadzenia do porządku obrad ustawy o zasa-
dach zarządzania mieniem państwowym. W rze-
czywistości jest to kolejna próba zablokowania 
fuzji Lotosu i Orlenu w Senacie, próba nieupraw-
niona, niezgodna z polską racją stanu. Jest tutaj 
przedstawiona całkowicie nieprawdziwa wizja 
tej fuzji. Nie widzicie, nie rozumiecie państwo, że 
stworzenie nowoczesnego koncernu multienerge-
tycznego jest działaniem zgodnym z polską racją 
stanu, jest działaniem, na które wyrazili zgodę, 
po pierwsze, polski rząd, po drugie, ponad 80% 
akcjonariuszy Lotosu. I jest to działanie zgodne 
z zaleceniami Komisji Europejskiej. Ta sprawa to-
czy się już od wielu miesięcy i jest zaawansowa-
na na wielu poziomach: prawnym, finansowym, 
organizacyjnym, politycznym. A zatem Senat 
nie powinien w tej sprawie podejmować działań 
sprzecznych z kierunkami wyznaczonymi przez 
polski rząd. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Marszałku, dziękuję za szerokie uzasad-
nienie wniosku.

Czy jest sprzeciw?
Pan marszałek Borusewicz.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Ja zgłaszam sprzeciw.
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Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu
Ustawa o zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Dla jasności…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale chcę powie-

dzieć 2 zdania uzasadnienia.)
Ale czy tyle… Minuta, Panie Marszałku.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Dobrze, minuta.
Zgłaszam sprzeciw. Operacja, o której mowa, 

jest niezgodna z polską racją stanu, szczególnie 
w sytuacji wojny na Ukrainie, Panie Senatorze 
Pęk. (Oklaski)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Dla ścisłości chciałbym wyjaśnić: Panie 

Marszałku Pęk, pozostałe punkty nie wzbudza-
ją kontrowersji, czyli sprzeciw dotyczy tylko tego 
jednego, tak?

Wobec tego, że pozostałe projekty, czyli pro-
jekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświato-
we i projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz usta-
wy – Prawo oświatowe, nie wzbudzają kontro-
wersji, to wprowadzamy je do porządku.

Przed głosowaniem przypomnę, że być może 
z  Sejmu dotrze do nas ustawa przedłużająca 
o kolejne 60 dni wypłacanie zasiłków dla rodzin 
polskich goszczących osoby z Ukrainy. Jeżeli to 
dotrze z Sejmu, będzie rozpatrywane jeszcze na 
tym posiedzeniu. Ale decyzję podejmiemy wtedy, 
jak dostaniemy ustawę.

Przystępujemy zatem do głosowania nad 
wnioskiem dotyczącym drugiego czytania pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach za-
rządzania mieniem państwowym, tzw. ustawy 
dotyczącej sprzedaży Lotosu.

Kto jest za wprowadzeniem tego punktu do 
porządku obrad?

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

Głosowało 94 senatorów, 51 – za, 43 – prze-
ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 1)

Punkt został wprowadzony.
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów pragnie 

zabrać głos w sprawie przedstawionego porządku 
obrad? Nie.

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek 
obrad czterdziestego pierwszego posiedzenia 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

O  tej dodatkowej ustawie z  Sejmu już 
wspominałem.

Informuję, że głosowania zostaną przeprowa-
dzone pod koniec posiedzenia Senatu.

Ponadto jutro o godzinie 15.00 w sali obrad ple-
narnych Senatu odbędzie się coroczne spotkanie, 
tym razem w formie online, z wiceprzewodni-
czącym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym 
za stosunki międzyinstytucjonalne i progno-
zowanie, panem Marošem Šefčovičem, na któ-
re serdecznie państwa senatorów zapraszam. 
Spotkanie będzie poświęcone przede wszyst-
kim komunikatowi Komisji do Parlamentu 
Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
w sprawie programu prac Komisji na rok 2022.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o Zespole 
Pomocy Humanitarno-Medycznej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 689, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 689 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Zdrowia 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, panią senator Ewę 
Matecką, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SPraWozdaWca 
ewa maTeck a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozda-

nie Komisji Zdrowia oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej, 
zawarte w druku nr 689 A, o uchwalonej przez 
Sejm w dniu 7 kwietnia 2022 r. ustawie o Zespole 
Pomocy Humanitarno-Medycznej. Marszałek 
Senatu w dniu 8 kwietnia 2022 r. skierował usta-
wę do komisji. Po rozpatrzeniu ustawy na po-
siedzeniu w dniu 26 kwietnia 2022 r. komisje 
wnoszą: Wysoki Senat uchwalić raczy załączony 
projekt uchwały.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Celem ustawy, jak opisuje to uzasadnienie 
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projektu tejże ustawy, jest zwiększenie efektyw-
ności realizacji zadań państwa w zakresie zapew-
nienia natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza 
terytorium Rzeczypospolitej osobom w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia poprzez utworzenie 
Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, tj. 
grupy specjalistów medycznych i innych specja-
listów niezbędnych do prowadzenia akcji huma-
nitarnej i do udzielania wsparcia humanitarnego 
poza terytorium Rzeczypospolitej, poprzez za-
pewnienie gotowości niezbędnej kadry w zakre-
sie szkoleniowym, operacyjnym i sprzętowym, 
a ponadto poprzez zapewnienie sprawnej logi-
styki, transportu i koordynacji zadań realizowa-
nych z wykorzystaniem zasobów własnych, jak 
również zasobów innych podmiotów administra-
cji rządowej. Przy tym w najmniejszym stopniu 
uwzględnia się tu sprzęt, kadry i zasoby organi-
zacji pozarządowych.

W projekcie ustawy określono zadania, za-
sady działania i organizację Zespołu Pomocy 
Humanitarno-Medycznej, który będzie działał 
przy prezesie Rady Ministrów. Określono też 
zasady finansowania, określono 10-letni okres 
finansowania tego zadania i wprowadzono za-
sady wynagradzania członków zespołu. Ponadto 
w ustawie mówi się o zasadach wsparcia i współ-
pracy z innymi podmiotami, korzystania z zaso-
bów kadrowych i sprzętowych tychże podmiotów.

Wskazano też, że podmiotem zapewniającym 
obsługę tego zespołu i jego bieżące funkcjonowa-
nie jest szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. 
Wśród zadań należących do szefa KPRM wymie-
nia się m.in. prowadzenie naboru do Zespołu 
Pomocy Humanitarno-Medycznej, zawiera-
nie umów, opracowywanie planów organizacji 
i działania zespołu, organizację szkoleń, ćwiczeń 
krajowych i  międzynarodowych. Te najważ-
niejsze zadania zespołu to zapewnienie natych-
miastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium 
Rzeczypospolitej osobom znajdującym się w sta-
nie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

W projekcie ustawy określono też kwalifi-
kacje członków Zespołu Pomocy Humanitarno-
Medycznej, którzy będą wyłaniani w  drodze 
wolnego naboru, a informacja o naborze będzie 
opublikowana na stronie BIP, podobnie jak in-
formacja o wynikach tego naboru. Członkami 
tego zespołu mają być lekarze, lekarze denty-
ści, ratownicy, ratownicy medyczni, pielęgniar-
ki, położne, diagności laboratoryjni i inne osoby 
wykonujące zawód medyczny. Wskazano również 

w  tym projekcie, że członek Zespołu Pomocy 
Humanitarno-Medycznej musi wykazywać goto-
wość do podjęcia się realizacji zadań w dowolnym 
miejscu i czasie. Z każdym z członków zakwali-
fikowanych do poszczególnych zespołów ma być 
zawierana umowa cywilnoprawna, w której mają 
być wskazane obowiązki oraz wynagrodzenie. 
Umowa będzie zawierana na 3 lata. Przewiduje 
się również sytuację, że w przypadku ewentualnej 
rezygnacji któregoś z członków z uczestniczenia 
w pracach danego zespołu będzie musiał nastąpić 
zwrot kosztów poniesionych na szkolenia i wypo-
sażenie w sprzęt osobisty.

W projekcie tej ustawy określono też wynagro-
dzenie członka Zespołu Pomocy Humanitarno-
Medycznej. I tak: wynagrodzenie miesięczne za 
gotowość do działań – w wysokości nie niższej 
niż 25% przeciętnego miesięcznego wynagrodze-
nia w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego 
kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogła-
szanego przez prezesa GUS, a wynagrodzenie za 
każdy dzień udziału w działaniach – w wysoko-
ści nie wyższej niż 70% przeciętnego miesięczne-
go wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. 
Planowany stan osobowy tych zespołów to ok. 60 
osób w kilku sekcjach, w każdej sekcji – mini-
mum 10 osób.

Projektowana ustawa zawiera też szereg 
przepisów w zakresie nabywania, przewożenia, 
wywożenia poza terytorium Rzeczypospolitej 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 
przeznaczonych wyłącznie do wykorzystania 
poza terytorium Rzeczypospolitej i do realizacji 
zadań wyznaczonych temu zespołowi. Mówi się 
tu również o zasadach zgłaszania planowanego 
wywozu i jest zróżnicowanie, konieczność uzy-
skania zgody bądź nie od głównego inspektora…

(Marszałek Tomasz Grodzki: Pani Senator, 
przepraszam bardzo, ustawę senatorowie, mam 
wrażenie, znają…)

Ja już kończę…
(Marszałek Tomasz Grodzki: …pytanie jest, co 

było w komisji.)
Już, już kończę.
Maksymalny limit wydatków jest określony 

na 10 lat na 167 milionów zł.
Podczas dyskusji w  Komisji Zdrowia 

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej obecny na posiedze-
niu szef KPRM, pan minister Dworczyk, przedsta-
wił projekt ustawy łącznie z jego uzasadnieniem. 
Senatorowie członkowie obu komisji wskazywali 
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istniejące już i z dużym powodzeniem i sukcesa-
mi działające inne organizacje humanitarne, ta-
kie jak Polska Akcja Humanitarna czy Lekarze 
bez Granic, i prosili o wyjaśnienie, jaka jest róż-
nica między tymi już istniejącymi organizacjami 
a proponowaną nową formą organizacyjną.

Podzielano poniekąd słuszność i potrzebę nie-
sienia pomocy humanitarnej, wyrażano jednak 
obawy co do zagrożenia pogorszeniem dostępu do 
świadczeń medycznych, wobec zapowiadanych 
w projektowanej ustawie możliwości skorzysta-
nia z zasobów kadrowych i sprzętowych będą-
cych w dyspozycji innych podmiotów leczniczych 
oraz planowanych reform w ochronie zdrowia. 
Senatorowie wyrazili również obawę co do sta-
bilności organizacji pracy np. w szpitalach, w któ-
rych lekarze czy pielęgniarki bądź ratownicy będą 
jednocześnie wykonywali swoje obowiązki w ze-
spole pomocy humanitarnej, będąc już zatrudnio-
nymi, mając zatrudnienie w danym podmiocie 
medycznym.

Wskazano też na pewne zagrożenie, które 
może powstać w związku z trudnościami z wy-
wiązaniem się podmiotów medycznych z kon-
traktów z  NFZ. Zadawano pytania o  plany 
zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych Polaków wo-
bec aktualnych braków kadrowych. Senatorowie 
wyrazili również swoje obawy co do procedury 
nadzoru, zgody i decyzji związanych z wywo-
zem poza teren Rzeczypospolitej leków, w tym 
leków już zagrożonych brakiem dostępu w kra-
ju. Pytano też o zasady wynagradzania w czasie 
pełnej gotowości, jak i w czasie przeprowadzania 
akcji. Wyrażano również potrzebę wprowadzenia 
obowiązku przedstawienia parlamentowi rocz-
nych sprawozdań z działalności Zespołu Pomocy 
Humanitarno-Medycznej oraz wywozu leków 
poza terytorium Rzeczypospolitej. Zgłaszano pro-
pozycje zaangażowania na potrzeby działań tego 
zespołu lekarzy obcokrajowców już przebywają-
cych na terenie Rzeczypospolitej. Pytano także 
o to, jak ma być wyrażana forma stanu gotowo-
ści, jakie będą zobowiązania w stanie gotowości, 
a jakie będą zobowiązania w czasie przeprowa-
dzania akcji.

Duże zainteresowanie wzbudziły opisane 
w art. 8 ust. 7 stawki wynagrodzenia miesięcz-
nego za gotowość – przypomnę, że jest to 25%, 
dzisiaj można powiedzieć, że jest to 25% miesięcz-
nie od ok. 6,6 tysiąca zł – oraz dziennego za dzia-
łania, które jest określone na poziomie 70% od ok. 
6,5 tysiąca zł, czyli przeciętnego wynagrodzenia.

Pan minister Dworczyk, odnosząc się do py-
tań, wątpliwości i problemów poruszonych w dys-
kusji, stwierdził, że rząd nie planuje reform, które 
ograniczyłyby dostęp do świadczeń medycznych, 
a wykorzystanie sprzętu i wyposażenia oraz za-
sobów kadrowych innych podmiotów do działań 
zespołu nie zdezorganizuje pracy tychże podmio-
tów. Ponadto wspólnie zaproponowane wykreśle-
nie z projektu ustawy art. 17 znalazło akceptację 
pana ministra.

Po dyskusji i wysłuchaniu wszystkich opinii 
obie komisje zgodnie wniosły i przegłosowały 12 
poprawek do przedłożonego nam projektu ustawy. 
Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Zanim senatorowie będą mogli zadawać trwa-

jące nie dłużej niż minutę zapytania, to pozwo-
licie państwo, że przywitam obecnego tutaj pana 
ministra Michała Dworczyka ze swoją ekipą oraz 
na stałe obecnego pana wiceministra Waldemara 
Kraskę, który również w tej materii reprezentuje 
stronę rządową.

Pani senator Halina Bieda zapisała się do za-
dawania pytań.

Senator 
Halina Bieda 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, mam krótkie pytanie. 

Mianowicie czy na posiedzeniu komisji była 
mowa o tym, dlaczego ustawa będzie obowiązy-
wała akurat przez 10 lat, i czy jeśli np. ktoś za-
deklaruje, że przez 10 lat będzie w gotowości, to 
będzie te środki, o których pani senator wspomi-
nała, otrzymywał? Dziękuję.

Senator 
ewa maTeck a 

Dziękuję bardzo.
Była o tym mowa. Otóż zostało udzielone wy-

jaśnienie, że planowanie na 10 lat wynika z usta-
wy o finansach publicznych i każdorazowo, kiedy 
przedkładany jest projekt takiej ustawy, należy 
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zapewnić maksymalną wysokość wydatków 
w okresie 10 lat. Oczywiście mogą być różnice 
w poszczególnych latach.

Drugie pytanie pani senator dotyczyło prze-
dłużającego się ewentualnego stanu…

(Senator Halina Bieda: Tak, tego, czy można 
na 10 lat zadeklarować gotowość.)

Prosiłabym, żeby to pytanie zadać może panu 
ministrowi. W każdym razie może dojść do takiej 
sytuacji, że przez 10 lat…

(Sygnał timera)
…będziemy mieli do czynienia ze stanem go-

towości, który będzie niósł za sobą konkretne 
wydatki finansowe w wysokości tych 25% prze-
ciętnego wynagrodzenia. Tak, taka sytuacja może 
mieć miejsce.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Ja sobie pozwolę zadać pytanie pani senator. 

Czy na posiedzeniu komisji była mowa o tym, że 
większość ludzi udzielających pomocy humani-
tarno-medycznej robi to z potrzeby serca, robi 
to bez wynagrodzenia, czasem za zwrot kosz-
tów? Czy było wytłumaczenie, dlaczego akurat 
ta uprzywilejowana grupa 60 ludzi ma otrzymy-
wać zupełnie przyzwoite wynagrodzenie za to 
samo, co inni robią za darmo?

Senator 
ewa maTeck a 

Literalnie tak sformułowanego pytania nie 
było, ale próbowaliśmy uzyskać informacje na te-
mat tego, jaka jest różnica między funkcjonujący-
mi już i odnoszącymi duże sukcesy organizacjami 
pozarządowymi, np. Lekarze bez Granic i innymi, 
które działają rzeczywiście z potrzeby serca, a tą, 
której proponuje się wynagrodzenie. Pan mini-
ster, odpowiadając, uznał, że chodzi o szybką re-
akcję i poziom wysokiej sprawczości.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Durlak.

Senator 
wikTor durlak 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, ja mam pytanie: czy była mowa 

na posiedzeniu komisji o tym, jak liczny ma być 
to zespół i jak wygląda budżet na te 10 lat? Jest to, 
jak myślę, dość istotne pytanie w kontekście tego, 
żeby nie ulec wrażeniu, iż wszystkie medykamen-
ty zostaną wywiezione z naszego kraju. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.

Senator 
ewa maTeck a 

Tak, informacja o finansowaniu jest zawarta 
w jednym z artykułów przedłożenia, jest to na po-
ziomie chyba 167 milionów zł w przeciągu 10 lat.

A  co do drugiej części pytania, to propo-
nuje się, aby nabór dotyczył w efekcie 60 osób, 
proponuje się też tworzenie zespołów przynaj-
mniej 10-osobowych. Wobec tego możemy li-
czyć się z  tym, że będzie działało 6 zespołów 
10-osobowych w ramach tego Zespołu Pomocy 
Humanitarno-Medycznej.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Pani Senator.
(Senator Ewa Matecka: Dziękuję bardzo. 

Panie Marszałku, czy ja mogę w tej chwili złożyć 
poprawki?)

W dyskusji, za chwilę, tak. Gdy otworzę dys-
kusję. Otworzę dyskusję i  będzie pani mogła 
wtedy…

Czy pan minister Michał Dworczyk pragnie 
zabrać głos w sprawie ustawy? Jeżeli tak, to bym 
zaprosił…

MiniSter – członek rady MiniStróW 
micHał dworczyk

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
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Trudno określić to uczucie pragnieniem, ale 
chciałbym podziękować komisji za merytoryczną 
dyskusję i za jednogłośne przyjęcie tego projektu. 
Chcę też wyrazić nadzieję, że również dzisiejsza 
dyskusja będzie tak merytoryczna jak ta na po-
siedzeniu komisji. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan wiceminister Waldemar Kraska.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie zdroWia 
waldemar krask a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Szanowni Państwo!
Idea zespołu nie zrodziła się wczoraj ani 

w ostatnich dniach. Rzeczywiście od wielu lat wi-
dzieliśmy taką potrzebę, to, że taka grupa szyb-
kiego reagowania, bo tak ją trzeba nazwać, jest 
nam bardzo potrzebna, praktycznie od 2002 r., 
kiedy to wypadek autokaru, który przewoził pol-
skie dzieci na Węgrzech, spowodował, że trzeba 
było do Polski ewakuować ponad 20 pacjentów, 
młodych pacjentów. Także w kolejnych latach… 
Następny rok to był rok, gdy zdarzył się wypadek 
w Rumunii, potem wypadek w Egipcie – 28 osób 
rannych. Z Kosowa, z działań wojennych, ewa-
kuowaliśmy 4 rannych policjantów, z Serbii – 47. 
Także w czasie pandemii COVID, kiedy potrzeby 
były dość specjalistyczne, musieliśmy np. trans-
portować pracowników naszych ambasad, ale 
braliśmy też udział w zabezpieczaniu transpor-
tów obywateli z Afganistanu czy w szczepieniu 
pracowników czy to polskiej ambasady, czy in-
nych ambasad. Taka grupa jest bardzo potrzebna 
po to, aby natychmiast była gotowa do działania, 
żeby mogła natychmiast wyjechać czy wylecieć 
z naszego kraju, aby nieść pomoc naszym oby-
watelom. Myślę, że ta ustawa jest bardzo waż-
na, aby w tych sytuacjach, kiedy jest potrzeba 
uruchomienia natychmiastowo takiej pomocy, 
taka pomoc była jak najszybsza. Ja tylko przy-
pomnę słynną akcję z ubiegłego roku w czasie 
świąt Bożego Narodzenia, kiedy to polscy kie-
rowcy w Anglii utknęli na przejściu granicznym 

i trzeba ich było szybko przetestować, żeby mo-
gli wrócić do naszego kraju. Wiecie państwo, 
święta są dla nas takimi bardzo ważnymi dnia-
mi, więc stanęliśmy na wysokości zadania – 
zbudowaliśmy taką grupę i te osoby poleciały. 
A więc myślę, że jednak sformalizowanie tego 
– cała otoczka prawna – a także ubezpiecze-
nie dla tych ludzi, którzy wyjeżdżają za grani-
cę… To powinno być uregulowane prawnie. I ta 
ustawa wszystko to właśnie zawiera. Dziękuję, 
Panie Marszałku.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

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

Nie ma takich pytań… A, jest.
Pan senator Konieczny. Proszę bardzo.

Senator 
wojciecH konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! 

Szanowni Państwo!
Mam pytanie, czy planowane jest zwiększenie 

liczby takich grup. Wiemy, że w tej chwili dotyczy 
to 60 osób. Czy w razie jakichś innych potrzeb pla-
nowane jest zwiększenie liczby osób należących 
do tych grup? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Czy przewidywane jest zła-
godzenie norm NFZ dla tych szpitali, gdzie pra-
cują medycy, którzy będą uczestniczyli w takich 
przedsięwzięciach? Tłumaczenie ministra na 
posiedzeniu Komisji Zdrowia, że to zależy od dy-
rektorów, że dyrektorzy mają tego przypilnować 
itd., jest dla mnie niewystarczające. Ponieważ je-
żeli lekarze czy medycy mają się stawić w 4 czy 
6 godzin, to nagle może się okazać, że w danym 
szpitalu normy nie są spełnione. NFZ będzie to 
kontrolować i ukarze szpital karą. W przypadku 
epidemii takie normy zostały zawieszone. Czy 
przewidujecie podobne rozwiązanie przy tych…

(Sygnał timera)
…rozwiązaniach, o których rozmawiamy? 

Dziękuję bardzo.
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WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Chyba pan minister Kraska będzie odpowia-

dał… Czy pan?
(Minister – Członek Rady Ministrów Michał 

Dworczyk: Pan minister jest bliżej.)
Pan minister jest bliżej i więcej wie na temat 

sytuacji.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie zdroWia 
waldemar krask a 

Dziękuję, Panie Marszałku. 
Panie Senatorze, myślę, że 60 osób na począ-

tek wystarczy. Ta grupa, która powstanie, będzie 
grupą szybkiego reagowania. Będą to poszczegól-
ne moduły, które będą uruchamiane w razie po-
trzeby. Na dzień dzisiejszy – tak mi się wydaje 
– nie ma potrzeby, żeby tych osób było więcej.

A pana niepokój, jeżeli chodzi o to, czy NFZ 
będzie karał, czy nie będzie karał, jest, jak myślę, 
zupełnie nieuzasadniony. To naprawdę jest bar-
dzo elitarna grupa osób, które pracują w różnych 
miejscach, nie zawsze w szpitalach. A więc, myślę, 
że takie zagrożenie, że będzie utrudniony dostęp 
obywateli do świadczeń przez to, że ktoś z tej gru-
py jest na misji, na pewno nie wystąpi. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Ministrze, ja mam do pana pytanie: ile 
osób pan przewiduje w tej grupie?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie zdroWia 
waldemar krask a 

Jak mówiłem, 60 osób.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: 60 osób.)
Moduły po 10 osób.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja mam pytanie związane ze współdziała-

niem tego zespołu z innymi jednostkami ratow-
nictwa właśnie poza granicami naszego kraju. 
Jakieś ratownictwo techniczne, specjalistycz-
ne? Bo kwestie medyczne są na ogół powiąza-
ne właśnie z tego typu zagrożeniami, a w skład 
tego zespołu wchodzą właściwie tylko medycy. 
Czy będzie rozważane poszerzenie tego zespołu 
właśnie o kwestie, nazwałbym to, techniczne? 
Czy też będą osobne zespoły, które będą ze sobą 
współdziałać?

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Kto z panów ministrów odpowie?
Pan minister Dworczyk. Proszę bardzo.

MiniSter – członek rady MiniStróW 
micHał dworczyk

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli zrozumiałem pytanie pana senatora, to 

chodzi o współdziałanie poza granicami kraju 
z innymi ekipami ratowniczymi. No, w sposób 
naturalny będzie koordynacja, ale na poziomie 
operacyjnym. Nie ma żadnych zapisów w usta-
wie, które by szczegółowo to opisywały, ale też 
nie ma takiej potrzeby – oczywiście jeśli mó-
wimy o polskich ekipach ratowników specja-
listycznych. A  jeśli chodzi o  współdziałanie 
z podmiotami z kraju, w którym prowadzona jest 
akcja ratunkowa czy humanitarna – bo przy-
pomnę, że ten zespół będzie działał tylko poza 
granicami Polski – to oczywiście zawsze tego 
rodzaju operacje prowadzone są na podstawie 
przepisów miejscowych w uzgodnieniu z miej-
scowymi władzami.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Jackowski.
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Senator 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja chciałbym się upewnić. 

Ta ustawa dotyczy wyłącznie obywateli polskich, 
tak? Udzielania im tej pomocy?

(Minister – Członek Rady Ministrów Michał 
Dworczyk: Nie.)

Nie?
(Minister – Członek Rady Ministrów Michał 

Dworczyk: Nie.)
To proszę to jakoś rozwinąć.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

MiniSter – członek rady MiniStróW 
micHał dworczyk

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta ustawa stwarza możliwość udzielania po-

mocy nie tylko obywatelom polskim, ale również 
obywatelom innych państw w wymiarze najbar-
dziej podstawowym. Jest to uzasadnione choć-
by dlatego, że rodziny obywateli polskich mogą 
mieć inne obywatelstwo. Dopuszczamy również 
możliwość prowadzenia akcji ratunkowych czy 
akcji humanitarnych na rzecz obywateli inne-
go państwa. Wielokrotnie zdarzało się tak, że 
Polska udzielała pomocy innym krajom, które 
zwracały się o to do nas. Jeżeli chodzi o ten wy-
miar medyczny, to warto przypomnieć Słowację, 
która w czasie pandemii COVID poprosiła o po-
moc w ogólnokrajowym testowaniu i taka pomoc 
została w  krótkim czasie udzielona naszemu 
sąsiadowi. Można by przytaczać szereg innych 
przedsięwzięć o charakterze humanitarnym. Tu 
tworzymy narzędzie, które może być wykorzy-
stywane zarówno na rzecz naszych obywateli, 
jak i obywateli innych krajów. Trzeba też powie-
dzieć, bo ten wątek chyba nie pojawił się w dzi-
siejszej dyskusji, wczoraj na posiedzeniu komisji 
chyba też go nie poruszaliśmy, że jest to niezwy-
kłe narzędzie prowadzenia takiej dyplomacji po-
mocowej, tak to określmy. Wizerunek kraju może 
tylko zyskać dzięki wprowadzeniu tego rodzaju 
sprawnych operacji. Podam przykład z ostatniego 

czasu. Przeprowadzenie szczepień w głównej 
kwaterze NATO czy szczepień misji OBWE na 
Ukrainie wywołało nie tylko liczne podziękowa-
nia, ale również bardzo pozytywny sentyment 
i dużo pozytywnych komentarzy w międzynaro-
dowych mediach właśnie wobec Polaków, którzy 
jako lekarze, ratownicy medyczni czy pielęgniar-
ki wykonywali te czynności w sposób niezwykle 
profesjonalny i sprawny.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze. Więcej pytań…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Jest pan 

senator Włosowicz.)
A, jest pan senator Włosowicz. Proszę bardzo.

Senator 
jacek włosowicz 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, w jaki sposób będzie realizo-

wany transport tych 2 sekcji, zarówno ratunko-
wej, jak i humanitarnej?

MiniSter – członek rady MiniStróW 
micHał dworczyk

W sposób, jaki będzie w danym momencie nie-
zbędny, ponieważ są to sytuacje trudne do prze-
widzenia i zaplanowania. Zwykle – mówimy to na 
podstawie doświadczeń z ostatnich lat – mieliśmy 
do czynienia z transportem lotniczym, ale mogę 
sobie wyobrazić, że będą takie miejsca, w które 
trzeba będzie dojechać, dopłynąć. To nie jest okre-
ślone, ale ustawa przewiduje możliwość zabez-
pieczenia takich środków dla ekip ratowniczych.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Jackowski. Proszę bardzo.

Senator 
jan maria jackowski 

Panie Ministrze, mam jeszcze pytanie, jak to 
będzie wyglądać technicznie. Niestety, czasami 
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zdarzają się tragedie autobusowe, w pierwszej de-
kadzie tego wieku była taka słynna tragedia we 
Francji, było ponad 20 ofiar. Rząd polski, jeszcze 
świętej pamięci wicepremier Gosiewski, orga-
nizował pomoc medyczną dla ofiar. Jak to bę-
dzie technicznie wyglądało? Rozumiem, że pan 
z mocy ustawy jest szefem tego zespołu, tak? Czy 
ktoś może wnosić, czy pan sam zarządza… Proszę 
powiedzieć, jak to będzie wyglądało w sytuacji 
kryzysowej, jak to technicznie będzie wygląda-
ło. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

MiniSter – członek rady MiniStróW 
micHał dworczyk

Panie Senatorze, akurat tego rozwiązania nie 
ma w tej ustawie. Decyzję o uruchomieniu zespo-
łu podejmuje prezes Rady Ministrów, szefa zespo-
łu też powołuje prezes Rady Ministrów. Osoba, 
która będzie powoływana na to stanowisko, musi 
wykazać się doświadczeniem i kompetencjami, 
zarówno jeśli chodzi o wymiar medyczny, jak i or-
ganizacyjny. Tak to jest przewidziane w ustawie.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz już naprawdę nie ma więcej pytań.
(Minister – Członek Rady Ministrów Michał 

Dworczyk: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Ewę 

Matecką.

Senator 
ewa maTeck a 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Doceniam niezwykle ważny cel, jaki przyświe-

cał autorom omawianej przez nas ustawy, jednak 
po wsłuchaniu się w głosy wszystkich senatorów 

biorących udział w posiedzeniu zarówno Komisji 
Zdrowia, jak i Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej składam 2 poprawki 
do przedłożonej nam ustawy. 

Pierwsza poprawka jest poprawką, która ma 
na celu zobowiązanie szefa Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów do corocznego przedstawiania 
Sejmowi i Senatowi w terminie do 31 marca infor-
macji o realizacji zadań przez zespół w poprzed-
nim roku kalendarzowym. 

Druga poprawka zmierza do wykreślenia wy-
nagrodzenia za stan gotowości. Mam na uwadze 
to, że w Polsce z powodzeniem i dużymi sukcesa-
mi działają inne organizacje humanitarne o tym 
samym profilu, które nie biorą za stan gotowości 
żadnego wynagrodzenia. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że lista mówców została wyczer - 

pana.
Dla porządku informuję, że państwo senatoro-

wie Szwed, Durlak, Gromko, Kołacz-Leszczyńska, 
Godyla, Dunin, Tyszkiewicz, Gromek, Czelej, 
Gorgoń-Komor i Świlski złożyli swoje wystąpienia 
do protokołu*.

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym na piśmie złożyli państwo senatorowie 
Marek Martynowski i Ewa Matecka.

(Głos z sali: Jeszcze…)
Słucham? Kto jeszcze?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Więcej 

osób się podpisało.)
(Głos z  sali: Senator Chybicka i  Małecka-  

-Libera.)
To są osobne wnioski, tak?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: To jest 

to, co pani Ewa Matecka złożyła.)
(Głos z sali: Pani senator Matecka złożyła, ale 

w imieniu…)
A więc oprócz pani Mateckiej… Informuję, 

że razem z nią wniosek złożyły Alicja Chybicka 
i pani senator Beata Małecka-Libera.

Zamykam dyskusję.
Czy panowie ministrowie chcieliby jeszcze za-

brać głos? Nie?
(Minister – Członek Rady Ministrów Michał 

Dworczyk: Tylko podziękować…)

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Dziękuję bardzo. Dziękuję, Panie Ministrze. 
Dziękuję panom ministrom.

Informuję zatem, że głosowanie w sprawie 
rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzo-
ne pod koniec posiedzenia Senatu.

(Głos z  sali: Ponieważ zostały zgłoszone 
wnioski…)

A, przepraszam. Tak, zostały jednak… 
Przepraszam.

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Zdrowia 
oraz Komisję Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowa-
nie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
drugiego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 684, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 684 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana sena-
tora Roberta Mamątowa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator SPraWozdaWca 
roBerT mamąTow 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o  zmianie ustawy o  Krajowym 

Rejestrze Sądowym to druk senacki nr 684. Był 
to rządowy projekt ustawy.

Ustawa wprowadza przepisy umożliwiają-
ce automatyczne przekazywanie za pośrednic-
twem systemu teleinformatycznego informacji 
o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu reje-
strowym oraz o dokonaniu wpisu w Krajowym 
Rejestrze Sądowym, dotyczących podmiotu wpi-
sanego do rejestru przedsiębiorców albo rejestru 
stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych pu-
blicznych zakładów opieki zdrowotnej. Komisja 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji na po-
siedzeniu w dniu 21 kwietnia 2022 r. jednogło-
śnie przegłosowała wniosek o przyjęcie ustawy 
bez poprawek.

Chciałbym zwrócić państwa uwagę na to, 
że Biuro Legislacyjne nie wniosło żadnych 

propozycji poprawek, żadnych uwag do tej usta-
wy, a Sejm 7 kwietnia jednogłośnie poparł projekt.

Tak że Komisja Praw Człowieka, Pra wo-
rządności i Petycji wnosi o przyjęcie ustawy bez 
poprawek. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Takich pytań nie ma.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

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

Jest minister? Chyba nie ma…
(Głos z sali: O, już jest.)
Czy pan minister Marcin Warchoł pragnie za-

brać głos w sprawie przedstawionej ustawy? Nie.
Dobrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

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

Takich pytań…
A, jest pytanie.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, może by pan króciutko – bo 

być może słuchają nas osoby, które są zaintere-
sowane tą tematyką – przedstawił, jaka ma być 
tutaj procedura? To znaczy nie chodzi o samo 
uprawnienie, ale o procedurę, która będzie wy-
nikała z ewentualnego sygnału ostrzegawcze-
go co do spółki, której jesteśmy właścicielem, 
takiego, że ktoś, że tak powiem, zaczyna coś 
wpisywać, grzebać w tym, chce nam tę spół-
kę ukraść.

I drugie pytanie, tak średnio z tym związa-
ne, ale… Jest jeszcze rejestr partii politycznych. 
Czy państwo myśleliście o tym, żeby było podob-
ne uprawnienie dotyczące rejestru partii, tzn. 
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o tym, żeby dać je tym, którzy są wpisani do re-
jestru partii politycznych?

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SPraWiedliWości 
marcin warcHoł 

Bardzo dziękuję.
Niestety, w tej chwili przedsiębiorcy są bez-

radni wobec prób kradzieży spółek, często za-
kończonych, niestety, sukcesem. Prawowity 
właściciel dowiaduje się jako ostatni o tym, że 
już ktoś inny jest właścicielem tej spółki. Do tego 
typu sytuacji dochodzi często, ponieważ te wpi-
sy są dokonywane automatycznie. Referendarze 
w Krajowym Rejestrze Sądowym nie mają narzę-
dzi pozwalających sprawdzić, czy osoby wpisane 
do rady nadzorczej, zarządu spółki czy zgroma-
dzenia wspólników to są te autentyczne osoby, 
które tam powinny się znajdować. Dlatego też 
dochodzi do sytuacji, o których media wielokrot-
nie informowały, że dopiero w momencie próby 
założenia konta w banku – czy też np. od komor-
nika – właściciel firmy się dowiaduje, że już nie 
jest właścicielem. Dlatego też dla bezpieczeństwa 
obrotu, po to, żeby ten, kto pracował na daną fir-
mę wiele lat, on i jego przodkowie, był bezpieczny, 
spokojny, że ta firma nie zniknie nagle, że pienią-
dze nie wypłyną, stworzyliśmy system elektro-
niczny, tzw. newsletter, dotyczący informowania 
o każdych zmianach w spółce. I te zmiany będą 
dokonywane automatycznie. Będzie się można za-
pisać na taki newsletter, dokonać subskrypcji o 50 
podmiotach. I każda zmiana będzie notyfikowana 
wszystkim zainteresowanym, nie tylko właści-
cielowi spółki, również każdy z państwa będzie 
mógł taką informację otrzymać. To są informacje 
publiczne. Ta zmiana służy bezpieczeństwu obro-
tu, służy ochronie majątku firmy, na którą czę-
sto pracowały całe pokolenia. A procedura będzie 
bardzo prosta. Będą 2 informacje, które będzie 
otrzymywał każdy zainteresowany. Pierwsza bę-
dzie o zarejestrowaniu sprawy. I już to będzie po-
zwalało na to, żeby zawiadomić organy ścigania, 

niejako na przedpolu oszustwa, o planowanym 
czynie zabronionym. Dzisiaj to nie jest możliwe, 
czyli rejestracja sprawy w systemie teleinforma-
tycznym. Druga informacja będzie o dokonaniu 
wpisu do rejestru podmiotu, którego numer w re-
jestrze został wskazany. Ta procedura, ten system 
będzie dotyczył wszystkich podmiotów wpisa-
nych do Krajowego Rejestru Sądowego.

W odniesieniu do partii politycznych, powiem 
szczerze, nie rozważaliśmy tego typu zmian. 
Oczywiście możemy dyskutować o tym, jesteśmy 
gotowi na dyskusję. Jeżeli tego typu inicjatywy zo-
staną zgłoszone, taki problem zostanie przedsta-
wiony, to czemu nie, możemy dyskutować. 

Jednak ten problem, który się pojawił, likwi-
dujemy. Problemów z partiami politycznymi nie 
zidentyfikowaliśmy, natomiast głośne doniesie-
nia medialne informowały rzeczywiście o tym, że 
dochodzi do kradzieży spółek. Rozwiązujemy ten 
problem, o którym powszechnie w społeczeństwie 
jest wiadomo. Dlatego takie nasze rozwiązanie. 

System jest nowoczesny, wchodzi w życie już 
niebawem, nie za jakiś tam rok czy 2 lata, ale już, 
w tej chwili. Będziemy gotowi na to, żeby ten sys-
tem ewentualnie modyfikować, rozszerzać, jeśli 
takie będą potrzeby innych podmiotów.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Jackowski.

Senator 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, czyli ja rozumiem, że wszyst-

kie podmioty, które są wpisywane do Krajowego 
Rejestru Sądowego, czyli nie tylko podmioty go-
spodarcze, spółki, ale również różnego rodza-
ju fundacje, NGO, partie polityczne i inne tego 
typu podmioty, będą podlegały tym zmianom na 
jednakowych zasadach, tak? Zatem każdy oby-
watel będzie mógł, że tak powiem… No, pan mi-
nister wspomniał o tym, że to jest jawny rejestr, 
oczywiście, to wiadomo. Ale nawet zainicjowa-
nie jakiegoś działania będzie uzewnętrznione 
w postaci tego, że będzie można prewencyjnie 
przeciwdziałać. 

Moje pytanie w związku z tym jest następują-
ce: czy w ocenie ministerstwa to wykluczy… No, 
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już o tych spółkach mówiliśmy, ale od czasu do 
czasu słyszymy że w fundacjach następują dzi-
kie przejęcia. Tak? Że jakaś tam grupa zwołuje… 
później są spory, czy było walne… Czy państwo 
monitorowali, jak to wpłynie na takie sytuacje? 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SPraWiedliWości 
marcin warcHoł 

Tak jest. Jest to oczywiście, jak powiedział 
pan senator, środek, który ma zapobiec niejako 
na przedpolu popełnieniu czynu zabronionego, 
co się w przyszłości wydarzy. Będzie możliwość 
zawiadomienia o tym prokuratury odpowied-
nio wcześnie, przed próbą dokonania tego typu 
kradzieży. Takie sytuacje zdarzały się poprzez 
np. fałszerstwa dokumentów. Otóż dochodzi-
ło do fałszerstwa dokumentów, okazywało się, 
że w zgromadzeniu wspólników są osoby, które 
w ogóle nie powinny tam być, albo były sfałszo-
wane podpisy, albo były sfałszowane liczby głoso-
wań, w tego typu organach korporacyjnych. No, 
wykorzystywano najróżniejsze sposoby. Dlatego 
też stwierdziliśmy, że nie można obecnymi narzę-
dziami, które są mocno niedoskonałe, bo reagują 
na wydarzenie, które się już dokonało, a pienią-
dze już dawno z firmy wypłynęły, reagować na 
tego typu zdarzenia. Tak że jest to, tak jak pan se-
nator powiedział, działanie, które ma na celu to, 
aby zapobiec na dalekim przedpolu popełnieniu 
czynu zabronionego, poinformować prokuratu-
rę, zaskarżyć decyzję, co jest istotne, jak również 
wnieść środek zaskarżenia w taki oto sposób, aby 
skutecznie rejestrowanie sprawy się nie dokonało. 
Dwa momenty: pierwszy dotyczący samego złoże-
nia wniosku, a drugi – dokonania rejestracji. Do 
rejestracji sprawy nie dojdzie w sytuacji, w któ-
rej zostanie skutecznie zaskarżona ta pierwsza 
decyzja.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawied-
liwości Marcin Warchoł: Dziękuję.)

Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator 
jerzy czerwiński 

Wysoka Izbo, ja tylko tytułem wniesienia dla 
pana ministra. Teraz takie rzeczy się nie zdarza-
ją, pan minister tego nie pamięta, ale w latach 
dziewięćdziesiątych były próby przechwytywa-
nia przez poszczególne grupy partii politycznych, 
właściwie szyldów tych partii.

(Senator Jan Maria Jackowski: To prawda.)
To prawda. Teraz, jak widać, koncentruje-

my się bardziej na pieniądzach niż na szyldach 
partyjnych.

Ale chciałbym podziękować za tę inicjatywę, 
to jest bardzo dobra inicjatywa.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Ministrze, ja prosiłbym o potwierdzenie 
– to jest dla nas bardzo ważne – że partii politycz-
nej w tej chwili nikt nie chce ukraść.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SPraWiedliWości 
marcin warcHoł 

Cieszymy się, że takie problemy tu nie wystę-
pują. Miejmy nadzieję, że nie będą miały miejsca.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję 
bardzo.)

Fundacje – to już na koniec powiem – jeżeli 
mają konto w systemie, oczywiście też będą chro-
nione. Konto w systemie jest istotne. Uczestnicy 
systemu Krajowego Rejestru Sądowego będą 
chronieni. W tej chwili to jest ok. 60 tysięcy… 
przepraszam, ok. 600 tysięcy podmiotów. Tak, 
ok. 600 tysięcy podmiotów ma takie konto.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze, za wyjaśnienia.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawied-

liwości Marcin Warchoł: Dziękuję.)
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Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

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

wie Aleksander Szwed, Adam Szejnfeld, Mariusz 
Gromko, Janusz Pęcherz, Beniamin Godyla, 
Ryszard Świlski, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
i Wadim Tyszkiewicz złożyli swoje wystąpienia 
w dyskusji do protokołu.*

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
trzeciego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr 685, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 685 A i 685 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i  Petycji, pana senatora Krzysztofa Kwiat-
kowskiego, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator SPraWozdaWca 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Chciałbym w imieniu Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawić sprawozdanie z prac nad 
rozpatrzeniem nowelizacji ustawy – Kodeks po-
stępowania cywilnego, zawartej w druku senac-
kim nr 685. Wspólne posiedzenie 2 komisji, które 
rozpatrywały ten projekt, odbyło się 20 kwietnia.

Szanowni Państwo, co rozstrzyga w warstwie 
merytorycznej projekt, którym się zajmujemy? 
Ustawa, nowelizacja ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego ma na celu zmianę przepisów 
dotyczących postępowania w sprawach o odebra-
nie osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub 
pozostającej pod opieką prowadzonych na pod-
stawie konwencji dotyczącej cywilnych aspektów 
uprowadzenia dziecka za granicę, a sporządzonej 
w Hadze i zwanej dalej konwencją haską, polega-
jącą na wprowadzeniu obligatoryjnego wstrzy-
mania wykonania prawomocnego postanowienia 

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu. 

sądu nakazującego w określonym terminie za-
pewnienie powrotu dziecka do państwa, w któ-
rym bezpośrednio przed naruszeniem prawa 
wynikającego z władzy rodzicielskiej lub opieki 
miało miejsce stałego pobytu. W związku z tym 
ustawa wprowadza regulację, która przewidu-
je, że w sprawach o odebranie osoby podlega-
jącej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod 
opieką prowadzonych na podstawie konwencji 
haskiej na żądanie takich podmiotów jak pro-
kurator generalny, rzecznik praw dziecka lub 
rzecznik praw obywatelskich, zgłoszone sądo-
wi drugiej instancji, w tym wypadku jest to Sąd 
Apelacyjny w Warszawie, w terminie nieprzekra-
czającym 2 tygodni od dnia uprawomocnienia się 
postanowienia w przedmiocie odebrania osoby 
podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozosta-
jącej pod opieką – i tu istota, meritum projektu 
– wstrzymuje się z mocy prawa wykonanie tego 
postanowienia.

Ustawa przewiduje, że wstrzymanie wyko-
nania wskazanego postanowienia ustanie, jeżeli 
żaden z uprawnionych podmiotów, czyli proku-
rator, rzecznik praw dziecka lub rzecznik praw 
obywatelskich, nie wniesie skargi kasacyjnej 
w terminie 2 miesięcy od dnia uprawomocnie-
nia się postanowienia. W przypadku wniesienia 
skargi kasacyjnej w tym terminie wstrzymanie 
wykonywania tego postanowienia zostanie prze-
dłużone z mocy prawa do czasu ukończenia postę-
powania kasacyjnego. Podmiot, który nie zgłosił 
żądania wstrzymania wykonania postanowienia 
w przedmiocie odebrania osoby podlegającej wła-
dzy rodzicielskiej lub pozostającej pod taką opie-
ką, będzie mógł je wycofać w terminie 2 miesięcy 
od dnia uprawomocnienia się postanowienia. 
Wskutek cofnięcia żądania wstrzymania wyko-
nania postanowienia w przedmiocie odebrania 
osoby podlegającej władzy rodzicielskiej lub po-
zostającej pod opieką postanowienie takie stanie 
się wykonalne.

Szanowni Państwo, nowelizacja wprowadza 
także regulację, która przewiduje, że wniesienie 
skargi nadzwyczajnej, o której mowa w ustawie 
o Sądzie Najwyższym, w sprawie odebrania osoby 
podlegającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej 
pod opieką, prowadzonej na podstawie konwen-
cji haskiej, będzie wstrzymywało z mocy prawa 
wykonanie postanowienia w przedmiocie ode-
brania osoby podlegającej władzy rodzicielskiej 
lub pozostającej pod opieką do czasu zakończenia 
postępowania z tej skargi. Jednocześnie ustawa 
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przesądza, że do spraw prowadzonych na pod-
stawie konwencji haskiej, a wszczętych i nieza-
kończonych przed dniem wejścia w życie ustawy 
prawomocnym postanowieniem w przedmiocie 
odebrania osoby podlegającej władzy rodziciel-
skiej lub pozostającej pod opieką będą miały za-
stosowanie wprowadzane regulacje.

I ostatni element merytoryczny: ustawa prze-
widuje, że w sprawach prowadzonych na podsta-
wie konwencji, w których została wniesiona i nie 
została rozpoznana przed dniem wejścia w życie 
ustawy skarga nadzwyczajna, wstrzymane zo-
stanie z mocy prawa wykonanie postanowienia 
w przedmiocie odebrania osoby podlegającej wła-
dzy rodzicielskiej.

Ustawa zgodnie z propozycją zawartą w jej za-
pisach ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia 
ogłoszenia.

Szanowni Państwo, na posiedzeniu komisji 
była ciekawa, momentami nawet ożywiona dys-
kusja. Głos w niej zabierali pan minister Michał 
Wójcik, jako przedstawiciel Kancelarii Prezesa 
Rady Ministrów, przedstawiciele resortu sprawie-
dliwości, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich 
i Biura Rzecznika Praw Dziecka. Finalnie jednak 
w wyniku tej dyskusji członkowie połączonych 
komisji przyjęli wniosek o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.

Szanowni Państwo, ja, mówiąc o ożywionej 
dyskusji… W trakcie tego posiedzenia komisji 
analizowaliśmy różne przypadki. To jest niezwy-
kle delikatna sfera, związana z realizacją praw 
rodzicielskich. I oczywiście te przykłady czasami 
są przykładami, które w sposób szczególny od-
wołują się do naszej wrażliwości. Pan minister 
podawał przykład rozstrzygnięcia jednego z są-
dów, jeżeli dobrze pamiętam, holenderskich, gdzie 
była mowa o przyznaniu opieki i obowiązku wy-
dania dziecka rodzicowi, który jednocześnie… już 
nie pamiętam, czy był skazany, czy podejrzany 
o udział w czynnościach na szkodę małoletnie-
go, związanych z wykorzystaniem seksualnym. 
Z drugiej strony oczywiście mamy te wartości 
związane z realizacją rozstrzygnięć sądowych, 
kiedy także czas ich realizacji jest oczywiście 
istotny. One dotyczą praw i obowiązków rodziciel-
skich. Czasami umożliwia się kontakt rodzicom 
po dłuższym braku możliwości takich kontaktów. 

Ale wziąwszy to wszystko pod uwagę, po tej 
dyskusji komisja finalnie podjęła decyzję o przy-
jęciu tej ustawy bez poprawki, absolutnie mając 
przekonanie, że dotykamy wyjątkowo ważnej 

kwestii, kwestii delikatnej. Ale, tak jak powiedzia-
łem, konkluzja pań i panów senatorów była taka, 
żeby przyjąć tę ustawę w wersji zaproponowanej 
przez przedstawiciela rządu, jako jednak rozwią-
zującą istotny problem. Formalnie nie znalazło to 
swojego wyrazu w głosowaniu. Jeden z członków 
połączonych komisji, jeden z senatorów deklaro-
wał, że nie wyklucza ewentualnie zgłoszenia jesz-
cze na posiedzeniu plenarnym jakiejś poprawki 
do ustawy, ale żadna poprawka formalnie nie była 
poddana pod głosowanie.

Dlatego w imieniu połączonych komisji wno-
szę o  przyjęcie ustawy w  zaproponowanym 
kształcie.

Dziękuję, Panie Marszałku.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej, panią senator 
Bogusławę Orzechowską, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Senator SPraWozdaWca 
BoGusława orzecHowsk a 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka 
Izbo!

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
na którym omawialiśmy ustawę przedstawioną 
przed chwileczką przez pana senatora. Tak więc 
myślę, że nie będę już powtarzała tego, co jest 
przedmiotem tej ustawy.

Komisja rodziny wniosła poprawki. Na wnio-
sek senatora Marka Borowskiego zostały wnie-
sione właściwie 2 poprawki. Poprawka nr  1: 
w art. 1 w pkcie 1 w poleceniu nowelizacyjnym 
wyrazy „art. 3881–3883” zastępuje się wyraza-
mi „art. 3881 i art. 3882” oraz skreśla się art. 3883, 
w pkcie 3, w §4 skreśla się wyrazy „i art. 3883”. 
Poprawka nr 2: „w art. 2 skreśla się ust. 2”. Te 
poprawki mają na celu usunięcie regulacji, która 
przewiduje, że wniesienie skargi nadzwyczajnej 
wstrzymuje wykonanie postanowienia w przed-
miocie odebrania osoby podlegającej władzy ro-
dzicielskiej lub pozostającej pod opieką do czasu 
zakończenia postępowania z tej skargi. Chodzi 
o to, żeby to postanowienie nie przeciągało się 
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w nieskończoność, nie trwało długo, żeby było 
jak najszybciej podjęte.

Komisja przyjęła poprawki, przyjęła pro-
jekt uchwały i prosi o podjęcie uchwały w spra-
wie przyjęcia ustawy wraz z przedstawionymi 
poprawkami.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natorów sprawozdawców. Nie ma pytań.

Dziękuję.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mi-
nister – członek Rady Ministrów Michał Wójcik.

Panie Ministrze, czy pragnie pan zabrać głos 
w sprawie ustawy?

Proszę uprzejmie.

MiniSter – członek rady MiniStróW 
micHał wójcik

Dziękuję bardzo.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowni 

Państwo Senatorowie!
To jest projekt, to jest regulacja, która doty-

czy spraw trasgranicznych, spraw, które wchodzą 
w grę w momencie, w którym dziecko przewiezio-
ne jest z jednego państwa do drugiego bez zgody 
jednego z rodziców bądź bez zgody sądu. Te spra-
wy są rozstrzygane co do zasady w trybie konwen-
cji haskiej. Są sprawami trudnymi, ponieważ, tak 
jak mówiłem na posiedzeniu połączonych komisji, 
są to sprawy, w których często pojawia się kon-
tekst karny, cywilny, międzynarodowy, docho-
dzi do dramatów. Często, można powiedzieć, to są 
sprawy o wymiarze medialnym, bo toczą się mię-
dzy osobami, które zamieszkują w różnych pań-
stwach, niekoniecznie tylko między obywatelami 
różnych państw, bo czasami jest tak, że między 
obywatelami naszego państwa, tyle że dziecko np. 
pozostaje na terytorium innego państwa.

Reformę kluczową w tym zakresie przepro-
wadziliśmy w 2018 r. Nie pamiętam wyników 
głosowania w Senacie, pamiętam, jaki był wy-
nik głosowania w Sejmie: wszyscy zagłosowali 
za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. 
Rzadka to była sytuacja, ale myślę, że sprawa 

ochrony dobra dziecka łączy wszystkie ugrupo-
wania. Nikt tutaj nie ma nic więcej do wygrania, 
bo tak naprawdę wszyscy zabiegamy o to, żeby 
chronić dzieci w najlepszy z możliwych sposobów.

Ta ustawa jest uzupełnieniem tej reformy, 
dlatego że obserwujemy w ciągu ostatnich lat, 
że pomimo tego, że są składane przez upraw-
nione podmioty, tak jak pan senator Krzysztof 
Kwiatkowski powiedział… Zresztą dziękuję panu 
przewodniczącemu sprawozdawcy, także bardzo 
dziękuję pani sprawozdawcy za rzeczową, mery-
toryczną dyskusję. Chodzi o to, że złożeniu środka 
nadzwyczajnego odwoławczego towarzyszy często 
złożenie wniosku o wstrzymanie prawomocnego 
orzeczenia. Czyli sąd rozstrzyga jakąś sprawę, czy 
dziecko ma wrócić, czy nie, a od tego uprawniony 
podmiot – są 3 takie podmioty: prokurator gene-
ralny, rzecznik praw dziecka i rzecznik praw oby-
watelskich – składa skargę nadzwyczajną bądź 
skargę kasacyjną, nadzwyczajny środek odwo-
ławczy, często wraz z wnioskiem o wstrzymanie 
wykonania takiego postanowienia prawomocne-
go. Cała ta nowelizacja polega na tym, że… Chodzi 
o to, by odpowiedzieć sobie na pytanie, Szanowni 
Państwo, czy złożenie tego wniosku powinno au-
tomatycznie powodować, że nie wykonuje się tego 
postanowienia – tego, które zostało zaskarżone 
poprzez skargę nadzwyczajną czy skargę kasa-
cyjną. Zgodnie z dzisiejszymi przepisami decyzję 
w tym zakresie podejmuje sąd. Sąd fakultatyw-
nie może wstrzymać wykonanie postanowienia, 
a jeżeli go nie wstrzyma, to taka sprawa jest dalej 
kierowana do sądu i jest wydawane postanowie-
nie o przymusowym odbiorze dziecka. No, wia-
domo, jak to się odbywa, czasami w warunkach 
traumatycznych, jeżeli strony nie potrafią się ze 
sobą porozumieć, co niestety ma czasami miejsce.

Ta nowelizacja polega na tym, że jeżeli w cią-
gu 2 tygodni od momentu, w którym wydane jest 
takie postanowienie prawomocne, złożone zo-
stanie zastrzeżenie informujące, że jeden z tych 
3 podmiotów rozważa złożenie skargi kasacyj-
nej… Jeżeli złoży ją w ciągu 2 miesięcy, to nie 
można wykonać tego prawomocnego orzeczenia. 
W przypadku skargi nadzwyczajnej… Złożenie 
skargi nadzwyczajnej powoduje automatycznie, 
z mocy prawa, wstrzymanie wykonania takiego 
prawomocnego rozstrzygnięcia. To jest cały sens 
tej nowelizacji.

Skąd taka propozycja? Otóż, Szanowni 
Państwo, jeżeli podmiot uprawniony składa 
skargę nadzwyczajną, a dziecka nie ma w Polsce 
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– mieliśmy taki przypadek; miałem też o to py-
tanie na posiedzeniu połączonych komisji senac-
kich… Co ma wówczas zrobić Sąd Najwyższy? 
Umorzyć postępowanie –niezależnie od tego, ja-
kie racje stałyby za tą skargą. Sąd postępowanie 
po prostu umarza, to jest naturalna konsekwen-
cja. Czy takich spraw było dużo w ciągu ostatnich 
5 lat? Nie było wiele takich spraw. Ja przytacza-
łem dane. To jest ok. 500 wniosków o nakazanie 
powrotu dziecka za granicę, z czego niezakoń-
czonych spraw było dokładnie 85, zakończonych 
było 409, nakazów powrotu – 124. Jak rozumiem, 
chodzi o orzeczenia prawomocne i wykonane. 
W 181 sprawach doszło do umorzenia postępo-
wania, bo strony się na szczęście porozumiały, 
a w 104 sprawach było oddalenie wniosku o na-
kazanie powrotu. Wszystkich skarg kasacyjnych 
w ciągu tych 5 lat, od wprowadzenia tej reformy, 
było 14. 12 z nich Sąd Najwyższy przyjął do rozpa-
trzenia, rozpoznał 4 skargi kasacyjne. W każdym 
z tych przypadków zaskarżone było orzeczenie 
sądu apelacyjnego i w każdym z tych przypadków 
to orzeczenie zostało uchylone. Czyli gdyby nie było 
tego środka nadzwyczajnego, to prawdopodobnie 
w przypadku tych 4 spraw te dzieci – wbrew ich 
dobru – byłyby na terytorium innego państwa. 
Jeśli chodzi o skargi kasacyjne, to chcę jeszcze po-
wiedzieć, że złożono 16 wniosków o wstrzymanie 
wykonania zaskarżonego orzeczenia i skarg nad-
zwyczajnych, z czego sąd uwzględnił zaledwie 2. To 
jest jednak niewielki procent spraw, w których sąd 
przychylił się do stanowiska podmiotu wnoszącego 
nadzwyczajny środek odwoławczy.

I  to jest cały sens tej nowelizacji: złożenie 
skargi nadzwyczajnej automatycznie spowodu-
je wstrzymanie do czasu rozstrzygnięcia. Jeżeli 
podmiot uprawniony składa taką skargę nad-
zwyczajną, to do czasu rozstrzygnięcia sprawy 
nie można dziecka wydać na terytorium innego 
państwa, a w przypadku skargi kasacyjnej – do 
czasu zakończenia postępowania skargowego 
przed Sądem Najwyższym.

Od razu, jeżeli mogę, Panie Marszałku, odnio-
sę się do skargi nadzwyczajnej…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 
bardzo.)

…tzn. do tej poprawki, która tutaj była pre-
zentowana. Otóż trudno mi się z nią zgodzić, bo 
to jest przekreślenie sensu tej ustawy. Szanowni 
Państwo, jeżeli chcemy wykreślić skargę nad-
zwyczajną… To jaka to będzie spójność systemu? 
Można…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze, ale nie ma poprawki.)

(Senator Magdalena Kochan: Będzie po - 
prawka.)

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A, będzie 
poprawka…)

W komisji rodziny była poprawka.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: A, w ko-

misji. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo.)
Wyłączenie tej możliwości powoduje, że 

można w sytuacji, jeżeli jest skarga kasacyjna, 
a nie można w sytuacji, jeżeli jest skarga nad-
zwyczajna. No, nie da się tego obronić, moim 
zdaniem, co do spójności. Jeżeli chodzi o skargi 
nadzwyczajne, to wszystkich skarg nadzwyczaj-
nych było 7, w ciągu tych 5 lat, na 500 spraw, 
w  przypadku 4 zostały wydane orzeczenia, 
w przypadku 3 uwzględniono skargę nadzwy-
czajną. Czyli, jeżeli państwo uznajecie, że… Bo 
była dyskusja w ogóle, czy skarga nadzwyczajna 
ma sens. My o tym nie dyskutujemy, my dys-
kutujemy, czy to ma automatycznie wstrzymać 
wykonanie prawomocnego rozstrzygnięcia, czy 
nie. W 3 sprawach zmieniono orzeczenie na ko-
rzyść tej strony, tego podmiotu, który składał 
taką skargę nadzwyczajną. To też daje dużo do 
myślenia. Jeżeli będzie wola, to przytoczę sta-
ny faktyczne, w jak dramatycznych sytuacjach 
to się odbywało. To sądy decydują. Nie decydu-
ją o tym politycy, nie decyduje prokurator, de-
cydują sądy. Ostatecznie możemy dyskutować 
na temat tego, czy bardziej się podoba funkcjo-
nowanie polskiego sądownictwa, czy mniej… 
W sprawach dotyczących konwencji haskiej 
nigdy nie było sporu, także ze środowiskiem 
sędziowskim, bo środowisko sędziowskie na tę 
regulację w 2018 r. po prostu czekało i nigdy nie 
słyszałem, żeby były ataki pod adresem tej re-
formy. Przecież wyspecjalizowane sądy powsta-
ły, są wyspecjalizowani sędziowie… My mamy 
dzisiaj jeden z najlepszych systemów w Europie, 
taka jest prawda, i nigdy nie było tu sporu tak-
że politycznego. Dlatego ja też apeluję do pana 
senatora – to chyba pan senator Borowski zło-
żył poprawki – żeby jednak ewentualnie roz-
ważył wycofanie tych poprawek. Nie wiem, 
czy na tym etapie… no, chyba zawsze jest taka 
możliwość. Jeżeli nie, to wówczas będę starał się 
przekonać państwa do tego, żeby jednak pozo-
stawić także skargę nadzwyczajną w tej nowe- 
lizacji.

I to wszystko, Panie Marszałku. Dziękuję.
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WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miej-

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

Czy są takie pytania?
Pan senator…
(Senator Magdalena Kochan: Senator 

Czerwiński.)
Tak, najpierw pan senator Jerzy Czerwiński 

się zgłosił.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

Popierając jakby pana stanowisko w kwestii 
niewprowadzania poprawek, czyli tak naprawdę 
niewyłączania skargi nadzwyczajnej z tych środ-
ków skutecznych, jeśli chodzi o ochronę dziecka, 
prosiłbym o przedstawienie tego, czy przesłanki 
skargi kasacyjnej i skargi nadzwyczajnej są toż-
same. Bo można stosować albo skargę kasacyjną, 
albo skargę nadzwyczajną i być może jest tak, że 
te przesłanki się nie pokrywają i skuteczne będzie 
zatrzymanie obu narzędzi, oczywiście do wyboru 
jednego z tych 3 organów uprawnionych.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

MiniSter – członek rady MiniStróW 
micHał wójcik

Bardzo dziękuję.
Są inne przesłanki, ponieważ w przypadku 

skargi kasacyjnej co do zasady to jest narusze-
nie przepisów prawa materialnego lub procedu-
ry, a w przypadku skargi nadzwyczajnej, czyli 
tej na podstawie ustawy o Sądzie Najwyższym 
– konieczność zapewnienia zgodności z zasadą 
demokratycznego państwa prawnego, narusze-
nie praw człowieka, rażące naruszenie prawa, 

oczywisty błąd w  ustaleniach sądu. Takie są 
przesłanki. Nie może być skarga nadzwyczajna 
złożona na tych samych podstawach, na których 
była złożona skarga kasacyjna. To tak niezależ-
nie od wszystkiego. Konieczne jest natomiast za-
chowanie w ustawie obu narzędzi i ja bardzo o to 
apeluję. To w istocie nie wydłuża tak naprawdę 
postępowań. Bo mieliśmy taką dyskusję, czy to 
wydłuża te postępowania, czy nie. My nie dysku-
tujemy w tym momencie na temat obu tych środ-
ków, bo one zostały przyjęte już wcześniej. Pan 
senator Krzysztof Kwiatkowski w czasie posie-
dzenia połączonych komisji mówił o tym, że na 
ten temat nie dyskutujemy. Pan senator Borowski 
przecież o tym mówił: nie dyskutujmy na ten te-
mat, bo to jest w porządku prawnym. Cała dys-
kusja dotyczy czegoś innego: czy wniosek złożony 
przez uprawniony podmiot z automatu spowoduje 
wstrzymanie… Bo złożenie skargi kasacyjnej spo-
woduje wstrzymanie wykonania prawomocnego 
rozstrzygnięcia, a czy w przypadku skargi nad-
zwyczajnej taki wniosek spowoduje wstrzymanie, 
czy nie spowoduje… O to chodzi. Czy fakultatyw-
nie, czy obligatoryjnie. My chcemy, żeby to było to 
drugie rozwiązanie. Ale podstawy inne…

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pan senator Stanisław Gogacz. Proszę bardzo.

Senator 
sTanisław GoGacz 

Panie Ministrze, zgodnie z art. 3881 na żąda-
nie jednego z 3 podmiotów czy też 3 podmiotów, 
takich jak rzecznik praw dziecka, rzecznik praw 
obywatelskich, prokurator generalny, wstrzymuje 
się wykonanie postanowienia w przedmiocie ode-
brania dziecka. I każdy z tych podmiotów, które 
wymieniłem, ma inne umocowanie prawne, one 
są niezależne, jeden podmiot nie podlega drugie-
mu podmiotowi. 

Teraz moje pytanie: czy może się zdarzyć coś 
takiego, że każdy z tych podmiotów składa żą-
danie wstrzymania wykonania w ciągu 2 tygo-
dni, albo 2 podmioty, albo 1… A pytanie moje… 
Pytanie to uważam za bardzo ważne w kontekście 
§4. Ten §4 art. 388 mówi o tym, że podmiot, który 
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zgłosił żądanie wstrzymania, otrzymuje ogrom-
ną władzę, bo ten podmiot, który w ciągu 2 ty-
godni zgłosi żądanie wstrzymania, nie tylko nie 
musi złożyć skargi kasacyjnej, ale może wycofać 
żądanie wstrzymania. Proszę zwrócić uwagę na 
to, że jeżeli to zrobi na początku tego przedziału 
2 miesięcy, to w tym momencie moc tych zapi-
sów ustawy sprowadza się jednak do zmniejsze-
nia możliwości, o których pan teraz mówi. Tutaj 
przekazujemy ogromną władzę podmiotowi, któ-
ry zgłosi to żądanie.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

MiniSter – członek rady MiniStróW 
MicHał Wójcik:
Jeszcze raz może prosiłbym o pytanie, tyl-

ko konkretnie, bo pan senator zadał chyba kilka 
pytań.

Senator 
sTanisław GoGacz 

Chciałbym zapytać, czy jest możliwość – 
w kontekście §4 art. 388, wprowadzanego §4 – że 
w sytuacji, kiedy podmiot, który zgłosił w ciągu 
2 tygodni żądanie wstrzymania, a te 2 tygodnie 
już minęły, wycofa się z tego żądania wstrzyma-
nia wykonania postanowienia w przedmiocie 
odebrania osoby, to inny podmiot może przejąć 
to wstrzymanie.

(Minister – Członek Rady Ministrów Michał 
Wójcik: Tak.)

Ale właśnie na jakiej podstawie? Na jakiej 
podstawie?

MiniSter – członek rady MiniStróW 
micHał wójcik

Odpowiedź brzmi: tak, jak najbardziej, bo zło-
żenie skargi kasacyjnej w takim przypadku po 
prostu niweczy cofnięcie tego wniosku.

(Senator Stanisław Gogacz: W paragrafie… 
Przepraszam, Panie Marszałku. Chodzi o to, że 
w §4 jest zapis mówiący o tym, że…)

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze…
(Senator Stanisław Gogacz: …podmiot, który 

złożył…)
Rozumiem, Panie Senatorze, ale to nie jest 

dyskusja. W związku z tym pan senator Jerzy 
Czerwiński zadaje pytanie.

Może pan senator zadać dodatkowe pytanie – 
mówię do pana senatora Gogacza.

Pan senator Czerwiński ma głos.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mi- 
 nistrze!

Ja w aspekcie tej sprawy. Proszę zwrócić uwagę 
na brzmienie §4. Prosiłbym o wczytanie się w nie-
go. Rzeczywiście podmiot może w ciągu 2 miesię-
cy od dnia uprawomocnienia się postanowienia 
wycofać swoje zastrzeżenie czy też wniosek o nie-
wykonywanie postanowienia o  przekazaniu 
dziecka. Ale proszę zauważyć: chyba że podmiot 
uprawniony wniósł skargę kasacyjną… lub skar-
gę nadzwyczajną w tym terminie. Tu nie ma tego 
dopisku, tutaj nie ma ochrony, nazwałbym to, tego 
drugiego narzędzia, skargi nadzwyczajnej przed 
takim działaniem, załóżmy, innego podmiotu. Tu 
jest jakby… Być może rzadko to będzie występo-
wać w praktyce, ale teoretycznie jest to możliwe. 
To wniesienie skargi kasacyjnej lub, czy też albo, 
skargi nadzwyczajnej powinno, nazwałbym to, 
jakby umożliwić działanie w tym wypadku. A tu 
jest tylko skarga kasacyjna.

(Minister – Członek Rady Ministrów Michał 
Wójcik: No tak, bo tak miało być…)

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
(Minister – Członek Rady Ministrów Michał 

Wójcik: Przepraszam bardzo.)
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

MiniSter – członek rady MiniStróW 
micHał wójcik

Tak miało być zapisane, bo ta regulacja do-
tyczy w tym przypadku tylko i wyłącznie skargi 
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kasacyjnej. I dopóki nie złoży skargi kasacyjnej, 
zawsze może ją cofnąć.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Pan se-
nator Gogacz jeszcze?)

(Senator Stanisław Gogacz: Nie, dziękuję.)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 

Dziękuję.)
Bo nie ma żądania. Nie zawsze… Nie wiem, czy 

ja dobrze się wyraziłem. Bo nie ma żądania. Nie 
trzeba składać wniosku o to, żeby wstrzymać wy-
konanie prawomocnego orzeczenia w przypadku 
skargi nadzwyczajnej, tylko w przypadku skargi 
kasacyjnej. Ja to wyraźnie mówiłem.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja rozumiem, Panie 
Ministrze. Przepraszam, Panie Marszałku, jeśli 
można…)

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, pytanie.

Senator 
jerzy czerwiński 

Pytanie zostało źle sformułowane. Otóż tak, 
któryś z 3 podmiotów składa żądanie. Mamy 2 
tygodnie, on ma 2 tygodnie na złożenie tego żą-
dania. Następnie jest okres ochronny 2 miesięcy 
na złożenie skargi kasacyjnej.

(Minister – Członek Rady Ministrów Michał 
Wójcik: Tak.)

Jeśli ten podmiot wycofa, nie ma sprawy. Ale 
proszę zauważyć, że jeśli inny podmiot złoży 
skargę nadzwyczajną, to ten podmiot może wy-
cofać tę skargę, tę ochronę, skończyć z tą ochroną 
2-miesięczną. Nie wiem, czy jasno się wyrażam. 
Tutaj nierównoprawnie są traktowane skarga ka-
sacyjna i skarga nadzwyczajna.

MiniSter – członek rady MiniStróW 
micHał wójcik

No tak, bo zupełnie inne są podstawy składa-
nia jednej i drugiej. To jest…

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale czasowo ina-
czej… Dobrze, niech będzie, być może to się nie…)

I czasowo też.
Skarga nadzwyczajna może być złożona, tak 

jak przewiduje ustawa o Sądzie Najwyższym, 
w terminie roku od rozstrzygnięcia, jeżeli jest 
złożona skarga kasacyjna. A w przypadku, co 

do zasady, tego od pierwszego terminu 5 lat od 
rozstrzygnięcia…

(Senator Magdalena Kochan: Nadzwyczajna. 
Nadzwyczajna.)

I to tyle…
No, dokładnie, nadzwyczajna, nadzwyczajna, 

oczywiście.
(Senator Magdalena Kochan: A pan minister 

mówi „kasacyjna”.)
Inny mechanizm zupełnie.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.

MiniSter – członek rady MiniStróW 
micHał wójcik

Nie ma pytań, tak?
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku, też za 

wszystkie uwagi, które zostały złożone, i za tę 
merytoryczną dyskusję, zwłaszcza na posiedze-
niu połączonych komisji, ale także i wczoraj, na 
posiedzeniu komisji rodziny. Bardzo dziękuję.

Mam nadzieję, że uda się jednak doprowadzić 
do tego, że może pan senator zdecyduje się wy-
cofać swoje poprawki, co trochę ułatwiłoby nam 
lepsze zadbanie o ochronę dobra dzieci. Bardzo 
dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu panią senator 

Magdalenę Kochan.

Senator 
maGdalena kocHan 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Na początek chyba ważne wyjaśnienie: po-

prawka, którą w imieniu swoim i pana senato-
ra Borowskiego złożyłam wczoraj, nie może być 
wycofana tylko przez 1 wnioskodawcę. Pani se-
nator sprawozdawcy może to umknęło, bo dość 
szybko wczoraj ten temat omawialiśmy podczas 
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długiego, 2-punktowego posiedzenia komisji, ale 
to była wspólna poprawka pana senatora Marka 
Borowskiego i moja.

Pan minister i wszyscy występujący przede 
mną, moi poprzednicy, mają co do jednego rację, 
i tutaj pełna zgoda: konwencja haska załatwia do-
bro dziecka poprzez szybkość rozstrzygania spra-
wy wtedy, kiedy dziecko zostało wywiezione do 
innego kraju z miejsca swojego wcześniejszego 
zamieszkania. I wtedy, kiedy rodzice… To tak-
że racja, że dzisiaj, kiedy mamy otwartą Europę, 
kiedy jesteśmy członkiem Unii Europejskiej, ro-
dzice mogą mieszkać w 2 różnych krajach, będąc 
Polakami. Ale powiem, że najczęściej sprawy do-
tyczące stosowania konwencji haskiej są wtedy, 
kiedy rodzice są różnych narodowości. Nie zawsze 
wtedy znajomość prawa miejsca, w którym się 
mieszkało, jest w pełni taka, jak trzeba, czasem 
sytuacje rodzinne powodują, że jedno z rodziców 
zabiera dziecko, nie zdając sobie sprawy z tego, 
że je porywa, i wywozi do swojego kraju ojczyste-
go. I wtedy zaczyna się dramat. Znam przypadek, 
w którym sąd właśnie na podstawie konwencji 
haskiej orzekł powrót dziecka do ojca Duńczyka, 
którego dziecko praktycznie nie znało. I wtedy, 
Panie Ministrze, stosowanie tej 2-instancyjności, 
które zostało przerwane możliwością skargi kasa-
cyjnej, uzyskało pełne poparcie całej izby niższej 
naszego parlamentu. Tak. Bo nie zawsze każdy 
sąd… A w myśl tej ustawy i wcześniejszych rze-
czywiście wyspecjalizowaliśmy określone sądy 
do rozpatrywania tych szczególnie trudnych 
i bardzo bolesnych dla pewnie wszystkich stron 
postępowania, a najbardziej dla dziecka, spraw. 
Sąd Apelacyjny w Warszawie jest tym jedynym 
sądem, do którego można składać skargę kasa-
cyjną i – tu jest niezgoda – skargę nadzwyczajną.

Różnica w podejściu do spraw, których do-
tyczy omawiana dzisiaj ustawa, polega tylko na 
jednym. Mój klub uznaje, że skarga kasacyjna… 
Absolutnie, tak, ona powinna wstrzymywać na-
wet prawomocny wyrok drugiej instancji do cza-
su rozstrzygnięcia przez sąd skargi kasacyjnej. 
Ale nie skargi nadzwyczajnej.

Ja nie będę zbyt mocno rozwijać tego tema-
tu. Myślę, że dla państwa przedstawicieli mini-
sterstwa sprawiedliwości powody są oczywiste, 
pewnie dla większości siedzących tutaj senatorów 
także. Otóż nie można jednymi ustawami konser-
wować kontrowersyjnych ustaw, które powodują, 
że dzisiaj nie korzystamy z pełni praw obywateli 
Unii Europejskiej, bo nie mamy Krajowego Planu 

Odbudowy. Tak to wygląda, w związku z tym… 
Dobro dziecka – tak. Poprawki, które wyłączają 
skargę nadzwyczajną z dalszego, mądrego chro-
nienia dzieci – tak. I jeśli przyjmie Wysoka Izba 
poprawki złożone, tak jak mówię, przez dwój-
kę senatorów, Marka Borowskiego i Magdalenę 
Kochan, to mój klub poprze proponowane rozwią-
zania. Bardzo dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczer - 

pana.
Dla porządku informuję, że panowie sena-

torowie Aleksander Szwed, Mariusz Gromko, 
Beniamin Godyla i Wadim Tyszkiewicz złożyli 
swoje wystąpienia do protokołu.*

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce jeszcze zabrać 

głos? Nie.
Dziękuję bardzo.
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków 

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przed-
stawiły odmienne wnioski.

Proszę Komisję Ustawodawczą, Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisję 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej o usto-
sunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 686, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 686 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, pana senatora Bogdana Zdrojewskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SPraWozdaWca 
BoGdan zdrojewski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chcę przedstawić ustawę o zmianie ustawy 

– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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niektórych innych ustaw, zawartą, tak jak pan 
marszałek powiedział, w druku nr 686 A. Co 
prawda nie jest to czas na świętowanie, na nagra-
dzanie, na odznaczenia, niemniej jednak w komi-
sji panowało zawsze przekonanie o konieczności 
szczególnego wyróżnienia wszystkich tych, któ-
rzy pracują w obszarze szeroko rozumianej nauki. 
A ustawa ta dotyczy nowego odznaczenia, odzna-
czenia resortowego, które zostało zaproponowane 
i dedykowane właśnie pracownikom nauki, ale 
nie tylko im, także tym, którzy, krótko mówiąc, 
tę naukę na rozmaite sposoby wspierają.

Ustawa nie wzbudziła kontrowersji. Były 
3 propozycje poprawek Biura Legislacyjnego. 
Pierwsze 2 propozycje stanowiły próbę doprecy-
zowania i pewnego usztywnienia tego projektu 
i one nie zostały przez panie i panów senatorów 
przyjęte. Z kolei 1 poprawka, dość złożona, zwią-
zana przede wszystkim z prawidłowym ułoże-
niem odniesień, jak i odwołań w samej ustawie, 
została przyjęta 6 głosami za, 2 senatorów było 
przeciw i 1 się wstrzymał. Po przyjęciu tej po-
prawki komisja była zgodna i jednomyślnie – 10 
senatorów było za, nikt nie był przeciw, nikt się 
nie wstrzymał – poparliśmy ten projekt. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez po-

słów. Do prezentowania stanowiska wnioskodaw-
ców został upoważniony pan poseł Kazimierz 
Moskal.

Czy pan poseł pragnie zabrać głos?
Nie ma pana posła.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Zwracam się do pana ministra Włodzimierza 

Bernackiego.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

i Nauki Włodzimierz Bernacki: Panie Marszałku, 
w związku z właściwie jednomyślnością członków 
komisji… No, trudno tutaj dyskutować o czymś, co 
cieszy się akceptacją. Dziękuję.)

Rozumiem, że nie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
ministra. Nie ma takich pytań.

Otwieram dyskusję.
Pan senator Bogdan Zdrojewski. Proszę 

bardzo.

Senator 
BoGdan zdrojewski 

Reprezentując komisję, nie mogłem wprowa-
dzać żadnych dodatkowych elementów. Chcę, by 
moje wystąpienia były zawsze bardzo ścisłe, jeżeli 
chodzi o takie przekazy. Niemniej jednak z sza-
cunku do Biura Legislacyjnego chciałbym odnieść 
się do 2 sugestii, które na posiedzeniu komisji nie 
zostały przyjęte przez senatorów, i dodać tro-
szeczkę wyjaśnień związanych z moja praktyką 
wręczania rozmaitych odznaczeń, czy to odznaki 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”, czy to medalu 
„Gloria Artis”.

Biuro Legislacyjne zaproponowało, aby w tych 
przepisach znalazł się, krótko mówiąc, jeden z su-
gerowanych sposobów sprecyzowania godnego 
przechowywania odznaczeń. Muszę powiedzieć, 
że choć jestem zwolennikiem tego, aby szanować 
odznaczenia państwowe, uznałem, że „godne 
przechowywanie” jest pojęciem bardzo trudnym 
do zdefiniowania. To pociąga za sobą obawę, że 
to godne przechowywanie mogłoby być w jakiś 
sposób kontrolowane, co z mojego punktu wi-
dzenia byłoby sytuacją niebywałą. W związku 
z tym, uznając konieczność godnego przechowy-
wania odznaczeń państwowych, nie przyjęliśmy 
tej propozycji.

A druga kwestia dotyczy samej procedury. 
Otóż trzeba pamiętać, że odznaczenia mają cha-
rakter uznaniowy. Tej drugiej propozycji, aby 
ściślej opisać wnioski, które mają być kierowa-
ne, jak również dopisać tutaj możliwość uzupeł-
nienia tego wniosku o jakąś dokumentację, nie 
przyjęliśmy z tego powodu, że, generalnie rzecz 
biorąc, wnioski o odznaczenia i tak są obarczone… 
Do nich dołącza się określone opinie, dodatkowe 
sugestie, stowarzyszenia i fundacje także przed-
stawiają swoje rekomendacje. A więc w praktyce 
to i tak funkcjonuje, właśnie z tego powodu tego 
wniosku nie przyjęliśmy.

Ale chciałbym bardzo podziękować Biuru 
Legislacyjnemu, dlatego że ta drobiazgowość 
przełożyła się na przyjętą poprawkę, która 
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  

oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę –Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

rzeczywiście poprawiła tę ustawę. Dzięki niej 
możemy się pod tym podpisać bez żadnych wy-
rzutów sumienia. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca…
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Nie, to 

był głos w dyskusji.)
Dobrze.
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: 

Zamykamy dyskusję i…)
Okej, dobra. To już wiem, jak… Na razie nie 

otworzyłem dyskusji. Czy otworzyłem?
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: Nie, to 

był już głos w dyskusji.)
Tak, rozumiem.
(Senator Sekretarz Aleksander Szwed: 

Zamykamy dyskusję.)
Zamykam dyskusję.
Informuję dla porządku, że senatorowie 

Aleksander Szwed, Janusz Pęcherz, Ryszard 
Świlski, Halina Bieda oraz Wadim Tyszkiewicz 
złożyli swoje przemówienia do protokołu.*

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Tekst ustawy został zawarty w druku nr 687, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 687 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu, pana senatora Bogdana Zdrojewskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SPraWozdaWca 
BoGdan zdrojewski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeżeli chodzi o ten druk, to komisja rekomen-

duje przyjęcie tej ustawy bez poprawek – 9 sena-
torów głosowało za, nikt nie był przeciw, nikt się 
nie wstrzymał.

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Od razu powiem, że jest to ustawa, której się 
spodziewaliśmy, której oczekiwaliśmy. Ona ła-
godzi pewne skutki ewaluacji, prowadzi do wy-
dłużenia terminów przewodów doktorskich, 
prowadzi do uporządkowania pewnych praw 
samych doktorantów, jak również rozwiązuje 
przypadki szczególne, które, jak to w życiu bywa, 
zwłaszcza w czasie pandemii, mogły się zdarzyć. 
Bardzo dziękujemy za tę ustawę, bo ona rzeczy-
wiście reaguje w odpowiednim czasie i z odpo-
wiednim wyprzedzeniem na problemy, które 
sygnalizowało środowisko. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy. Nie ma takich pytań.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez 
rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster edukacji i nauki.

Czy pan minister Bernacki pragnie zabrać 
głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Włodzimierz Bernacki: Pragnę tylko po-
dziękować członkom komisji i panu przewodni-
czącemu za debatę, za dyskusję. I w tym miejscu 
już dziękuję bardzo.)

Ja też dziękuję panu ministrowi.
I przechodzimy do pytań.
Czy są pytania do pana ministra?
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma pytań.
Otwieram dyskusję.
(Głos z sali: Nie ma nikogo.)
(Rozmowy na sali)
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

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

rowie Aleksander Szwed, Janusz Pęcherz, Maciej 
Łuczak, Grzegorz Czelej, Mariusz Gromko, 
Halina Bieda, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska 
i Wadim Tyszkiewicz złożyli swoje wystąpienia 
do protokołu.**

Zamykam dyskusję.

**  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustaw y zawarty jest w  dr uku 
nr 691, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 691 A i 691 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Nauki, 
Edukacji i Sportu, także pana senatora Bogdana 
Zdrojewskiego, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator SPraWozdaWca 
BoGdan zdrojewski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Bardzo dziękuję.
To jest projekt dużo bardziej złożony, dużo 

bardziej skomplikowany, niemniej jednak komi-
sja rekomenduje państwu bez żadnych wątpliwo-
ści przyjęcie tej ustawy.

Ja na posiedzeniu komisji zasugerowałem 
ewentualność złożenia poprawki, ale nie będę 
o tym mówić jako senator sprawozdawca, tylko 
powiem w debacie, do której się zapisuję.

A co chcę podkreślić, jeżeli chodzi o ten pro-
jekt ustawy? On jest bardzo istotny, dlatego że 
dotyczy, generalnie rzecz biorąc, egzaminów 
ósmoklasistów. Wprowadza bardzo istotne termi-
ny. Te terminy oznaczają przesunięcie egzaminów 
ósmoklasistów z oczywistych powodów. To są też 
te powody pandemiczne. Doprecyzowuje i formu-
łuje określone wymagania dotyczące tych egzami-
nów. Ustala także terminy dla samorządowców. 
Wiadomo, że samorządowcy mają swoje obowiąz-
ki, jeżeli chodzi o prowadzenie oświaty. Reguluje 
kwestie dotyczące nauczania hybrydowego, ale też 
pewnych elementów, które składają się na proces 
weryfikacji wiedzy ósmoklasistów. Mamy więc 
dostosowanie do współczesnych możliwości tech-
nologicznych. Następuje tu także doprecyzowanie 
przedmiotów, które są objęte egzaminem. I uczy-
nione to jest według mojej oceny poprawnie.

Pomimo tego, że projekt ustawy jest bardzo 
obszerny, senatorowie nie znaleźli elementów, 
które mogłyby budzić wątpliwości. W związku 
z tym zdecydowaliśmy się poprzeć projekt tej 
ustawy w brzmieniu zaproponowanym przez 
rząd. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 

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

Senator SPraWozdaWca 
janusz PęcHerz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić sprawoz-

danie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej o uchwalonej przez 
Sejm na pięćdziesiątym drugim posiedze-
niu w dniu 7 kwietnia 2022 r. ustawie, o której 
przed chwilą mówił sprawozdawca, pan senator 
Zdrojewski.

Dodam tylko, że za przyjęciem tej ustawy 
w Sejmie głosowało 437 posłów, 1 był przeciw, 
18 wstrzymało się od głosu.

Nie będę tutaj rozwijał tego wszystkiego, 
o czym już mówił pan senator sprawozdawca 
przede mną.

Ja tylko powiem, że w Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej − 
mimo że nie było wielkiej dyskusji, nie przyjęto 
ustawy bez poprawek – wprowadzono poprawkę. 
Taka poprawka najwięcej kontrowersji wzbudziła 
także w czasie debaty sejmowej. 

Chodzi mianowicie o to, żeby skreślić pkt 14 
w art. 1. Ponieważ mam chwilę, to ja ten arty-
kuł przedstawię. Po art. 90w dodaje się art. 90x 
w brzmieniu: „W celu realizacji polityki oświa-
towej państwa minister właściwy do spraw 
oświaty i wychowania może ustanowić progra-
my inwestycyjne”. Dalej: „W przypadku usta-
nowienia programu inwestycyjnego minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania ogła-
sza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej 
stronie podmiotowej komunikat o ustanowie-
niu programu inwestycyjnego i naborze wnio-
sków”. Ust. 3: „W komunikacie, o którym mowa 
w ust. 2, określa się w szczególności: przedmiot 
programu inwestycyjnego i cel, jaki program 
inwestycyjny ma realizować; podmioty upraw-
nione do udziału w programie inwestycyjnym; 
warunki udziału w programie inwestycyjnym; 
tryb przeprowadzania naboru do programu 
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inwestycyjnego; szczegółowe kryteria oceny 
wniosków”. Dalej: „Minister właściwy do spraw 
oświaty i wychowania może powołać operatora 
programu inwestycyjnego oraz zlecić mu zorga-
nizowanie, przeprowadzenie naboru oraz oce-
nę wniosków, o których mowa w ust. 2. Minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania zapew-
nia środki finansowe na realizację tego zadania”. 
Zaproponowana poprawka, aby wykreślić pkt 14 
w art. 1, wiąże się w konsekwencji z tym, że nale-
ży usunąć także pkt 2 w art. 7 oraz skreślić art. 28. 
Ta poprawka została przez komisję większością 
głosów przyjęta.

Na posiedzeniu komisji podniesiono także 
kwestię możliwości powoływania przez ministra 
zespołów doradczych i powoływania w charakte-
rze ekspertów. Zwróciła na to uwagę pani legisla-
tor, która stwierdziła w swojej opinii dotyczącej 
tej ustawy: „Wprowadzona regulacja nie zawiera 
przepisów precyzujących warunki, jakie miały-
by spełniać osoby wchodzące w skład zespołów 
doradczych, czy też powoływanie w charakterze 
ekspertów. Regulacja ta nie określa również try-
bu, na podstawie którego mogłyby być tworzone 
zespoły doradcze”. I tutaj jest uwaga: „Przyjęte 
rozwiązanie budzi obawę, że powoływanie ze-
społów doradczych oraz ekspertów może mieć 
charakter uznaniowy. W związku z powyższym 
wydaje się zasadne rozważenie możliwości przy-
jęcia poprawek w celu dookreślenia wprowadza-
nej regulacji w zakresie wymogów, jakie muszą 
spełniać osoby powoływane w skład zespołów do-
radczych oraz eksperci, a także trybu wyłaniania 
zespołów doradczych”. Było to podjęte w dysku-
sji, jednak poprawka w tym zakresie nie została 
przez komisję przyjęta. Przegłosowano uchwałę 
z poprawką, o której na wstępie wspomniałem.

Panie Marszałku, proszę Wysoką Izbę o przy-
jęcie ustawy wraz z wymienionymi poprawkami. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natorów sprawozdawców.

Mamy 2 senatorów sprawozdawców, w związ-
ku z tym poprosiłbym o kierowanie pytania do 
odpowiedniego sprawozdawcy.

Pani senator Halina Bieda zadaje pytanie.

Senator 
Halina Bieda 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ja chciałabym dopytać o ten art. 30c, do które-

go dodaje się art. 30d, o którym pan wspominał. 
Mianowicie czy była na posiedzeniu komisji 

mowa o tym, jak do tej pory były zamawiane eks-
pertyzy, w jaki sposób do tej pory płacono eksper-
tom? Bo tu pkt 2 jakby określa, jak ustawodawca 
chce to przeprowadzać w tej chwili. Ale jak było 
do tej pory? Bo mnie się wydaje, że ekspertyzy 
zawsze można zamówić, każdy pracodawca może 
to zrobić, i nie trzeba tego zapisywać w ustawie. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator 
janusz PęcHerz 

Dziękuję bardzo.
Na posiedzeniu komisji nie było mowy o tym, 

jak to wyglądało do tej pory. Był poruszony 1 wą-
tek, nawet przeze mnie, że nie mam uwag czy nie 
ma uwag do tego, żeby ministerstwo mogło po-
woływać zespoły doradcze czy ekspertów. Każdy 
może z tego skorzystać. Problem ewentualnie jest 
z tym, jakie kryteria stosować albo czy w ogóle 
stosować kryteria. Minister pewnie może powo-
łać, bez zapisów ustawowych, zespoły doradcze, 
które będą mu potrzebne, i opłacać je według re-
guł, które ministerstwo pewnie i tak stosuje. I tak 
jest w każdym ministerstwie, nie tylko w mini-
sterstwie, o którym mowa. 

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kazimierz Wiatr.

Senator 
k azimierz wiaTr 

Panie Marszałku, ja mam 2 pytania do pana 
senatora Pęcherza.
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Pierwsze. Pan mówił obszernie o wykreśleniu 
tego punktu o inwestycjach, ale w zasadzie nie 
usłyszeliśmy, z jakiego powodu komisja propo-
nuje, żeby ten zapis usunąć.

Drugie pytanie wynika już bardziej z ostat-
niego wyjaśnienia pana senatora dotyczącego 
ekspertów i ich wynagradzania. Według mojej 
wiedzy jest wielu takich ekspertów i wielu człon-
ków różnych zespołów w ministerstwach, którzy 
pracują społecznie, więc to też trzeba brać pod 
uwagę. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.

Senator 
janusz PęcHerz 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, generalnie dużej dyskusji co 

do tego nie było. Bardziej skupialiśmy się na tym, 
co się odbyło podczas debaty sejmowej i w komi-
sjach w Sejmie. I to zostało przeniesione jak gdyby 
na debatę senacką, że mamy generalnie złe do-
świadczenia w funkcjonowaniu różnego rodzaju 
programów inwestycyjnych, które w ostatnich 
latach były przeprowadzone w zakresie wielu in-
westycji samorządowych. Ten brak małej trans-
parentności jak gdyby cały czas gdzieś w nas tkwi 
i skłania do tego, żeby kolejnych zespołów i kolej-
nych programów inwestycyjnych nie powoływać 
czy nie realizować.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 
Dziękuję…)

(Głos z sali: Jeszcze pytanie o eksperta.)
Wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz: Proszę bardzo.)
Aha, pytanie o eksperta. Kwestie wynagra-

dzania. Ja się zgadzam z panem senatorem, że 
w tym zakresie regulacja może być różnego ro-
dzaju i oczywiście eksperci nie muszą być opła-
cani, niektórzy są zawsze gotowi służyć swoją 
wiedzą. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pani senator Agnieszka Kołacz- 

-Leszczyńska zadaje pytania.

Senator 
aGnieszk a kołacz-leszczyńsk a 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Ja też chciałabym podpytać o tę poprawkę 

dotyczącą inwestycji. Wiemy, że ta poprawka 
była w Sejmie jakby dorzucona do ustawy, która 
wcześniej była konsultowana, więc ona w ogóle 
była taką wrzutką, która nie była konsultowana 
z samorządowcami. 

Ale teraz mam pytanie: czy pan minister 
Czarnek chciał wziąć na siebie, chce wziąć na 
siebie pełną odpowiedzialność za to, jak będą 
wyglądały te programy inwestycyjne w oświa-
cie, w  edukacji? Czy to miałby być w  jego 
zamyśle dodatkowy program, oprócz tych rzą-
dowych, w których samorządy mogą uczestni-
czyć? Bo być może, jeśli byłaby to zdwojona pula 
środków, z których samorządy mogłyby korzy-
stać – i w puli środków pana ministra Czarnka, 
i w puli środków przeznaczonych na progra-
my rządowe, tych dodatkowych pieniędzy – to 
być może to byłby dobry zamysł. Chyba że te 
pieniądze miałyby być wyciągnięte z ich inwe-
stycji rządowych i miałyby być dzielone tylko 
na tej zasadzie, że pan Czarnek jednoosobowo 
miałby…

(Sygnał timera)
…decydować o inwestycjach, gdzie one będą 

realizowane, w których samorządach, i te środki 
oczywiście byłyby dzielone tylko dla swoich.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Pani 
Senator.)

Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
janusz PęcHerz 

Pani Senator, nie było o tym mowy i żaden 
senator nie zapytał tak dokładnie, czy to ma być 
ekstrapula środków na inwestycje, bo być może… 
Jeżeli tak miałoby być, to, tak jak pani senator 
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mówiła, może to by była kolejna możliwość in-
westycji z zastrzeżeniem jednak, o którym także 
tutaj już powiedziałem w odniesieniu do wypo-
wiedzi pana senatora, żeby to było w pełni trans-
parentne, że każdy wie, że może aplikować do 
danego programu i ewentualnie doskonale zna 
kryteria, na podstawie których jego aplikacja albo 
została przyjęta, albo nie.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Zbigniewa Czerwińskiego.
(Głos z sali: Jerzego.)
Przepraszam, Jerzego Czerwińskiego.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawozdanie komisji edukacji zawiera tylko 

poprawkę, nazwałbym to, natury legislacyjnej, 
przynajmniej tak wynika na pierwszy rzut oka, 
a państwa komisja, samorządu terytorialnego, 
która, powiedzmy wprost, odpowiada za bazę 
oświaty, za programy itd., samorządy, ogólnie 
za bazę oświaty… Państwo kwestionujecie pro-
gramy inwestycyjne – ja rozumiem, że chodzi 
o jakieś dodatkowe środki w ramach tych pro-
gramów – a nie potrafi pan jako sprawozdawca 
komisji wytłumaczyć, dlaczego kwestionujecie, 
tylko: bo gdzieś tam coś było nie tak, szare, nie-
pewne. Ale nie tylko to kwestionujecie, bo zmia-
na druga, którą proponujecie, czyli wykreślenie 
pktu 2 z art. 7, powoduje także, że nie będzie 
dofinansowania kosztów realizacji remontów 
i inwestycji związanych z zakupem nierucho-
mości, budową obiektów niezbędnych dla szkół, 
placówek…

(Sygnał timera)
…wyposażaniem przedszkoli, szkół, placó-

wek. Mówiąc krótko: państwo chce dołożyć, 
a wy się przed tym bronicie, właściwie bronicie 
samorządy.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 
Senatorze.)

Przyznam, że ja tego nie rozumiem. Proszę to 
wytłumaczyć.

Senator 
janusz PęcHerz 

Panie Senatorze, kwestia art. 1 pkt 14 konse-
kwentnie wiąże się z wykreśleniem później kolej-
nych… Na posiedzeniu komisji było proponowane 
wykreślenie pktu 14 z art. 1, ale legislatorzy prze-
analizowali ustawę i zrobili to w taki sposób, że 
konsekwencją tej poprawki i wykreślenia pktu 14 
w art. 1 jest wykreślenie pktu 2 w art. 7 i art. 28.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
jerzy czerwiński 

Jeśli można, Panie Marszałku, Wysoka Izbo… 
Pozwolę sobie się z panem nie zgodzić, bo czym 
innym jest program inwestycyjny, o  którym 
mowa w  nowym, dodawanym art.  75a pkt  1, 
a czym innym pozostałe zadania, zakup nieru-
chomości, budowa, wyposażanie przedszkoli itd., 
które z programami inwestycyjnymi nie mają nic 
wspólnego, przynajmniej na pierwszy rzut oka. Ja 
mogę zrozumieć, że chcecie państwo być konse-
kwentni w zakresie programów inwestycyjnych, 
ale w tych 2 pozostałych punktach, pktach 2 i 3, 
dodawanego art. 75a, który wykreślacie w całości, 
bo wykreślacie nie tylko pkt 1… Mówię: ja tego nie 
mogę zrozumieć. Chciałbym się dowiedzieć nie 
o powiązaniach strukturalnych w ustawie, ale 
o ratio legis. Dlaczego nie chcecie dodatkowych 
pieniędzy na utrzymanie bazy oświatowej?

(Sygnał timera)
To są dotacje celowe państwa dla samorządów.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

Senator 
janusz PęcHerz 

Panie Senatorze, takiej dyskusji nie było, ale ja 
mogę powiedzieć, że sprawy tego typu świadczeń, 
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tego typu działania ministerstwa są do tej pory 
prowadzone na podstawie przepisów aktualnie 
obowiązujących. To, o czym mówimy, jest kon-
sekwencją… Jest pani minister, może to potwier-
dzić lub temu zaprzeczyć. Kolejne wykreślenia 
wynikające z wykreślenia pktu 14 z art. 1 są kon-
sekwencją właśnie programów inwestycyjnych.

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku…)

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję.
Bardzo proszę, pan senator Wiatr.

Senator 
k azimierz wiaTr 

Panie Senatorze, ja myślę, że może się tak oka-
zać, że pan senator Czerwiński jednak ma rację 
i zblokowanie tych poprawek nie jest w pełni uza-
sadnione. Dlatego chciałbym zapytać, czy pan 
senator jako sprawozdawca komisji widzi tutaj 
potrzebę rozdzielenia tych poprawek i ponownej 
analizy, właściwie najpierw ponownej analizy, 
a potem rozdzielenia. Bo zachodzi uzasadnione 
podejrzenie, że to niekoniecznie jest prosta kon-
sekwencja prawna.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
janusz PęcHerz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Ja mogę teraz obiecać jedno. I tak będzie posie-

dzenie komisji po naszym posiedzeniu plenarnym 
i jeżeli głosy legislatorów oraz to, co mi przedsta-
wi ministerstwo, będą zgodne z tym myśleniem, 
które zaprezentował pan senator Czerwiński i za-
prezentował pan senator, to ja jestem w stanie na-
wet namówić swoich kolegów senatorów do tego, 
żeby albo pominąć te 2 dodatkowe poprawki, albo 
je po prostu utrzymać…

(Głos z sali: Albo rozdzielić.)
…albo rozdzielić, tak.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę… A, nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję panu senatorowi spra  - 

wozdawcy.
(Senator Janusz Pęcherz: Dziękuję bardzo.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do reprezentowania rządu w toku prac parlamen-
tarnych został upoważniony minister edukacji 
i nauki.

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

Bardzo proszę, pan minister Tomasz 
Rzymkowski, sekretarz stanu w Ministerstwie 
Edukacji i Nauki. Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeśli chodzi o stanowisko rządu, to my popie-

ramy ten projekt ustawy. Nam bardzo zależy… On 
powstał w murach naszego ministerstwa. Nam 
bardzo zależy na tym, aby jak najszybciej ta usta-
wa została podpisana przez pana prezydenta.

Kwestie dotyczą przede wszystkim realiza-
cji tych założeń, które były już w ubiegłym roku 
przedstawiane, a dotyczą egzaminów. Oczywiście 
jest część elementów, bym powiedział, wywołu-
jących kontrowersje, ale w swojej istocie rozwią-
zania tej ustawy dotyczące przeprowadzania 
egzaminów ósmoklasisty, począwszy od przy-
szłego roku wzwyż, i  egzaminu maturalnego 
były artykułowane przez Ministerstwo Edukacji 
i Nauki już w ubiegłym roku. To jest, bym powie-
dział, materializacja tych założeń, które były już 
przedstawione.

Oczywiście kwestią merytoryczną, któ-
ra moim zdaniem jest do dyskusji… Przy czym 
my jako rząd, jako ministerstwo edukacji, jed-
noznacznie się tutaj wypowiadamy, że jesteśmy 
zwolennikami utrzymania tych 3 egzaminów dla 
ósmoklasisty i niewprowadzania tego czwarte-
go, dodatkowego egzaminu. Ja jednak rozumiem… 
Patrzę tu na pana senatora Zdrojewskiego, bo to 
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on podnosił wczoraj tę kwestię. Jest to dyskusja 
na pewno merytoryczna, ale pozostałe – jakby to 
powiedzieć? – elementy w naszej ocenie nie są 
poważnymi kwestiami.

Kwestia, która jest podnoszona, dotycząca ze-
społów eksperckich ministra… Szanowni Państwo, 
to jest zrównanie 2 kompetencji ministra, byłego 
ministra szkolnictwa wyższego i nauki oraz mini-
stra edukacji i nauki. Ponieważ minister w ramach 
kompetencji dotyczących szkolnictwa wyższego 
i nauki może ekspertów powoływać, może po-
woływać doradców, to tu są analogiczne przepi-
sy. A więc, że tak powiem, żadnej sensacji w tym 
bym się nie dopatrywał. To jest kwestia pewnego 
rodzaju fuzji, jaka cały czas ma miejsce. I też już 
nieraz przedstawiałem w Wysokiej Izbie pewne-
go rodzaju rozwiązania dotyczące przedsięwzięć 
ministra. To wszystko jest również rozwiązaniem 
analogicznym do tego z działu dotyczącego szkol-
nictwa wyższego i nauki.

Bardzo dziękuję za wczorajsze posiedzenie se-
nackiej komisji, bo rozmowa była, bym powie-
dział, bardzo owocna. Rozumiem przedstawiane 
argumenty, jednakże my w żaden sposób – ja 
chcę to jeszcze raz, Panie Senatorze, bardzo gorą-
co podkreślić – nie chcemy deprecjonować innych 
przedmiotów nauczania, zwłaszcza tych empirycz-
nych, biologicznych, tj. geografii, fizyki, chemii. 
Wspieramy wszelkie olimpiady, wspieramy wszel-
kie przedsięwzięcia jako ministerstwo, wspieramy 
również stronę społeczną, która popularyzuje te 
przedmioty. Ale nie widzimy potrzeby dodawania 
czwartego egzaminu. I tak młodzież do tej pory 
miała 3 przedmioty i uważamy, że to powinno 
w tym kształcie pozostać. Takie jest nasze stano-
wisko. Ale ja rozumiem przedstawiane argumenty, 
bo to są argumenty merytoryczne w dyskusji, tym 
bardziej że ta kwestia, bym powiedział, wielokrot-
nie była podnoszona. Przy czym nigdy nie było 4 
egzaminów dla ósmoklasisty – to jest, bym powie-
dział, nowość, która miała być wprowadzona, my 
od tego jednak odchodzimy.

Jeśli będą pytania – wiem, że będzie też, Panie 
Marszałku, posiedzenie komisji – to jesteśmy 
oczywiście do dyspozycji. I dziękuję.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Pytania będą, ponieważ teraz właśnie jest 

czas, kiedy senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 
Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską.

Senator 
aGnieszk a kołacz-leszczyńsk a 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie, chciałabym kontynuować te-

mat dotyczący inwestycji oświatowych. Proszę 
mi powiedzieć – pytałam pana posła sprawoz-
dawcę, ale to jest pytanie do pana ministra – czy 
rzeczywiście wzięcie na swoje barki tych zadań 
inwestycyjnych przez ministra edukacji ozna-
cza, że będą dodatkowe pieniądze, z których te 
zadania miałyby być realizowane, czy te zada-
nia inwestycyjne będą wyciągnięte z programów 
rządowych i realizowane też przez ministerstwo. 
Chcę konkretnej odpowiedzi w tej chwili od pana 
ministra.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Tomasz Rzymkowski: To konkretnie od-
powiadam… Przepraszam, Panie Marszałku…)

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Pani Senator! Wysoka Izbo! Szanowny Panie 
Marszałku!

Absolutnie nie będzie jakichkolwiek przesu-
nięć między środkami, które są w ramach progra-
mów rządowych, a środkami, którymi dysponuje 
minister edukacji i nauki. Minister edukacji i na-
uki ma środki inwestycyjne w przypadku szkol-
nictwa wyższego, natomiast takich prawnych 
możliwości nie ma, kiedy dochodzi do sytuacji, 
gdy jest konieczna jakaś inwestycja, gdy organ 
prowadzący nie jest w stanie zrealizować… To 
jest, bym powiedział, znowu ta fuzja. Żadnych 
przesunięć, żadnego osłabienia. To jest konkret-
na odpowiedź.
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WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Dodatkowe pytanie. Bardzo proszę. 

Senator 
aGnieszk a kołacz-leszczyńsk a 

Tak.
Panie Ministrze, to w takim razie bardzo pro-

szę mi powiedzieć… Jeśli takie pełnomocnictwa 
pan minister będzie miał, to na jakiej podstawie 
i jak będą przygotowywane, jak będą dzielone te 
pieniądze? Nie mamy ani konkretnych zasad, któ-
rymi będzie się kierował pan minister przy przy-
dzielaniu tych pieniędzy… Gdzie my takie zasady, 
takie kryteria będziemy mogli odnaleźć? Pytam 
tutaj oczywiście w imieniu tych wszystkich, któ-
rzy będą takimi inwestycjami zainteresowani.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Pani Senator, odpowiadam: analogicznie jak 
w przypadku szkolnictwa wyższego, tzn. takie 
same kryteria… To kolejna, powiedziałbym, fuzja, 
łączenie tych samych kompetencji i tych samych 
praktyk. Tak jak jest, jeśli chodzi o inwestycje 
w sektorze szkolnictwa wyższego i nauki, tak 
samo będzie w tym przypadku.

(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: 
Czyli? Konkretnie.)

Ale czego pani oczekuje ode mnie?
(Rozmowy na sali)

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo proszę, żeby państwo senatorowie 
i pan, Panie Ministrze, zachowali formułę, która 

jest formułą przyjętą w Senacie, czyli że pytanie 
trwa minutę, a następnie jest odpowiedź. A tego 
typu pytania przeradzają nam dyskusję…

(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: 
Przepraszam, Panie Marszałku…)

…w  coś zupełnie innego. Ja najmocniej 
przepraszam…

Senator 
aGnieszk a kołacz-leszczyńsk a 

Rozumiem, ale ja nie muszę znać zasad, dla-
tego pytam pana ministra, jakie to będą zasady 
i jak to będzie realizowane, jeśli to mają być za-
sady analogiczne do tych zasad, które są obowią-
zujące w przypadku szkolnictwa wyższego. Nie 
znam tych zasad, dlatego pytam pana ministra. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Panie Marszałku, Pani Senator, Wysoka Izbo, 
ja mam taką propozycję. Jeśli pani senator sobie 
życzy, żeby za pośrednictwem pana marszałka 
uzyskać na piśmie odpowiedź szczegółową…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Tak…)
…to my udzielimy takiej szczegółowej 

od powiedzi…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Oczy - 

wiście.)
…jak to wygląda w przypadku szkolnictwa 

wyższego.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Dziękuję, Pani Senator. 
Zapisujemy, że zobowiązał się pan do odpo-

wiedzi na piśmie.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Kazimierza Wiatra.
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Senator 
k azimierz wiaTr 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Tam w wystąpieniu pana ministra był taki 

skrót myślowy, ale na tym się nie będę koncen-
trował, natomiast w odniesieniu do ostatniego py-
tania pani senator i zarządzenia pana marszałka, 
żeby to była odpowiedź na piśmie, chciałbym po-
wiedzieć, że byłoby znacznie lepiej, gdyby ta od-
powiedź padła na posiedzeniu komisji, ponieważ 
ta odpowiedź może mieć wpływ na głosowanie 
w sprawie tej poprawki, a my tę odpowiedź na 
piśmie dostaniemy za jakiś czas. Chciałbym więc 
spytać pana ministra, czy jest możliwość udzie-
lenia tej odpowiedzi na posiedzeniu komisji, co 
by znacznie wpłynęło na jakość naszych obrad 
i postanowień.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, za to 
pytanie.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Bardzo dziękuję.
Postaramy się na posiedzeniu komisji, o ile jest 

taka wola, odpowiedzieć w formie ustnej, oczywi-
ście przy jednoczesnej realizacji wcześniejszego 
zobowiązania.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Jasne. Bardzo dziękuję państwu senatorom 
i panu ministrowi.

Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-
ra Czerwińskiego.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mi - 
nistrze!

Ja tylko tytułem uzupełnienia. Otóż może nie 
tyle zasady przyznawania tych dotacji są uję-
te w tej ustawie, ile sposób ujęcia… Mianowicie 
dodawany art. 75b nakazuje ministrowi określe-
nie w trybie rozporządzenia szczegółowych kry-
teriów, trybu przyznawania, rozliczeń, zakresu 
informacji, rozliczeń dotacji celowej. Czyli to bę-
dzie po prostu w formie rozporządzenia, to bę-
dzie dostępne dla wszystkich. Pod warunkiem, 
że nie wejdzie poprawka, którą złożyła komisja 
samorządu terytorialnego, bo ta poprawka usuwa 
też ten tryb rozporządzenia, jeśli chodzi o zasady 
udzielania tych dotacji.

(Sygnał timera)
A więc chodzi nie tylko o sam fakt udzielania, 

ale także tryb udzielania i zasady.
A teraz pytanie do pana ministra zupełnie in-

nej natury. Bo te kwestie inwestycyjne to przy-
puszczalnie trzeba będzie na posiedzeniu komisji 
wyjaśnić. Ale niech pan minister wyjaśni, czy 
chodzi tylko o kwestie…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, czas. Przepraszam najmocniej, ale mi-
nuta właśnie upłynęła.)

No to może spytam jasno: czy chodzi tylko 
o programy inwestycyjne, czy także o inne spra-
wy, takie jak zakupy nieruchomości, budowa, wy-
posażanie itd., czyli o pomoc dla samorządów?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Tak, o to chodzi.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, jeszcze jedno pytanie zada-

je pan senator Czerwiński. Później pan senator 
Zdrojewski.

Bardzo proszę.

Senator 
jerzy czerwiński 

Dziękuję za tę krótką odpowiedź potwierdza-
jącą mój tok myślenia.
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Tomasz Rzymkowski: To jest mechanizm 
wsparcia dla jednostek samorządów…)

Ogólnie dla samorządów. Tak to rozumiem. To 
nie tylko programy inwestycyjne.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Tomasz Rzymkowski: Tak.)

A moje pytanie… Teraz już koniec chwale-
nia, Panie Ministrze. Dlaczego tylko 3 egzaminy, 
a nie 4? Ja np. formalnie jestem – niejako w cy-
wilu, poza byciem senatorem – nauczycielem 
w szkole średniej, nauczycielem fizyki, przed-
miotów przyrodniczych, a także technicznych 
i informatyki. Proszę mi wytłumaczyć: dlaczego 
państwo nie chcecie egzaminu z przedmiotów 
przyrodniczych? Czy chcemy tworzyć tanią bia-
łą siłę roboczą – no, też katolicką – niebudzącą 
kontrowersji, nieawanturującą się, czy chcemy 
mieć jakby podłoże dla pokolenia przyszłych, 
ewentualnych naukowców, którzy będą się mo-
gli rozwijać? Bo to trzeba zaczynać od początku; 
zainteresowania naukami ścisłymi, przyrodni-
czymi rodzą się właśnie pod koniec podstawów-
ki. Tak po prostu jest, tak było przynajmniej 
w moim przypadku.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dzięk uję ba rd zo,  Pa n ie Sen atorze. 
Przepraszam, że pozwolę sobie na tę uwagę, ale ja 
tak rzadko zgadzam się z panem senatorem w py-
taniach, że odnotowuję ten fakt. I bardzo panu za 
to pytanie dziękuję.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

My nie widzimy tej korelacji. I nie jesteśmy 
w stanie tej tezy, którą pan postawił, obronić, 
tzn. dotyczącej wpływu egzaminu na kwestię 
zainteresowania tymi przedmiotami. My uwa-
żamy, że jest zainteresowanie przedmiotami 
przyrodniczymi, empirycznymi, z których nie 
ma egzaminu, czyli fizyką, chemią, i wspie-
ramy wszystkie możliwe formy zwiększenia 

zainteresowania, jak tylko się da. Jednak nawet 
na egzaminie maturalnym maturzysta dokonu-
je pewnej selekcji pod konkretną uczelnię, którą 
sobie wybrał i na której chce kontynuować na-
ukę na poziomie szkolnictwa wyższego. A taki 
argument, który do mnie trafia, to jest przede 
wszystkim to, że i tak są już 3 egzaminy, które 
mają ósmoklasiści, i dodajemy im czwarty obo-
wiązkowy. W przypadku matury mamy 3 i nie 
widzimy potrzeby, aby to rozszerzać.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, bardzo…
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Panie 

Marszałku… Chciałbym dopytać.)
Bardzo proszę, dodatkowe pytanie. Pan sena-

tor Czerwiński.

Senator 
jerzy czerwiński 

Całkowicie się z panem nie zgadzam, Panie 
Ministrze, bo tu nie chodzi tylko o kwestię za-
interesowań. Chodzi także o to, żeby dziecko – 
ósmoklasistę możemy jeszcze nazwać dzieckiem, 
no, może to młodzież, wczesna młodzież – mia-
ło obraz tego, jaki ma poziom w poszczególnych 
przedmiotach. I chodzi także o to, żeby np. na-
uczyciel w szkole średniej, który będzie dostawał 
te świadectwa i wyniki egzaminów, mógł wyraź-
nie stwierdzić, z czym, a właściwie z kim ma do 
czynienia, jaki jest nabór, jaka młodzież do nie-
go przychodzi. Jak mówię, dla mnie taka argu-
mentacja, że będzie lżej, bo nie będzie trzeciego 
egzaminu… To nie tak, że ma być lekko. Ma być 
skutecznie. Nasza młodzież ma się wyróżniać 
na tle innych krajów poziomem swojej wiedzy. 
Egzaminowanie powoduje, że przedmioty przy-
rodnicze będą dalej w pierwszej lidze, a nie tylko 
język polski, matematyka – nie umniejszam ich 
ważności – i języki obce.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.
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Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Nie mogę się z tym zgodzić. Po pierwsze, my 
badamy rokrocznie stan, jak to by powiedzieć, 
przekazywanej wiedzy z poszczególnych przed-
miotów w Polsce. A po drugie, gdyby nauczyciel 
w szkole ponadpodstawowej rzeczywiście sięgnął 
do świadectwa… No, na świadectwie ósmoklasi-
sty znajdują się oceny, mamy notę, którą tam wy-
stawiono. Ja mam większe zaufanie do nauczycieli 
i do, powiedziałbym, obiektywizmu przy wysta-
wianiu ocen.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Bogdana Zdrojewskiego.

Senator 
BoGdan zdrojewski 

Mam wrażenie, że efektem zarówno tych 
pytań, jak i częściowych odpowiedzi jest tylko 
zwiększenie pewnego bałaganu w odbiorze, w na-
szej percepcji. Dlatego też zadam takie pytanie, 
aby z tej pętli wyjść.

Przede wszystkim mamy do czynienia z po-
łączeniem ministerstwa edukacji z minister-
stwem nauki, czyli z 2 resortami, które były 
odpowiedzialne za różne instytucje. Edukacja 
odpowiadała za szkoły, które należą do samo-
rządu. W przypadku ministerstwa nauki były to 
uczelnie wyższe, które przynależały… W zakre-
sie odpowiedzialności finansowej było to rozwią-
zane w zupełnie inny sposób, także jeśli chodzi 
o ekspertów. Połączenie w tej ustawie pewnych 
elementów, pewnych rozwiązań dotyczących in-
westycji i ekspertów, prowadzi do uregulowania 
pewnych kwestii, ale nie przenosi na szkolnictwo, 
które jest w gestii samorządów, tych efektów, któ-
re są przynależne wcześniejszemu ministerstwu 
nauki. Czy tak rzeczywiście jest, Panie Ministrze? 
I czy to oznacza, że w tym przypadku mamy do 
czynienia z  przypisaniem ministrowi nauki 
i edukacji kompetencji do punktowego wspiera-
nia inwestycji w obszarze odpowiedzialności sa-
morządowców? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

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

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Nie tylko samorządowców. Oczywiście w przy-
tłaczającej większości, jak pan senator doskonale 
wie, organami prowadzącymi szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych są jednostki samo-
rządu terytorialnego, ale jest tu również cały 
czas rosnąca, by tak powiedzieć, gałąź szkolnic-
twa pozasamorządowego, w przypadku którego 
to rodzice czy NGO, organizacje pozarządowe, są 
organami prowadzącymi. No, nawet spółki han-
dlowe bywają organami prowadzącymi.

Chodzi nam o sytuację, w której jest ewident-
na potrzeba społeczna. No, organ prowadzący nie 
jest w stanie poradzić sobie z danym przedsię-
wzięciem inwestycyjnym, a ono jest niezwykle 
potrzebne. Chcemy, aby minister mógł punkto-
wo wesprzeć ten organ prowadzący.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

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

ra Janusza Pęcherza. Bardzo proszę.

Senator 
janusz PęcHerz 

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Ja będę kontynuował wątek czwartego przed-

miotu, zgadzam się z senatorem Czerwińskim. 
Mam pytanie do pana ministra. No, miałem prze-
świadczenie, że rezygnacja z czwartego przed-
miotu jest związana z tym, że w ciągu ostatnich 
2 lat mieliśmy do czynienia z pandemią i zdalnym 
nauczaniem. Myślałem, że to w związku z tym 
na okres najbliższych 2 lat rezygnujemy z tego 
czwartego przedmiotu, jednak z tego, co widzę 
teraz, wynika, że my rezygnujemy z czwartego 
przedmiotu już na zawsze. Czy ja mam rację, czy 
nie? Dziękuję.
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WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoka 
Izbo!

No, moim zdaniem nie. Ta propozycja cały 
czas, by tak powiedzieć, jest na stole. Ja po części 
rozumiem te argumenty, aczkolwiek my przychy-
lamy się raczej do tego, aby utrzymać status quo, 
czyli 3 przedmioty. Jeśli obydwie izby parlamen-
tu zdecydują, że mamy wprowadzić 4, a może i 7 
przedmiotów… No, decyzja jest w państwa rękach. 
My rekomendujemy i wnosimy, aby utrzymać to, 
co jest. Nic nie redukujemy, nic nie likwidujemy, 
tylko pozostawiamy 3 przedmioty. Nigdy nie było 
4 przedmiotów.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Wadima Tyszkiewicza.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, ja mam jeszcze pytanie do-
tyczące wspierania samorządów, jeśli chodzi 
o realizację remontów i inwestycji, realizację pro-
gramów inwestycyjnych itd. Mam pytanie: czy te 
pieniądze są w budżecie? Czy tu jest mowa o pie-
niądzach, które… Czy to są jakieś nowe pieniądze, 
czy one są już w budżecie? Skąd będą się brały 
te pieniądze na dodatkowe zadania inwestycyjne 
w samorządach? Pytam o źródło finansowania.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Jeśli chodzi o konkretną pozycję w budżecie 
państwa, to bardzo chętnie odpowiem na piśmie 
albo na posiedzeniu komisji. Ale to są te pieniądze, 
które są w dyspozycji ministra edukacji i nauki.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Kazimierz Wiatr.

Senator 
k azimierz wiaTr 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Ja mam 3 pytania. Nie wiem, czy zdążę je 

zadać.
Może zacznę od końca, od pytania pana senatora 

o te inwestycje. Nie możemy sprowadzać tego zapi-
su tylko do budżetu z roku bieżącego. Pan minister 
mówił, że tu chodzi o stworzenie pewnej możliwo-
ści prawnej, która zostanie wypełniona środkami, 
które są już w posiadaniu ministerstwa, np. na 
szkolnictwo wyższe tudzież na inne cele. Ale chodzi 
też o przyszłe, kolejne lata, bo jeżeli w ustawie nie 
będzie takiej możliwości, to kolejny budżet nie bę-
dzie mógł przewidzieć takich środków. Proszę pana 
ministra o komentarz, czy ja to dobrze rozumiem.

Druga sprawa dotyczy tego trzeciego egzami-
nu. Otóż mam wrażenie, że my przesadnie mito-
logizujemy te egzaminy. Ja rozumiem, o czym pan 
minister przed chwilą powiedział, że poza tym 
mamy klasyczne świadectwo, gdzie są konkretne 
oceny z przedmiotów. W tym kontekście chciał-
bym zadać pytanie, czy uczeń…

(Sygnał timera)
…idąc do szkoły średniej, przedkłada świadec-

two szkolne. A jeśli tak, to czy tylko z ostatniej 
klasy, czy z 2 ostatnich klas? To jest niezwykle 
istotne.

I trzecie, bardzo krótkie pytanie. Pan minister 
Zdrojewski mówił o tym, że ministerstwo oświa-
ty i nauki… że to jest dużo. Panie Senatorze, mini-
sterstwo oświaty, nauki i szkolnictwa wyższego. 
Do niedawna to były 3 różne zapisy w ustawie 
o działach, to zostało połączone całkiem niedaw-
no. Wiemy, że nauka to jest dużo więcej niż szkol-
nictwo wyższe, to jest w ogóle inaczej, bo przecież 
jest wiele szkół wyższych, które tej nauki nie mają 
albo mają bardzo mało. Są instytuty badawcze…

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Panie Senatorze, ja się niezmiernie cieszę, 
kiedy jako prowadzący obrady mogę być świad-
kiem merytorycznej dyskusji bez żadnych… 
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I tego jestem świadkiem. Wszelako jest jeszcze 
regulamin…

(Senator Kazimierz Wiatr: Zakończyłem, 
Panie Marszałku.)

Rozpiera mnie duma, że Senat, w którym 
zasiadam, jest w stanie tak rzetelnie dyskuto-
wać nad ważną sprawą, wszelako jest jeszcze 
regulamin i pytanie jest pytaniem, które ma 
trwać minutę, Panie Senatorze. Ja najmocniej 
przepraszam.

Bardzo proszę pana ministra o udzielenie 
odpowiedzi.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Odpowiadam. Tak, zgadzam się, jeśli cho-
dzi o pierwsze pytanie i próbę odpowiedzi na to. 
W przyszłym roku, kiedy będziemy mieli budżet 
państwa, te środki z pewnością będą wyglądały 
zupełnie inaczej, ale tak bywa z każdą inną pozy-
cją budżetową, tzn. jest pewnego rodzaju proces 
planowania, realizacji budżetu i pewnej prakty-
ki. Teraz sytuacja jest taka, że widzimy potrze-
bę wsparcia inwestycyjnego konkretnej placówki 
oświatowej, gdzie jest olbrzymia potrzeba spo-
łeczna, niemoc, w pełni uzasadniona, ze strony 
jednostki samorządu terytorialnego czy innego 
organu prowadzącego daną placówkę, a nie może-
my tego zrobić, bo nie mamy podstawy prawnej, 
aby ją wesprzeć, mimo że w dyspozycji ministra 
znajdują się środki finansowe, które można punk-
towo, nawet w niewielkiej ilości przekazać wła-
śnie na te cele inwestycyjne, dostosowujące daną 
placówkę oświatową.

Jeśli chodzi o kwestię ocen na świadectwie 
ósmoklasisty, to jest to ocena z danego przed-
miotu kończąca dany etap, czyli taka ocena, po-
wiedziałbym, zbiorowa dotycząca poziomu, jaki 
osiągnął uczeń, i noty, którą otrzymał za stan 
swojej wiedzy na zakończenie etapu kształcenia. 
Tak samo, analogicznie jest w przypadku ostat-
nich klas szkół ponadpodstawowych, gdzie na 
świadectwie znajdują się oceny z całego etapu 
kształcenia z danego przedmiotu.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Widzę, że nie ma więcej…

(Senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska: Jest, 
jest, pan senator Zdrojewski.)

Przepraszam najmocniej. Jeszcze pan sena-
tor Zdrojewski. Najmocniej przepraszam, Panie 
Senatorze.

Senator 
BoGdan zdrojewski 

Oczekiwałem na kropkę nad „i”, a ponieważ 
się nie pojawiła, to zadam króciutkie pytanie. Czy 
tej ustawie towarzyszy opinia, że nie wywołuje 
ona nowych skutków finansowych dla budżetu 
państwa?

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Jeszcze raz, bo nie zrozumiałem.

Senator 
BoGdan zdrojewski 

Czy tej ustawie nie towarzyszy opinia, że ta 
nowelizacja nie wywołuje nowych skutków finan-
sowych dla budżetu państwa?

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czy jest OSR?)

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Muszę zapytać ekspertów. Chyba nie mamy. 
Prawda?

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Jest OSR czy nie ma?)

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Jak rozumiem, nie jest pan minister w stanie 
odpowiedzieć na to pytanie, a więc pisemnie…
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Tomasz Rzymkowski: Na posiedzeniu 
komisji bardzo chętnie…)

Czyli podczas posiedzenia komisji…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

i Nauki Tomasz Rzymkowski: Tak, tak…)
Przyjmiemy tę formułę, że pan minister się 

zobowiązał, że podczas posiedzenia komisji, które 
i tak się odbędzie, odpowie na to pytanie…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 
i Nauki Tomasz Rzymkowski: Tak.)

Pani senator Bieda. Bardzo proszę.

Senator 
Halina Bieda 

Kierowana odpowiedzią pana ministra chcia-
łabym zadać pytanie, co to znaczy „wsparcie 
punktowe”, bo mnie to zastanowiło.

(Rozmowy na sali)
Na jakiej podstawie… No bo co to znaczy? Jest 

jakieś wsparcie systemowe, to rozumiem… No 
właśnie, a to? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

To jest to samo pytanie, które zadała pani se-
nator, i oczywiście możemy również pani senator 
odpowiedzieć na piśmie, jak wygląda wsparcie 
ministra w części „Szkolnictwo wyższe i nauka”. 
W analogiczny sposób chcemy to realizować na 
poziomie szkolnictwa powszechnego, szkół pod-
stawowych i ponadpodstawowych.

(Senator Halina Bieda: To ja również bardzo 
proszę o taką odpowiedź.)

Dobrze, wyślemy taką informację.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
I jeszcze jedno pytanie. Bardzo proszę, Panie 

Senatorze.

Senator 
k azimierz wiaTr 

Żeby może nieco ułatwić panu ministrowi… 
Pan senator Czerwiński mówił o tym, że w ko-
lejnym paragrafie czy ustępie tej ustawy jest 
zapis o konieczności wydania rozporządzenia, 
które ureguluje zasady, na jakich te środki będą 
dzielone. Czy pan minister potwierdza, że ta-
kie rozporządzenie będzie wydane i że ono bę-
dzie odpowiadało na te wątpliwości, które tutaj 
są zgłaszane?

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
Tomasz rzymkowski 

Będzie to częściowa odpowiedź, choć ja bym 
chciał bardziej globalnie odpowiedzieć na to 
pytanie. Ale rzeczywiście na podstawie roz-
porządzenia, w którym znajdą się szczegółowe 
wytyczne… Tak to wygląda dzisiaj w przypadku 
szkolnictwa wyższego, że do każdego progra-
mu inwestycyjnego jest rozporządzenie mini- 
stra.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań. Mam nadzieję, że nikogo 

nie pominąłem.
Informuję że przedstawiciel rządu zobowiązał 

się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na pytania 
zadane przez panią senator Kołacz-Leszczyńską, 
panią senator Halinę Biedę i  pana senatora 
Tyszkiewicza.

Dziękuję bardzo panu ministrowi.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Edukacji 

i Nauki Tomasz Rzymkowski: Dziękuję bardzo.)
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Bogdana Zdrojewskiego.
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Senator 
BoGdan zdrojewski 

Panie Marszałku!
W czasie tych pytań i odpowiedzi poruszono 

już pewne kwestie, które miały być przedmiotem 
mojego wystąpienia, ale do niektórych elementów 
chciałbym się odnieść.

Pierwszy dotyczy skutków łączenia rozma-
itych resortów. Niestety, jest tak… Ja generalnie 
jestem zwolennikiem tego, aby resorty nie zmie-
niały swoich nazw i nie były przedmiotem per-
manentnych rewolucji, bo działania te wywołują 
określone skutki – nie tylko jeżeli chodzi o kosz-
ty, ale także jeżeli chodzi o konieczność wpro-
wadzenia odpowiednich regulacji. I potem kilka 
lat trwa, krótko mówiąc, porządkowanie pew-
nych kwestii. Z taką sytuacją mamy do czynie-
nia w tym wypadku. Otóż łączenie ministerstwa 
edukacji oraz Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego powoduje, że 2 systemy funkcjonują-
ce, oparte na pewnych doświadczeniach po tym 
połączeniu są niekoherentne i niektóre przepisy, 
które funkcjonowały np. w odniesieniu do kwestii 
nauki czy szkolnictwa wyższego, przenoszone na 
poziom dotychczasowego ministra edukacji, po 
prostu tam nie pasują. Tak jest z zespołami eks-
perckimi, choć tu mamy sprawę prostą. I podpi-
suję się pod takim rozwiązaniem… Uważam, że 
nie ma tutaj żadnych podejrzeń zarówno co do 
intencji, jak i ewentualnych skutków.

Ale w  przypadku inwestycji jest inaczej. 
W  przypadku inwestycji jest inaczej i  trzeba 
pamiętać o tym, że prowadzenie inwestycji na 
rzecz nauki czy prowadzenie inwestycji na rzecz 
szkolnictwa wyższego związane jest z komplet-
nie inną procedurą niż prowadzenie inwestycji 
na rzecz np. samorządów terytorialnych – bez 
względu na to, czy szkoły są prowadzone przez 
fundacje, podmioty prywatne, przez stowarzy-
szenia czy przez po prostu gminy, powiaty, inne 
struktury samorządu. I na to zwracam uwagę. 
W takim przypadku, gdy minister chce pomóc 
samorządowi terytorialnemu w  rozwiązaniu 
określonego problemu – z wyposażeniem czy do-
posażeniem szkoły, jej przebudową, chce zapobiec 
skutkom powodzi, pożaru etc. czy reagować po 
ich wystąpieniu – powinny obowiązywać okre-
ślone mechanizmy. Wiemy doskonale, jak wy-
gląda finansowanie samorządów terytorialnych 
w chwili obecnej. Kwestia, która permanentnie 
wraca… I tutaj uwaga do samych samorządowców. 

Musimy pamiętać, że rozwiązania finansowe, 
które zostały przyjęte w ostatnich kilkunastu la-
tach, spowodowały – po części na życzenie sa-
mych samorządowców – że subwencja oświatowa 
nie ma na celu pokrycia 100% wydatków na rzecz 
oświaty. Ten element mamy za sobą, tzn. po to 
zwiększono dochody samorządów terytorialnych, 
a dokładniej udział np. w PIT, aby pewne docho-
dy przekazane samorządowcom w tym systemie 
dawały szansę pokrywania wydatków extra na 
oświatę, kosztów dodatkowych zadań i realiza-
cji dodatkowych ambicji, dodatkowego wynagra-
dzania nauczycieli. I chcę na to zwrócić uwagę. 
Ważne jest, że w subwencji oświatowej wpisano 
od samego początku określoną intencję, dotyczącą 
pokrywania określonych wydatków samorządow-
ców na prowadzenie oświaty, i tu się sprawa roz-
jechała. Ale musimy o tych 2 rzeczach pamiętać.

Jeżeli chodzi o ten czwarty przedmiot… Ja od 
razu powiem, że oczywiście można założyć, że 
nasz system edukacyjny pójdzie w takim kierun-
ku, aby w ogóle nie było egzaminów. No, są takie 
systemy na świecie, że nie ma egzaminów. Nie 
ma egzaminów dla tych najmłodszych, wychowy-
wani są w szkole bezstresowej, bez takiego kon-
trolowania, kontrole mają charakter miękki, nie 
mają charakteru formalnego. No więc to nie ten 
problem. Problem jest przede wszystkim w uzna-
niu określonej wiedzy i określonych kompetencji, 
a także określonych aktywności – nie tylko sa-
mych nauczycieli – za istotne. Jeżeli mamy okre-
ślony przedmiot, określone egzaminy i patrzymy 
na świat, i antycypujemy sytuację, to musimy po-
wiedzieć, że taka wiedza, która służby ekologii, 
służy ratowaniu świata, służy podnoszeniu kom-
petencji w dziedzinach kluczowych, jeśli chodzi 
o perspektywę, a do nich należy i biologia, i fizy-
ka… One powinny być przedmiotem szczególnego 
potraktowania. No, jak mamy 3 egzaminy, 3 takie 
pakiety, a tego czwartego nie ma, to może rodzić 
się nie tylko przekonanie, ale także skutek tego 
przekonania, że są to przedmioty mniej istotne 
albo mniej ważne, albo mniej cenne. One są bez-
cenne – chcę o tym wyraźnie powiedzieć.

Ja, patrząc właśnie na skutek niebrania pod 
uwagę w tym szczególnym wyróżnieniu biologii, 
chemii i fizyki, geografii etc., złożę poprawkę, 
aby one się jednak znalazły na liście. Zrobię to 
przede wszystkim w przekonaniu, że te aktyw-
ności, które były prezentowane przez pana dra 
Karola Dudka-Różyckiego czy przez pana Łukasza 
Spornego… Oni są pośrednikami, natomiast 
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źródłem opinii jest Uniwersytet Jagielloński, 
Uniwersytet Wrocławski, katedry chemii etc., 
etc. Oni wszyscy mówią jednoznacznie: cały ten 
wysiłek olimpiad, wysiłek edukatorów, wysiłek 
związany z zadaniami realizowanymi jako zada-
nia pozaszkolne, może być, krótko mówiąc, lekko 
postponowany.

Ja zdaję sobie sprawę, a  przeprowadziłem 
ogromną liczbę rozmaitych szybkich konsultacji, 
że ten tryb wprowadzenia zmian, i tak już późno, 
może być niefortunny. Jednak dla mnie w chwi-
li obecnej bardzo istotne jest przede wszystkim 
podkreślenie znaczenia tych kompetencji dla na-
szych obywateli, najmłodszych obywateli, jak 
i docenienia tych wszystkich kompetencji, które 
są związane z, krótko mówiąc, najważniejszymi, 
najbardziej istotnymi elementami życia gospo-
darczego i społecznego, w szczególności, jeżeli 
chodzi o przyszłość.

Uzyskałem poza tą salą deklarację, że prędzej 
czy później, bez względu na to, jaki będzie finał 
tej poprawki, te przedmioty znajdą się na liście 
i będą przedmiotami egzaminacyjnymi. Czy to 
będzie za 2 lata, czy za 3 lata? Tego nie wiem. 
Wolałbym, żeby to było jak najszybciej. Ale dziś 
bardzo istotne jest dla mnie, po pierwsze, uznanie 
wspomnianych przedmiotów za szczególnie istot-
ne, a po drugie, uznanie wysiłków nauczycieli, 
także naukowców, którzy kształcą najmłodszych 
w bardzo istotnych kompetencjach, które ze swo-
jego punktu widzenia uznaję za kluczowe. Bardzo 
ważne jest także to, aby ci najmłodsi nasi oby-
watele mogli mierzyć się swoimi kompetencjami 
także przez porównanie ze swoimi rówieśnikami 
w innych państwach europejskich. A wiadomo, 
jaką wagę przywiązuje się do takich przedmiotów, 
jak fizyka czy chemia, w Europie Zachodniej. Nie 
chciałbym, abyśmy od nich odstawali.

I ostatnia rzecz, już kompletnie na koniec. Ja 
zdaję sobie sprawę z tego, że dla ministerstwa 
ważne jest, aby ta ustawa jak najszybciej znala-
zła się na biurku do podpisu przez prezydenta. 
Zgodziliśmy się z wnioskiem resortu, aby prze-
sunąć jeszcze bardziej, niż to było wcześniej pla-
nowane, terminy egzaminów ósmoklasistów, aby 
było wyprzedzenie, aby można było to zorganizo-
wać etc., etc. Z tego też powodu parcie na to, aby 
dokonywać korekt, nie powinno być za duże, bo 
zdajemy sobie sprawę, że czas ucieka. Czas ucieka, 
a potrzebują tego czasu nauczyciele, potrzebują 
czasu samorządowcy, potrzebują czasu także ro-
dzice, którzy wspomagają swoje dzieci. Dlatego 

patrzymy na ten projekt, generalnie rzecz biorąc, 
życzliwie. Ale z tego powodu, żeby jednak docenić, 
jak powiedziałem, określony zasób kompetencji, 
określone wysiłki określonej grupy pedagogów, ta 
poprawka powinna znaleźć się w protokole i jesz-
cze raz powinna być przedmiotem, krótko mó-
wiąc, rozpatrzenia. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

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

senatora Kazimierza Wiatra.

Senator 
k azimierz wiaTr 

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Pierwsza sprawa, o której chciałbym powie-
dzieć: myślę, że tu nastąpiło pewne nieporozumie-
nie. Ono mogło wynikać z pewnej argumentacji 
pana ministra, ale mówienie tutaj o pewnej kohe-
rencji poszczególnych składowych, jakimi obecnie 
zarządza minister edukacji i nauki, jest kompletnie 
mylące. To znaczy faktem jest, że dzisiaj minister 
edukacji i nauki ma, że tak powiem, w swojej opie-
ce do niedawna 3 różne obszary z ustawy o dzia-
łach, czyli oświatę, naukę i szkolnictwo wyższe. Ale 
absolutnie nie ma żadnej potrzeby ani podstawy 
do tego, aby dokonywać jakichś ujednoliceń w za-
kresie tych 3 obszarów. Najlepszym dowodem na 
to jest fakt… Przecież pamiętamy, że co najmniej 
2-krotnie w Ministerstwie Edukacji i Nauki był 
sport. Trudno sobie wyobrazić, ażeby tę koheren-
cję wprowadzać w tak zróżnicowanych obszarach.

Nie ma wątpliwości, że pewna kultura stano-
wienia prawa i funkcjonowania resortu na Szucha 
i na Hożej – dawniej wejście było od Wspólnej – 
to są jednak trochę różne światy. I zawsze jest 
pytanie: czy to dobrze, że w  jednym resorcie 
jest oświata i szkolnictwo wyższe? Jakby mając 
wpływ na te przejścia, na te trudne okresy, ma 
to niewątpliwie swoje wady i zalety. I dlatego 
chciałbym tutaj wyrazić stanowczo swoją opinię 
w tym zakresie, że mówienie o koherencji tych 
obszarów jest absolutnym nieporozumieniem. 
Ja rozumiem, że to było mówione przy okazji in-
westycji, było mówione przy okazji ekspertów. Ja 
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rozumiem, że ministerstwo, pan minister, a także 
ustawodawca w postaci Sejmu dostrzegają pew-
ne potrzeby w obszarze oświaty, które są wypeł-
nione w obszarze nauki i szkolnictwa wyższego, 
a których deficyt jest w obszarze oświaty. I stąd te 
proponowane zapisy. W szczególności, jeśli chodzi 
o inwestycje, pan senator tutaj przywoływał, że 
pewne mechanizmy, które są w zakresie inwe-
stycji, związane chociażby z tym, że samorządy 
są gestorem wielu obszarów inwestycyjnych… To 
również pokazuje, że przecież, jeśli chodzi o szkol-
nictwo wyższe, mamy inne źródła inwestycji, któ-
rych nie mają z kolei szkoły czy oświata. Np. były 
Program Operacyjny „Innowacyjna gospodarka” 
czy regionalne programy operacyjne i wiele in-
nych. Tak że tutaj te różnice i podobieństwa wy-
stępują. Raczej bym się koncentrował na tym, na 
ile te zapisy, które dobrze funkcjonują w obsza-
rze nauki czy szkolnictwa wyższego, są potrzeb-
ne w oświacie. Ale mówienie o koherencji jest tu 
zupełnie niepotrzebne.

Tutaj pan minister użył sformułowania o ta-
kich interwencyjnych, punktowych czy uzupeł-
niających inwestycjach. Ja to rozumiem. I muszę 
powiedzieć, że najczęściej przy takich sformuło-
waniach przywołuję z pamięci 2 takie f lagowe 
interwencyjne czy uzupełniające, wielkie pro-
gramy rządowe, które były przedmiotem uchwa-
ły Rady Ministrów. To jest program wieloletni 
dotyczący rozbudowy kampusu Uniwersytetu 
Jagiellońskiego i  program wieloletni związa-
ny z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza 
w Poznaniu. To są takie przykłady. Oczywiście 
to były wielkie programy. Może się zdarzyć, że 
w zakresie tych potrzeb uzupełniających, inter-
wencyjnych też takie możliwości są. Tym bardziej 
że bardzo cenna była tutaj uwaga pana senato-
ra Czerwińskiego, mówiąca o  tym, że jest to 
rozporządzenie i tam można o tym wszystkim, 
o tej transparentności oraz o pewnych zasadach 
i przesłankach, napisać.

W szczególności muszę powiedzieć, że to, co 
starałem się zawrzeć w pytaniu, chociaż pan mar-
szałek mnie tutaj słusznie dyscyplinował… Czyli 
patrzmy też dalej niż tylko na rok 2022, bo to jest 
pewna szansa na dodatkowe środki czy nawet 
na redystrybucję środków z tych 3 obszarów, tj. 
z nauki, szkolnictwa wyższego i oświaty, na wy-
dzielenie pewnych środków w tym zakresie, co 
wielu zwolenników samorządów i tego, co jest pod 
opieką samorządów, powinno przyjąć z pewnym 
zadowoleniem.

Drugi duży temat to sprawa tego czwartego 
egzaminu. Ja muszę powiedzieć, że jestem ogrom-
nym entuzjastą nauk przyrodniczych. Nie mam 
wątpliwości, że jest to przede wszystkim wiel-
kie koło zamachowe obecnego rozwoju, inno-
wacyjnej gospodarki, ale także nauki i w ogóle 
tego wszystkiego, co nazywamy cywilizacją. No, 
nie mam w tym zakresie wątpliwości. Myślę, że 
to są 2 różne kwestie. Z jednej strony jest kwe-
stia docenienia przedmiotów przyrodniczych, 
a z drugiej jest kwestia nakładania poważnych 
obowiązków dotyczących uczniów, nauczycieli, 
dyrektorów i wszystkich, że tak powiem, dyka-
sterii okołooświatowych zaangażowanych w ten 
egzamin. Ja bym się nawet dalej posunął. Myślę, 
że to jest ten moment, kiedy doszliśmy do ściany, 
kiedy należy podjąć wysiłek związany z przywró-
ceniem prestiżu świadectwu szkolnemu. Bo nagle 
okazało się, że te egzaminy urosły do takiej ran-
gi, że świadectwo przestało się liczyć, że ta ocena 
końcowa, o której pan minister mówił, stała się 
w ogóle nieistotna.

Co do ważności tych przedmiotów, to prze-
cież wiemy, że docenienie ich roli może mieć 
wiele różnych twarzy. Przecież w tej chwili są 
potrzebne nowoczesne laboratoria, są potrzeb-
ne odpowiednie środki, są do tego potrzebni od-
powiednio wykształceni nauczyciele. Ja muszę 
powiedzieć, że akurat w szkole średniej miałem 
to szczęście, że wielu moich nauczycieli to byli 
nauczyciele z tzw. przemysłu, którzy na pół etatu 
byli nauczycielami, a na pół etatu zajmowali się 
nowoczesnymi technologiami w różnych obsza-
rach gospodarki.

Ja myślę, że to jest dużo szerszy pro-
blem. Miałem zaszczyt być członkiem Rady 
Programowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej 
I kadencji. Jej przewodniczącym był pan prof. 
Adamski, wiceprzewodniczącym była pani wi-
ceminister Anna Radziwiłł, wspaniały pedagog. 
Myśmy wtedy rozważali te wszystkie sprawy 
związane z egzaminami zewnętrznymi, a dzi-
siaj widzimy plusy i minusy tego całego syste-
mu. Dlatego ja nie opowiadam się po żadnej ze 
stron. Chciałbym zwrócić uwagę na to, że ten 
problem ma wiele twarzy. Nie może być tak, że 
wszystko, co jest na egzaminie zewnętrznym, jest 
ważne i prestiżowe, a świadectwo, proces kształ-
cenia w szkole i problem pracowni szkolnych są 
niezauważane.

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku. Bardzo 
dziękuję paniom i panom za uwagę.
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Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw
drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

Bogdana Zdrojewskiego.

Senator 
BoGdan zdrojewski 

Bardzo dziękuję.
W tej chwili, Panie Marszałku, zabiorę głos 

z miejsca, bo to będzie tylko pewne uzupełnie-
nie tych zadań, które są za mną. Nie wypełnił-
bym tych zadań dobrze, gdybym nie uzupełnił tej 
dyskusji o jedną ważną kwestię, o jedno ważne 
spostrzeżenie. Otóż trzeba pamiętać, że w dru-
ku nr 686 my doceniliśmy też znaczenie metro-
logii, nauki o miarach, o jednostkach. Przy okazji 
dokonaliśmy korekty w ustawie z, o ile dobrze 
pamiętam, 11 maja 2001 r. Krótko mówiąc, do-
łączyliśmy do katalogu zadań prezesa Głównego 
Urzędu Miar, zwanego prezesem GUM, zadania 
o charakterze naukowym. Chcę to podkreślić, 
bo to jest pewna zmiana, która była oczekiwa-
na przez środowisko. Powinno być to odnotowa-
ne w protokole. Jeszcze raz podkreślam: prezes 
Głównego Urzędu Miar otrzymał nowe zadanie, 
nową kompetencję, w pewnym sensie nowy przy-
wilej, jakim jest prowadzenie badań naukowych. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

czerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Alicja Chybicka, Aleksander Szwed, Janusz 
Pęcherz, Maciej Łuczak, Grzegorz Czelej, Mariusz 
Gromko, Halina Bieda, Agnieszka Gorgoń-
Komor, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, Wadim 
Tyszkiewicz oraz Janusz Gromek złożyli swoje 
przemówienia do protokołu.*

Informuję, że wnioski o charakterze legisla-
cyjnym złożyli senatorowie Wadim Tyszkiewicz…

(Głos z sali: Nie, Halina Bieda.)

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Przepraszam, Halina Bieda, Zygmunt 
Frankiewicz i Janusz Pęcherz oraz pani senator 
Jazłowiecka.

Ponieważ zostały zgłoszone…
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chciałby jeszcze za-

brać głos w tej sprawie, czy poczeka już na posie-
dzenie komisji?

Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-
rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Nauki, 
Edukacji i  Sportu oraz Komisję Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
o ustosunkowanie się do przedstawionych…

(Głos z sali: Panie Marszałku, poprawka, bo 
jeszcze…)

(Głos z sali: Głos w dyskusji.)
Aha, jeszcze senator Bogdan Zdrojewski. 

Przepraszam.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o cha-

rakterze legislacyjnym, proszę Komisję Nauki, 
Edukacji i  Sportu oraz Komisję Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wnio-
sków i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
siódmego porządku obrad: drugie czytanie pro-
jektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarzą-
dzania mieniem państwowym.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w dru-
ku nr 678, a sprawozdanie komisji – w druku 
nr 678 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej i Inno wa-
cyjności, senatora Bogdana Borusewicza, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji 
o projekcie ustawy.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator SPraWozdaWca 
BoGdan Borusewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panowie 
Ministrowie!

Przedstawiam sprawozdanie Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki Naro-
dowej i Innowacyjności, druk nr 678 S, o projekcie 
ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym.
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Marszałek Senatu 31  marca skierował do 
Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności projekt ustawy, a ko-
misje na posiedzeniu 26 kwietnia tego roku roz-
patrzyły w pierwszym czytaniu przedstawiony 
przez wnioskodawców projekt ustawy, wpro-
wadziły do niego poprawkę i wnoszą o przyję-
cie przez Senat jednolitego załączonego projektu 
ustawy.

Tytuł tej ustawy wygląda na skomplikowany, 
jednak ustawa nie jest skomplikowana, ale jest 
bardzo ważna. Dotyczy ona ważnej kwestii, mia-
nowicie bezpieczeństwa energetycznego Polski. 
Projekt ustawy przesądza o tym, że 9 miesięcy 
po zwróceniu się rządu polskiego na podstawie 
art. 4, dotyczącego konsultacji… o konsultacje 
oczywiście w ramach traktatu… W takiej sytu-
acji przez 9 miesięcy, wtedy kiedy istnieje realne 
zagrożenie – a toczy się wojna, pełnowymiaro-
wa wojna na Ukrainie, państwo to jest przedmio-
tem agresji sąsiedniego mocarstwa, czyli Rosji 
– nie można dokonywać zmian własnościowych, 
sprzedawać udziałów, akcji, praw z akcji, spół-
ek, przedsiębiorstw ani części wyodrębnionych 
z tych przedsiębiorstw, ani ich nieruchomości.

Lista przedsiębiorstw o znaczeniu strategicz-
nym jest w art. 13 ust. 1 ustawy. I zbycie mienia 
Skarbu Państwa z naruszeniem zakazu będzie 
skutkowało nieważnością. Decyzję będzie podej-
mował prezes Prokuratorii Generalnej.

Ta ustawa, ten projekt ustawy zapobiega zmia-
nom w strukturze właścicielskiej spółki właśnie 
o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa 
państwa wtedy, gdy mogą zachodzić przesłanki 
opisane w art. 4 Traktatu północnoatlantyckie-
go, gdy jest to zagrożenie integralności terytorial-
nej, niezależności politycznej lub bezpieczeństwa 
państwa.

Taka sytuacja, nie tylko w ocenie wniosko-
dawców, lecz także w ocenie rządu, który 24 lu-
tego wystąpił o takie konsultacje, zachodzi. Jest 
jasne, że decyzja o podziale Lotosu, rozkawałko-
waniu tego dobrego przedsiębiorstwa i sprzedaży 
tego przedsiębiorstwa w częściach różnym pod-
miotom musi spowodować poważne zaburzenie 
w tym przedsiębiorstwie, poważne zaburzenie na 
rynku paliw i także przerobów. Lotos jest firmą, 
która przez wiele lat, przez mniej więcej 12 lat 
była modernizowana, inwestowano w nią tak-
że pieniądze publiczne. I propozycja, aby znisz-
czyć tę firmę, i to jeszcze do tego w takim czasie… 
To jest absolutnie niedopuszczalne. Decyzja była 

podjęta w zupełnie innej sytuacji geopolitycznej, 
wtedy, kiedy nie było obecnie trwającego konflik-
tu, kiedy była stabilizacja, kiedy był spokój. A w tej 
chwili, od lutego, od 24 lutego sytuacja jest kom-
pletnie inna.

W czasie dyskusji nad projektem ustawy pa-
dały głosy za tym projektem, padały głosy, że 
ten projekt jest niewłaściwy, a nawet szkodliwy. 
Minister Małecki stwierdził, że jest przeciwny 
tej ustawie, zresztą wcześniej przysłał taką in-
formację na piśmie. Inne resorty w zasadzie też 
wskazywały, że ta ustawa nie jest do końca zgod-
na z intencjami tych resortów, niektóre nie zgło-
siły uwag, albo stwierdziły, że nie leży to w ich 
kompetencji, czyli uniknęły odpowiedzi. Minister 
obrony narodowej nie zgłosił uwag do projektu 
ustawy, a minister spraw zagranicznych poin-
formował, że projektowane zmiany nie mieszczą 
się w zakresie przedmiotowym spraw, którymi 
się zajmuje.

W  czasie posiedzenia komisji wysłuchali-
śmy analizy prawnej 2 pracowników, naukow-
ców z Uniwersytetu Gdańskiego, którzy poparli 
te zmiany. Też inne 2 podmioty, „Pracodawcy 
Pomorza” i  Business Centre Club, poparły te 
zmiany. Wywiązała się dość aktywna dysku-
sja, w której jeden z dyrektorów spółek Skarbu 
Państwa ujawnił, że w zasadzie ministerstwo nie 
zna treści umów, a to było w odniesieniu do pyta-
nia dotyczącego, według jakich prawideł prawa, 
według prawa którego kraju będą rozstrzygane 
spory, np. między Orlenem a Aramco.

Część senatorów była przeciwna tej zmianie, 
oni podkreślali ogólnie, że ta operacja, która jest 
przeprowadzana czy ma być przeprowadzana, 
jest zgodna z interesem Polski. Ja i senatorowie 
wnioskodawcy uważamy wprost przeciwnie – że 
jest niezgodna, że jest groźna.

Występował także były minister gospodar-
ki, za rządów Prawa i Sprawiedliwości, i szef 
PGNiG, który zrelacjonował dość dokładnie po-
wiązanie jednego z podmiotów, dla którego mają 
być zbyte części Lotosu, czyli węgierskiej spółki 
MOL, z podmiotami rosyjskimi, z Gazpromem. 
Dla Gazpromu ten podmiot wybudował czy bu-
duje część węgierską Turkish Stream, tj. obejście 
Ukrainy od południa. Wcześniej miało to być bu-
dowane przez Nabucco, ale po sprzeciwie Unii 
Europejskiej zmieniono tylko nazwę… zmienio-
no trasę tego gazociągu. Na północy Rosja wy-
budowała jak gdyby północne obejście, przez 
Bałtyk, Ukrainy i Polski. Na południu zaś Rosja 
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jest w trakcie budowy. Do zakończenia jest w za-
sadzie tylko odcinek austriacki Turkish Stream 
czy obejście Ukrainy od południa.

MOL, bo o to przedsiębiorstwo węgierskie cho-
dzi, które jest pod kontrolą polityczną, co jest ja-
sne, buduje czy budował odcinek Turkish Stream 
na swoim terytorium oraz buduje dla tego ruro-
ciągu 2 interkonektory, czyli przejścia graniczne: 
na południu między Serbią i Węgrami, na północy 
zaś między Węgrami i Austrią. Ten odcinek ma 
mieć zakończenie w austriackim hubie gazowym 
w Baumgarten.

Jest jeszcze ważna i dodatkowa rzecz: poprzez 
sprzedaż MOL-owi wpuszczamy na nasze tery-
torium firmę, której związki z firmami rosyjski-
mi, szczególnie gazowymi, ale także innymi, są 
bardzo bliskie. I są to związki, które funkcjonują 
nie od dzisiaj. Na 3 tygodnie przed atakiem Rosji 
na Ukrainę premier Orbán, wizytując prezydenta 
Putina, negocjował – i wynegocjował – dodatko-
we wielkości gazu rosyjskiego, które mają płynąć 
tym gazociągiem, na pewno po tańszej cenie. Ta 
sytuacja spowodowała, że wystąpiliśmy z tą ini-
cjatywą. I mamy nadzieję, że ten projekt usta-
wy może być elementem wycofania się z twarzą 
przez rząd polski z tej niedobrej, fatalnej w skut-
kach dla Polski transakcji. Na tym chcę zakoń-
czyć… Powtórzę tylko, na koniec, że sytuacja się 
zmieniła. Ja rozumiem, że można było taką de-
cyzję podjąć – choć absolutnie jej nie akceptuję – 
wtedy, kiedy nie było wojny, nie było zagrożenia, 
które dotyczy także naszych paliw, naszego gazu. 
Ale widzimy, co się dzieje. I widzimy, kto wspiera 
Putina i kto występuje przeciw. Na pewno wśród 
tych kontrahentów jest firma, która rosyjskie roz-
wiązania i polityczne, i gospodarcze wspiera.

I dodam jeszcze na końcu, że dzisiaj w Sejmie 
rozpatrywana była ustawa o  gazoporcie 
w Świnoujściu. Jak zwykle, wpisano tam coś 
jeszcze – wpisano tam zgodę na przejęcie PGNiG 
przez Orlen. Czyli mamy następny krok, następny 
krok w tym samym kierunku – w złym kierunku. 
I Lotos, i PGNiG są dobrymi firmami, które nie 
powinny być niszczone dla jakiejś fantazji – fan-
tazji, która jest przedstawiana jako budowa jakie-
goś wielkiego… Ja w swoim wystąpieniu powiem, 
jakie są proporcje między tym naszym budowa-
nym olbrzymim koncernem a koncernami choćby 
w Unii Europejskiej. Zobaczycie państwo, że te in-
formacje to jest tylko propaganda. Nie wiem, cze-
mu mają służyć te decyzje, które są podejmowane. 
Oczywiście one nie są podejmowane na poziomie 

firmy Orlen – to są decyzje, które są podejmowa-
ne na wyższym poziomie politycznym, podejrze-
wam, że na najwyższym poziomie politycznym. 
Niestety, idziemy w tym kierunku, w jakim idą 
Węgry. Tam wszystkie kontrakty naftowe i ga-
zowe są negocjowane przez rząd węgierski, tak-
że z rządem rosyjskim i z prezydentem, a firmy 
niby-samodzielne są tylko wyznaczone do podpi-
sywania tych kontraktów. To jest właśnie sytu-
acja, jaka już była, i akurat na Węgrzech do tego 
powrócili. I obawiam się, że jesteśmy świadkami 
powrotu do takich samych rozwiązań w Polsce. 
Dziękuję, Panie Marszałku.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo panu marszałkowi spra - 
wozdawcy.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodaw-
cy upoważnili do ich reprezentowania senatora 
Bogdana Borusewicza.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Ja przypomnę tylko, że czas zadawania tych 
pytań to minuta. I ja będę tego bardzo pilnował. 
Czy jest ktoś…

Bardzo proszę, pan senator Ślusarz.

Senator 
rafał Ślusarz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Marszałku Sprawozdawco i Wnioskodawco!

W  ostatnim czasie przyjmowaliśmy, ze 
względu na trudną sytuację zewnętrzną Polski, 
szereg ustaw społecznych – chodziło o zasiłki 
dla Ukraińców, też o sprawy dotyczące wojska 
i dostawy sprzętu. Wspólnym mianownikiem 
wszystkich tych ustaw było rozwiązywanie rąk 
rządowi, czyli stwarzanie rządowi większych 
możliwości po to, żeby w sytuacjach zagrożenia, 
w sytuacjach kryzysowych, mógł zastosować wła-
śnie to, co w czasie pokoju czy w sytuacji spokoju, 
bezpieczeństwa jest, można powiedzieć, zabronio-
ne. Państwa propozycja idzie w kompletnie prze-
ciwnym kierunku. Państwa propozycja ustawy 
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to jest wiązanie rządowi rąk – bo państwo nie 
mówią tu o Lotosie, tylko tworzą pewną zasadę – 
w sytuacji zagrożenia. Krótko mówiąc, w jakiejś 
mierze jest to sabotowanie wysiłków rządu mają-
cych na celu poradzenie sobie z trudną sytuacją.

(Sygnał timera)
Czy państwo nie boją się zarzutu, że ta pro-

jektowana ustawa przygotowuje tego typu ogra-
niczenia dla rządu i wiąże mu ręce?

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze. O 10 sekund prze-
kroczył pan czas.

(Senator Rafał Ślusarz: Następne pytanie bę-
dzie krótsze.)

Bardzo proszę pana senatora, marszałka, 
o odpowiedź na pytanie.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, wprost przeciwnie. Ta usta-
wa daje możliwość wyjścia z twarzą ze złej decy-
zji. Taka jest także rola nas, senatorów, i taka jest 
rola posłów. Ja nie będę komentował kwestii tego 
sabotażu, Panie Senatorze, bo…

(Senator Rafał Ślusarz: Utrudnia…)
Tak, tak. Jeżeli pan uważa, że projekt ustawy, 

który jest procedowany przez Senat Polski, jest 
sabotażem, to ja nie chcę z panem dyskutować na 
ten temat. Nie powinien pan tego mówić.

(Senator Rafał Ślusarz: To było pytanie.)
Panie Senatorze, no…

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Sławomira Rybickiego.

Senator 
sławomir ryBicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, chciałbym 

zapytać o przebieg wczorajszego posiedzenia po-
łączonych komisji, które debatowały nad omawia-
nym projektem. Czy pojawił się wątek wynikający 
z takiej koincydencji czasowej: prezes Obajtek 

ogłosił w  połowie stycznia br. decyzję m.in. 
o sprzedaży MOL-owi 417 stacji benzynowych 
Lotosu, a przecież wiemy – i mówiliśmy o tym 
też na tej sali – że rząd polski wiedział mniej wię-
cej od listopada, a już na pewno w styczniu, o tym, 
że agresja Rosji na Ukrainę jest oczywista, zresztą 
trwały już przecież przygotowania wielu państw 
do tej sytuacji.

 Czy ta sprawa była poruszana, że prezes 
Obajtek, który zarządza takim strategicznym 
majątkiem państwowym, sprzedaje stacje Lotosu 
przyjacielowi agresora?

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, takiego wątku nie było na po-
siedzeniu komisji.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senato-

ra Martynowskiego.
(Senator Marek Martynowski: Dziękuję, Panie 

Marszałku…)
(Senator Bogdan Borusewicz: O ile pamiętam, 

bo oczywiście nie wszystko pamiętam.)
Przepraszam, pytanie…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale wyda-

je mi się, że takiego wątku nie było, chociaż 
powtarzam…)

(Senator Sławomir Rybicki: Czy pan mar-
szałek uważa za słuszne to, że decyzja podjęta 
w styczniu…)

Ale przepraszam bardzo, ja mam wrażenie, że 
pan senator Rybicki zadał pytanie, pan marsza-
łek Borusewicz na nie odpowiedział, ja zgodnie 
z regulaminem poprosiłem o zadanie kolejne-
go pytania pana senatora Martynowskiego, ale 
dzieje się coś, co nie odzwierciedla mojej prośby. 
A więc bardzo bym prosił, by jednak pan senator 
Martynowski zadał pytanie.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
marek marTynowski 

Dziękuję serdecznie.
Panie Marszałku, pan jako przedstawi-

ciel wnioskodawców, jak rozumiem, zgadza się 
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z uzasadnieniem tego projektu ustawy. Jeżeli tak, 
to chciałbym zapytać… Tu, w uzasadnieniu, jest 
takie zdanie: fuzja PKN Orlen z Grupą Lotos zde-
stabilizuje polski rynek paliw. 

Gdyby pan wytłumaczył, na czym miałaby 
polegać ta destabilizacja… Ja rozumiem, że taka 
fuzja wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne 
Polski, a nie destabilizuje rynek. Jakby pan mógł 
mi to wytłumaczyć…

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Ja zgadzam się z tym zdaniem w całej rozcią-
głości, Panie Senatorze. To nie jest tylko fuzja. 
Jeżeli to byłaby fuzja, prosta fuzja, no to można 
by było na ten temat dyskutować, ale to jest de-
cyzja, która najpierw doprowadzi do podziału 
firmy Lotos, takiego podziału na kawałki, a po-
tem do zbycia tej firmy. Jej rafineria ma być 
jeszcze do tego zarządzana przez 2 podmioty, 
Panie Senatorze, od siebie niezależne, Aramco 
i  Orlen. Powiem panu, że różnica potencja-
łu firmy, która powstanie na bazie Orlenu, 
i Aramco to jest 1:200 – taka jest różnica po-
tencjału. Ale nie będę wchodził w tej chwili w te  
szczegóły.

Tak, każda tego typu zmiana musi spowodo-
wać perturbacje i w zarządzaniu, i w produkcji, 
a tak znacząca zmiana – a to jest olbrzymia zmia-
na dla Lotosu, to jest podział i sprzedaż poszcze-
gólnych spółek, także rynku hurtowego paliw, 
także magazynów paliw – musi spowodować ob-
niżenie poziomu funkcjonowania tego, co zosta-
nie. Tak że absolutnie się z panem nie zgadzam, 
z tą tezą pana się nie zgadzam.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Jerzego Czerwińskiego.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Marszałku, 2 pytania na początek. Ta 

inicjatywa jest, powiedziałbym, bardzo podob-
na do jednej z poprawek, która została zgłoszo-
na w Sejmie. Ta poprawka przepadła, nie została 
uchwalona. To była poprawka bodajże do ustawy 
o obronie Ojczyzny. 

Pytanie jest takie: dlaczego państwo forsuje-
cie drugi raz ten sam przepis? To przecież pójdzie 
do Sejmu i mało prawdopodobne jest, że w Sejmie 
głosowanie będzie inne. To głosowanie, o którym 
ja mówię, to wcześniejsze, było stosunkowo nie-
dawno. O co tutaj chodzi tak naprawdę? O osią-
gnięcie efektu, czy też chodzi tylko o to, żeby gonić 
zajączka?

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, o  osiągnięcie efektu. 
Uważamy, że ta decyzja jest bardzo szkodliwa i że 
ona będzie miała przez wiele lat skutki dla Polski 
i dla naszego regionu.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Bardzo dziękuję.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana sena-

tora Ślusarza.

Senator 
rafał Ślusarz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Marszałku Sprawozdawco!

Treść projektu ustawy jednoznacznie po-
kazuje, że problemem nie jest sama fuzja, tyl-
ko problemem jest warunek, który Komisja 
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Europejska narzuciła, dotyczący odsprzedaży 
części powstającego przedsiębiorstwa podmio-
tom zagranicznym. 

Czy w związku z tym rząd polski jest słusz-
nym adresatem tej ustawy? Czy nie lepiej było-
by zabiegać o to, żeby w warunkach zagrożenia 
Unia Europejska odeszła od pewnych dogma-
tów gospodarczych, które utrzymuje i które wła-
śnie doprowadziły do takiej konfuzji, w jakiej się 
znaleźliśmy?

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, Unia Europejska postawiła 
warunki przy tym łączeniu…

(Senator Rafał Ślusarz: W czasie pokoju były 
te warunki…)

Panie Senatorze, Polska wynegocjowała takie 
warunki i w ramach takich warunków trzeba 
było się z tego wycofać, a nie brnąć dalej. Jeżeli 
pan by się zapytał, kto wybrał te firmy, to moż-
na by powiedzieć, że wybrał je Orlen, te firmy do 
realizacji tych warunków, a nie Unia Europejska. 
Ale trzeba było na takie warunki się nie zgadzać 
albo negocjować do skutku, albo się wycofać z tej 
decyzji. Myślałem… Ja uważałem, że tak będzie, 
ale okazało się, że wola kogoś tam jest silniejsza 
niż oprogramowanie ekonomiczne, funkcjonowa-
nie firmy, która dobrze funkcjonowała, powiąza-
na ze swoimi podmiotami, także na południu, ale 
okazało się, że byłem w błędzie. Dziwię się temu.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Martynowskiego.

Senator 
marek marTynowski 

Dziękuję.

Panie Marszałku, ja rozumiem, po tej od-
powiedzi, że uważa pan, że po fuzji Orlenu 
z Lotosem zyski Orlenu pewnie zostaną uszczu-
plone. Ja wiem, że w 2021 r. zysk Orlenu był re-
kordowy, bo wynosił 11 miliardów zł. 

Czy mógłby pan nam przybliżyć, ile za rządów 
Platformy Obywatelskiej, łącznie przez 8 lat, było 
zysku Orlenu?

(Głos z  sali: Tego nie było na posiedzeniu 
komisji.)

(Senator Rafał Ślusarz: Ile paliwo kosztowało 
w tym czasie?)

Myślę, że jako mieszkaniec Gdańska na pewno 
pan się interesuje i Orlenem, i Lotosem.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze… Nie, nie, komisja się tym nie 
zajmowała.

(Senator Leszek Czarnobaj: Tak jest. 
Dziękujemy.)

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku, Panie Senatorze, proszę 
mi powiedzieć albo skorygować moje informa-
cje. Według moich informacji całą fuzję negocju-
je prezes Orlenu, bo Orlen jest tutaj podmiotem 
wiodącym w tej całej fuzji, i negocjacje prowadzi 
prezes Orlenu, pan Daniel Obajtek. 

Czy coś się zmieniło? Bo według moich infor-
macji pan Daniel Obajtek nie ma dostępu do in-
formacji niejawnych, nie przeszedł tzw. wirówki. 
Czy pana zdaniem człowiek, który nie ma dostępu 
do informacji niejawnych…

(Senator Rafał Ambrozik: Nie było tego na po-
siedzeniu komisji, Panie Senatorze.)

…może odpowiadać za fuzję 2 gigantycz-
nych podmiotów, Orlenu i  Lotosu? Chyba że 
coś się zmieniło. Prezes Orlenu, według moich 
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informacji, nie ma dostępu do informacji niejaw-
nych. Czy taki człowiek może prowadzić tego typu 
negocjacje dotyczące praktycznie fuzji 30-lecia? 
Bo w historii takiej fuzji nie było. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję.
Proszę.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, prezes Orlenu i Orlen nie jest 
wiodący tutaj w tych decyzjach, ale jest jedyny. 
Oczywiście on odpowiada za wszystkie decyzje, 
niezależnie od tego, czy te decyzje on podejmuje 
samodzielnie, czy też ktoś przy nim czy za nim, 
czy nad nim takie decyzje mu sugeruje. Nie wiem, 
czy ma dostęp do informacji poufnych czy taj-
nych… Do tajnych na pewno powinien mieć jako 
prezes takiej firmy. Było na posiedzeniu komisji 
takie pytanie, które zostało zadane ministrowi. 
Minister, mam nadzieję, będzie w stanie na nie 
odpowiedzieć.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę… Sekundeczkę, bo jest kilku se-

natorów. Wszyscy po kolei, tzn. zgodnie z kolejno-
ścią zgłoszeń.

Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Marszałku, mam po jednym konkret-

nym pytaniu. W ustawie zostały dodane wskutek 
poprawki słowa: „należące do tych spółek nieru-
chomości”. Chodziło o to, że będzie blokada także 
na zbycie. To nie jest tylko sprzedaż, to jest tak-
że darowizna, przekazanie na cele publiczne nie-
ruchomości. A z kolei mówi się o zbyciu mienia 
Skarbu Państwa. To o jakie nieruchomości chodzi: 

czy o mienie Skarbu Państwa, czy o te nierucho-
mości, których właścicielem są spółki? Cytuję 
ust. 1 i ust. 2. 

Następna kwestia… Co prawda to ma doty-
czyć tylko tak naprawdę blokady fuzji Orlenu 
z Lotosem, ale państwo się posługujecie przepi-
sem ogólnym, który dotyczy 30 spółek.

(Sygnał timera)
Tam są takie spółki jak Poczta Polska…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 

Senatorze.)
…Totalizator Sportowy…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Prze-

praszam najmocniej…)
Rzeczywiście, tą ustawą, Panie Marszałku, 

można wstrzymać możliwość sprzedaży każdej 
nieruchomości Poczty Polskiej, Totalizatora, każ-
dej działki przy stacji benzynowej, a nawet da-
rowizny na cele publiczne przez 9 miesięcy. Czy 
o to chodzi?

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Panie Senatorze, przekroczył pan o połowę 
czas, który pan miał na pytanie.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator ma rację. Tam jest jeszcze, zdaje 
się, Pałac Brühla.

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak jest.)
Jest, tak. To w związku… Tak. Te wszystkie wy-

mienione… Oczywiście, ten Pałac Brühla został do-
dany niedawno. Nie wiem, dlaczego został akurat 
dodany do tej listy. Tak, wszystkie spółki, wszyst-
kie podmioty, które są wpisane w ten art. 13, nie 
podlegają zbyciu przez 9 miesięcy. Dotyczy to także 
nieruchomości. Możliwe, że część… No, szczegól-
nie stacje benzynowe. One zapewne nie są wyod-
rębnione jako podmioty, bo to są nieruchomości. 
One są dzielone. Jedni dostają 180, czy tam dwieście 
kilkadziesiąt, inni nieco mniej. Tak. I w związku 
z tym tak ten zapis brzmi.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

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

ra Krzysztofa Kwiatkowskiego.
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Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku, Szanowni Państwo, na po-
siedzeniu komisji przedstawiono nam opinię 
prawną do tego projektu ustawy, przygotowaną 
przez panią prof. Joannę Kruczalak-Jankowską 
i pana dra Tomasza Snarskiego. 

Czy pan marszałek zgadza się z  tą opinią, 
w której mówi się, że projekt inicjatywy usta-
wodawczej realizuje de facto cel ustawodawcy 
z 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem pań-
stwowym, który to wprowadzał procedurę chro-
nienia nie akcji, a majątku państwowego? Czy 
zgadza się pan z tym, że projekt, którego jest pan 
sprawozdawcą, spełnia, jak czytamy w tej opinii, 
wszystkie warunki formalne związane z prawi-
dłowym procesem legislacji? I czy zgadza się pan 
z opinią, że projekt ten jest odpowiedzią na istnie-
jące wątpliwości o charakterze ekonomicznym, 
społecznym i prawnym dotyczące fuzji PKN Orlen 
i Grupy Lotos? Oraz…

(Sygnał timera)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 

Senatorze.)
…że i tak umożliwia…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 

Senatorze.)
…podjęcie w przyszłości innych decyzji?

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Zgadzam się w zupełności z tą opinią prawną. 
I tak, po 9 miesiącach można wrócić do sprawy.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Sławomira Rybickiego.

Senator 
sławomir ryBicki 

Dziękuję.
Panie Senatorze, jako senator z Pomorza mogę 

powiedzieć, że w opinii bardzo wielu mieszkańców 

Pomorza, publicystów, decyzja o  przejęciu 
Lotosu przez Orlen jest reakcją rządów Prawa 
i Sprawiedliwości, które nie cieszą się, mówiąc 
oględnie, popularnością na Pomorzu. Czy na posie-
dzeniu komisji była rozmowa o tym, że argumenty 
rządu i prezesa Obajtka, że buduje się mocarstwo-
wy podmiot, który będzie konkurował z najlep-
szymi w Europie i na świecie, megalomańskie 
argumenty oczywiście, o czym pan już wspominał, 
bo proporcje są po prostu niepoważne w odniesie-
niu do tych najpoważniejszych firm… 

Czy podczas debaty w komisji pojawił się taki 
motyw, mówiący o właściwie putinizacji czy or-
banizacji tego obszaru, polegającej na budowaniu 
konglomeratów przemysłowych…

(Sygnał timera)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, czas, 

Panie Senatorze.)
…które zajmują się nie tylko merytorycznie 

obszarem właściwym dla ich zainteresowania 
czy przedmiotem działalności, lecz także dzia-
łalnością o charakterze wydawniczym, politycz-
nym etc.?

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Nie, ten element nie był przedmiotem roz-
ważania przez komisję. Ale faktycznie, ma pan 
senator rację. Orlen przecież wykupił prasę lokal-
ną, Ruch itd. I wiem, że przymierzał się także do 
stacji telewizyjnych. Ale to nie było… Oczywiście 
można się zastanawiać, spekulować, co dalej i po 
co ta fuzja, czemu ona ma służyć. Wzmocnieniu 
Orlenu i zniszczeniu Lotosu? Bo to po prostu tak 
wygląda. Ale tego nie omawialiśmy na posiedze-
niu komisji.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Ślusarz.
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Senator 
rafał Ślusarz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Marszałku Sprawozdawco!

Ewentualne przyjęcie tej poprawki do ustawy 
spowoduje, że pojawią się beneficjenci tego roz-
strzygnięcia i ci, którzy na tym rozstrzygnięciu 
stracą. A mówimy o dużych pieniądzach. W tego 
typu sytuacjach pojawiają się różne grupy naci-
sku, nawet grupy lobbingowe. Przyjmę z pełnym 
zaufaniem deklarację pana marszałka, jeżeli pan 
mnie zapewni, że w odniesieniu do tego projektu 
tego typu wpływów nie ma. A powodem zadania 
pytania jest to, że prowadzący obrady komisji pan 
senator Kwiatkowski nie wypowiedział zwyczajo-
wej formuły „Czy na sali są podmioty zajmujące 
się działalnością lobbingową?”…

(Głos z sali: Ooo!)
…a potem różne osoby się wypowiadały. Tak 

że chciałbym mieć pewność w tym zakresie.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o odpowiedź 
na to pytanie.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, padło takie pytanie „Cui 
bono?” na posiedzeniu komisji. Czyli pytanie: 
w czyim interesie? I w związku z tym minister 
został zobowiązany do przekazania informacji 
na temat sponsoringu przez obie te firmy, Lotos 
i Orlen, od początku do końca, szczególnie w tych 
2 okresach. Mówię o okresach politycznych. I po-
dziwiam pana senatora w precyzji zadawania 
pytań. To znaczy co? Mam się uderzyć w piersi? 
Pan tego ode mnie oczekuje? Oświadczenia, że nie 
mam korzyści związanych z tą ustawą? Jeżeli pan 
tego ode mnie oczekuje, to panu oświadczam: nie 
mam korzyści. I mam nadzieję, że pan także nie 
ma korzyści.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo…

Senator 
rafał Ślusarz 

Ad vocem, Panie Marszałku. Zostałem wymie-
niony, zwrócono się do mnie, Panie Marszałku.

Chciałbym tylko odesłać państwa do pytania, 
które zadałem, bo myślę, że niesprawiedliwie zo-
stało ono odebrane jako dalej idące, niż szło.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, jeżeli miał pan na posiedze-
niu komisji jakieś uwagi tego typu, to powinien 
pan je zgłosić na posiedzeniu komisji…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo 
proszę o…)

…i poprosić o wyjaśnienie.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Ponieważ z nazwiska był wymieniony pan 
senator Krzysztof Kwiatkowski, to także w tym 
ekstraordynaryjnym trybie proszę go o zabra-
nie głosu czy raczej pozwalam mu na zabranie 
głosu.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Czy pan podziela obawy pana senatora 
Ślusarza? Bo na sali poza członkami komisji była 
delegacja rządowa i  wieloletni prezes PGNiG 
oraz minister gospodarki w rządzie Jarosława 
Kaczyńskiego. Czy pan podziela obawy, że ktoś 
z nich mógł reprezentować jakieś interesy lobbin-
gowe, nie wiem, rosyjskie czy inne? Bo rozumiem, 
że tym się kierował pan senator, zadając to tro-
skliwe pytanie.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Proszę.
To nawet było pytanie, a nie sprostowanie, 

w związku z czym…
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Senator 
BoGdan Borusewicz 

Nie podzielam tych obaw, za to podzielam oba-
wy, że węgierski MOL reprezentuje interesy rosyj-
skie w tej części Europy.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana sena-

tora Gogacza.
Przepraszam, że wcześniej nie zauważyli-

śmy pana senatora, ale po prostu pan siedzi na 
takim kącie, że… Senator Czerwiński usiadł tak, 
że dużo wygodniejsze jest wychwytywanie jego 
próśb o udzielenie głosu.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
sTanisław GoGacz 

Panie Marszałku, w związku z tym, że ini-
cjatywa dotyczy 30 spółek Skarbu Państwa, 
chciałbym o coś zapytać. Skoro dyskutujemy 
tylko o Lotosie i Orlenie, o ewentualnej ich fu-
zji, to chciałbym zapytać, czy w związku z tym… 
No, jeżeli chodzi o analizy gospodarcze dotyczą-
ce tych 2 spółek, to one zostały przeprowadzo-
ne. Nawet konferencja w Gdańsku się odbyła, 
zorganizowana przez BCC, „NIE dla likwidacji 
Lotosu!”. 

Ale proszę mi powiedzieć: czy te pozostałe 28 
podmiotów też zostało tak przeanalizowanych od 
strony gospodarczej, pod kątem tego, że to może 
oznaczać zagrożenie w kontekście art. 4 Traktatu 
Północnoatlantyckiego? Czy, jeżeli się urucho-
mi konsultacje… Czy tylko w przypadku tych 
2 spółek fuzja może czymś zagrozić, czy ewentu-
alnie także fuzja innych spółek będzie zagraża-
ła bezpieczeństwu w kontekście art. 4 Traktatu 
Północnoatlantyckiego? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, tam są nie tylko te 2 spółki, 
ale także PGNiG, którego przejęcie przez Orlen 
jest już w toku. Mówiłem o tym, że dzisiaj ustawa 
była w Sejmie, nie ma jej jeszcze w Senacie, przy 
okazji sprawy bardzo ważnej, akceptowalnej, do-
tyczącej zwiększenia mocy przerobowej, inwesty-
cji w terminal gazowy w Świnoujściu. Pan prezes 
Obajtek ma olbrzymi apetyt: kupił „Ruch”, jak mó-
wiłem, kupił gazety, prasę lokalną…

(Głos z sali: Źle…)
No, dla jednych źle, dla innych dobrze. Ja nie 

wiem, czy nie zamierza dokonać tzw. akwizy-
cji z listy innych ważnych podmiotów. Widać, 
że rozpycha się w  różne strony. Nie wiem. 
Zabezpieczamy się.

(Głos z sali: A to jest źle?)

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

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

ra Martynowskiego.

Senator 
marek marTynowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, ja rozumiem, że jako spra-

wozdawca nie chciał pan odpowiedzieć na moje 
pytanie, bo takie pytanie nie padło podczas po-
siedzenia komisji, ale myślę, że jako wniosko-
dawca powinien się pan ustosunkować do tego, 
i sadzę, że pan jest przygotowany na odpowiedź. 
Ale skoro pan nie chciał, to ja to powiem: przez 
8 lat rządów Platformy zysk Orlenu to były 2 mi-
liardy 900 tysięcy zł.

A teraz pytanie. Pan mówił o tym, że przez 
9 miesięcy nie można sprzedawać udziałów spół-
ek Skarbu Państwa, taki jest zapis w tym projek-
cie ustawy. Dlaczego przez 9 miesięcy, jakby pan 
mógł mi wytłumaczyć… Skąd ten termin?

Senator 
BoGdan Borusewicz 

To jest czas mniej więcej do końca tego roku. 
Sądzę, że ten konf likt na wschód od naszych 
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granic, sprawa tego konfliktu pod koniec tego 
roku będzie już nieaktualna, Ukraina pokona 
Rosję i będziemy w ogóle w innym miejscu.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, teraz pan senator Rafał 

Ambrozik zadaje pytanie.

Senator 
rafał amBrozik 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku, cytat: „Nie ma żadnej ideolo-

gicznej przesłanki, by mówić kategorycznie «nie» 
inwestorom z jakiegokolwiek kraju, także z Rosji” 
– Donald Tusk. 

Chciałbym zapytać, dlaczego PO-PSL chciał 
sprzedać Lotos stronie rosyjskiej, i chciałbym 
zapytać o strukturę akcjonariatu węgierskiego 
MOL. Sugerujecie, że akcjonariusze to głównie 
Rosjanie.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Nie, Panie Senatorze, tu nie chodzi o sprawy 
właścicielskie MOL. Chodzi o to, że MOL współ-
pracuje w sposób organiczny z Gazpromem.

(Senator Rafał Ambrozik: Panie Marszałku, 
ale…)

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Prze -
praszam, Panie Senatorze…)

(Senator Rafał Ambrozik: …rząd PO-PSL chciał 
sprzedać Rosjanom polską spółkę.)

Dobrze, ale zadał pan 2 pytania, ja odpowie-
działem na pana drugie pytanie.

A co do pierwszego to chcę pana wyprowa-
dzić z błędu. To jest teza powtarzana przez pana 
środowisko: tak, chciał sprzedać Rosji. Sprzedał? 

Sprywatyzował? Co? Trzy razy była podejmowa-
na próba fuzji z Lotosem albo sprzedaży Lotosu, 
za żadnym razem ona się nie powiodła i rządy 
się z tego wycofywały. Pierwsza próba była za 
pierwszego PiS-u, druga próba była za Platformy, 
a trzecia jest teraz, za PiS-u, to jest trzecia próba. 
Z tamtych 2 prób zrezygnowano także dlatego, 
że był opór posłów i senatorów z Pomorza, wszy-
scy byli przeciwni, także ci, którzy byli w koalicji 
rządowej. A teraz jest inaczej. Teraz jest inaczej. 
Lokalni działacze PiS i senatorowie… Nie, sena-
torowie nie, posłowie. Oni popierają to. Popierają 
to na zasadzie „jak każą, to chyba trzeba” albo 
może na jakichś innych zasadach. Bo przecież nie 
Platforma decyduje od 7 czy 8 lat o obsadzie tych 
spółek Skarbu Państwa, tylko PiS decyduje. Może 
to też ma jakiś związek?

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana sena-

tora Mroza.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku, ten proces, który dzisiaj 
jest, to nie jest żadna prywatyzacja, to jest kon-
solidacja. To tak na marginesie tej pańskiej wy-
powiedzi. Bo my nie prywatyzujemy czy rząd nie 
prywatyzuje Lotosu, tylko po prostu Orlen, spółka 
Skarbu Państwa, przejmuje inną spółkę Skarbu 
Państwa. Ale oczywiście w  wyniku działań 
Komisji Europejskiej musieliśmy pewne aktywa 
dublujące się odsprzedać. I bardzo fajny pomysł 
pana prezesa Obajtka, który postanowił nie sprze-
dać stacji Lotosu, ale je wymienić na inne stacje, 
na innych rynkach, na których operuje Orlen… 
Ale to tak na marginesie.

A pytanie jest jedno. Próba prywatyzacji była 
za rządów Platformy Obywatelskiej. I była słynna 
konferencja pana premiera Donalda Tuska, który 
powiedział…

(Sygnał timera)
…nie tylko jeżeli chodzi o prywatyzację…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 

Senatorze.)
…że nie widzi żadnych przeszkód, żeby 

Rosjanie kupili. Jakie wtedy było pańskie 
stanowisko?
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WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Negatywne. I myślę, że także dlatego moje sta-
nowisko było negatywne, że w ogóle do tego nie 
doszło. To znaczy, jeżeli chodzi o Rosjan, to było py-
tanie i była odpowiedź ogólna. Zaś nie było, Panie 
Senatorze, w ogóle rosyjskiego wniosku. Nie było.

(Senator Rafał Ambrozik: Negocjacje były.)
Pan wie lepiej ode mnie. Dobrze. Będzie pan 

tutaj występował, to może pan o tym opowiedzieć. 
Ja mówię to, co ja wiem.

Czy to jest konsolidacja? Wie pan, gdyby to było 
tworzenie związku 2 firm albo nawet przejęcie 
Lotosu przez Orlen, to na pewno sytuacja byłaby 
inna. Tu jest podział Lotosu, który jest bardzo dobrą 
i nowoczesną firmą, znacznie bardziej nowoczesną 
niż Orlen. Tam zostały zainwestowane duże pienią-
dze. Jeżeli pan ma wątpliwości, czy wymiana to jest 
prywatyzacja… No, jednak inna firma, która for-
malnie nie jest firmą państwową, przejmuje te sta-
cje, tak? Węgierski MOL. Mówię, formalnie nie jest 
państwowa, ale oczywiście decyzje dotyczące MOL 
na pewno zapadają w gabinecie premiera Orbána. 
Zaś 1/3… przepraszam, dokładnie 30% rafinerii, ser-
ca tej firmy – bo sercem jest rafineria, produkcja 
– ma być sprzedane Saudi Aramco, a inne części 
firmy spółce Unimot itd. A więc mówię panu: to jest 
prywatyzacja. Zaś jeżeli pan tego nie chce nazwać 
słowem „prywatyzacja”… Ja nie wiem, dlaczego pan 
się tego słowa brzydzi. No, trzeba nazywać rzeczy 
językiem realnym, nazywać tak jak jest.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Martynowskiego.

Senator 
marek marTynowski 

Dziękuję.
Panie Marszałku, najpierw takie krótkie 

sprostowanie. W 2006 r. PiS dążył do fuzji, czyli 

połączenia Lotosu z Orlenem. A państwo za swo-
ich rządów chcieliście sprzedać Lotos Rosjanom. 
Jest różnica – i to ogromna.

A teraz moje pytanie. W uzasadnieniu mo-
żemy przeczytać, że w dobie trwającej wojny 
w Ukrainie, wywołanej przez Federację Rosyjską, 
należy podjąć pilne działania mające na celu 
ochronę i zabezpieczenie spółek. 

Panie Marszałku, czy w 2008 r., jak była wojna 
w Gruzji, tego typu projekty pan również składał, 
czy nie?

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Marszałku.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, ja oczywiście mogę powie-
dzieć, że tego nie było na posiedzeniu komisji…

(Senator Marek Martynowski: Ale jako wnio-
skodawca mógłby pan odpowiedzieć.)

…że tego nie było na posiedzeniu komisji. 
Przecież był pan na posiedzeniu komisji i wie pan, 
co tam było mówione. Ale powiem panu, że…

(Rozmowy na sali)
…że to była… Tak, tak. To, co nazywacie sprze-

dażą za czasów Tuska, to była próba łączenia. Były 
3 próby łączenia. Nie było próby sprzedaży. I to 
jest trzecia próba połączenia… tzn. włączenia 
Lotosu do Orlenu. 2-krotnie to udało się zabloko-
wać. I na tym zakończę.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję…)
Oczywiście znam szczegóły. Znam szczegóły, 

ale nie będę tego ujawniał.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Ja tylko chcę państwu przypomnieć, żeby nikt 

nie miał wątpliwości, i ja to odczytałem wyraźnie 
na początku: pan marszałek Borusewicz wystę-
puje i jako sprawozdawca komisji, i jako przedsta-
wiciel senatorów wnioskodawców. Nie jest więc 
niczym niestosownym pytanie go o rzeczy, które 
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dotyczą wniosku, nawet jeśli nie były dyskutowa-
ne na posiedzeniu komisji.

(Senator Janina Sagatowska: Oczywiście. 
Dlatego pytamy.)

Ale to dotyczy jakby każdego. Żebyśmy wie-
dzieli dokładnie, w jakiej roli się tu znajdujemy. 
Ja staram się tych spraw przestrzegać.

I teraz bardzo proszę o zadanie pytania pana 
senatora Martynowskiego.

Senator 
marek marTynowski 

Panie Marszałku, ja na swoje pytanie niestety 
nie dostałem odpowiedzi. Czy za państwa rządów, 
czyli w 2008 r., już po wojnie w Gruzji, kiedy to 
Rosja napadła na Gruzję, państwo też próbowa-
liście podjąć tego typu decyzję, tak jak dzisiaj? 
Wcześniej, kilka tygodni temu chcieliście podjąć 
w tej sprawie uchwałę, nie udało wam się, teraz 
jest projekt ustawy… Czy tego typu projekty były 
również za państwa rządów?

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Sprawa wojny Rosji z Gruzją, napaści Rosji na 
Gruzję, nie zbiegła się w czasie z tego typu koncep-
cjami. Gdyby trwała wojna w Gruzji na taką skalę, 
jak teraz na Ukrainie, to ja też bym uważał, że nie 
powinniśmy majstrować przy tego typu firmie.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Marszałku, mnie zastanawia to, dlacze-

go 80% załogi Lotosu opowiedziało się za tą fuzją. 
A może to jest tak, że oni wiedzą więcej niż pano-
wie, państwo, którzy się podpisali pod projektem? 
Może jest np. tak, jak czytam tutaj, że od 2008 r. 
w Europie zostało zamkniętych 30 rafinerii i że te 

zjawiska konsolidacyjne są typowe dla wszystkich 
państw, powiedzmy, Unii Europejskiej? Czyli jest 
tak, że zjawiska idą w jednym kierunku, tzn. nie 
następuje podział, a właśnie konsolidacja. A pań-
stwo chcecie stanąć przeciwko takiemu proceso-
wi, który de facto wzmacnia oba podmioty.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

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

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, te 30 rafinerii, które zban-
krutowały, to jest do połowy prawda. One nie 
zbankrutowały. One w większości zostały prze-
jęte przez inne podmioty.

Czy konsolidacja jest zła, czy dobra? No, w tym 
przypadku jest zła, dlatego że nie konsolidują się 
2 firmy, ale jedną firmę przed konsolidacją się 
niszczy, dzieli się. I to jest problem.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja przepraszam, 
Panie Marszałku, bo ja nie uzyskałem odpowie-
dzi, jaki jest… Może kto inny będzie na to pytanie 
potrafił odpowiedzieć.)

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Panie Senatorze, ale teraz nie wiem, w jakim 
trybie pan zabiera głos.

Senator 
jerzy czerwiński 

Ja chcę tylko dopytać pana marszałka, ponie-
waż cały czas tutaj jest mowa o tym, że przejęcie 
przez MOL określonych udziałów jest złe. No ale 
to na nas wymusiła Unia Europejska. Co państwo 
żeście…

(Senator Magdalena Kochan: Nieprawda.)
…zrobili, żeby…
(Senator Magdalena Kochan: Nieprawda!)
…nie było tego przejęcia? No, macie takie dobre 

układy w tej Unii Europejskiej…
(Senator Magdalena Kochan: Nieprawda!)
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WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze, za kolejne pytanie.
Bardzo proszę, Panie Marszałku, o odpowiedź.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, mógłbym odpowiedzieć: ma-
cie takie dobre układy z Węgrami i dlatego MOL 
przejmuje, tak? Ale chcę powiedzieć co innego. 
Rząd… Powiem inaczej. Orlen negocjował z Unią 
Europejską. Czy rząd polski brał w tym udział? 
Nie wiem. Czy w takiej sytuacji powinien brać 
udział? Czy powinien używać swoich wpływów 
w tej kwestii? Tak. I nie Unia Europejska kazała 
sprzedać czy każe sprzedać MOL-owi, przekazać, 
no, załóżmy, wymienić, żeby być dokładnym, te 
stacje benzynowe, tylko prezes Obajtek wybrał tę 
firmę. I to był następny błąd.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana sena-

tora Mroza.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku, ja mam takie pytanie: czy 
pan wie, jaki jest dzisiaj udział Skarbu Państwa 
w Lotosie?

(Senator Bogdan Borusewicz: Tak, wiem.)
A ile?
(Senator Bogdan Borusewicz: Powyżej 50%.)
Niewiele ponad 50%.
(Senator Bogdan Borusewicz: No, 53%.)
W 2005 r. w czerwcu koalicja SLD i PSL doko-

nała prywatyzacji Lotosu poprzez giełdę. Czy ktoś 
był wtedy przeciwko? Pan był wtedy przeciwko, 
Panie Marszałku?

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie byłem 
wtedy przeciwko.)

No właśnie. Jeżeli dzisiaj…
(Senator Bogdan Borusewicz: Bo Polacy z tego 

skorzystali.)

Skoro my dzisiaj jesteśmy zmuszeni przez 
Komisję Europejską, a może pan o to zapytać swo-
ich kolegów z Parlamentu Europejskiego, bo jest to 
wykonanie decyzji Komisji Europejskiej…

(Senator Magdalena Kochan: Nieprawda!)
…i sprzedajemy 30% rafinerii Aramco, to py-

tam, czy dalej mamy kontrolę nad tym podmio-
tem, czy nie. Chyba większą niż dzisiaj nad Grupą 
Lotos, bo tu mamy tylko pięćdziesiąt parę procent 
udziałów, a w samej rafinerii przez Orlen będzie-
my kontrolowali 70%. To po pierwsze.

A po drugie, jednym z elementów jest za-
gwarantowanie przez Aramco dostaw ropy. Czy 
pan uważa, że jeżeli wprowadzamy inwestora, 
który jest jednocześnie dostawcą ropy, to nie  
jest to…

(Sygnał timera)
…zagwarantowanie bezpieczeństwa ener-

getycznego dla naszego kraju? Jeżeli ktoś jest 
współwłaścicielem…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 
Senatorze.)

…a jednocześnie dostarcza ropę, to czy to nie 
jest najlepsza gwarancja tego, że on będzie dostar-
czał tę ropę? Pytam choćby w kontekście tego, co 
się dzieje dzisiaj na Ukrainie. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, pierwsza kwestia. Czy to, że 
mamy, że pozostaje w rękach polskich 70% rafine-
rii, oznacza, że zarządzamy tą rafinerią? Otóż nie. 
Nie. Kontrahent, który ma otrzymać 30% udzia-
łów, będzie współzarządzał, nie na poziomie 30%, 
to nie jest 50:50, on otrzymuje 30% i otrzymuje 
możliwość współzarządzania tą rafinerią. Taka 
jest umowa, przynajmniej tak wynika z tego, co 
czytam, bo tej umowy w zasadzie nikt nie wi-
dział, nawet wiceminister Skarbu Państwa, jak 
twierdził, jej nie widział. I to jest kwestia, na któ-
rą panu zwracam uwagę. Tak że dobrze, że pan 
o to zapytał.

A drugie pytanie? Aha, pan mówi, żebym do 
kogo, do swoich znajomych…
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Senator 
krzyszTof mróz 

Czy pan nie uważa, że jeżeli 30% Aramco, któ-
re jest dostawcą ropy do rafinerii…

(Senator Bogdan Borusewicz: Aha, tak, 
dostawy.)

Czy nie uważa pan, że to zagwarantuje bez-
pieczeństwo dostaw w  tym bardzo niestabil-
nym dzisiaj czasie? Dzisiaj przerywane są 
łańcuchy dostaw. No i generalnie jest to też jakaś 
konkurencja…

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, Aramco sprzedaje ropę tym, 
którzy płacą. My kupowaliśmy w Aramco, płaci-
liśmy, kupowaliśmy. To nie jest taki związek, jak 
pan sądzi, na śmierć i życie. A powiem też panu 
to, że cenę, jaką Aramco płaci za 30% rafinerii 
i za współzarządzanie – i to jest bardzo istotne – 
zapłaci w ciągu roku. Taki jest wolumen dostaw, 
które są przewidywane, dostaw ropy naftowej 
z Aramco. No, to jest taka cena. To jest świetny 
interes dla Aramco.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

ra Martynowskiego.

Senator 
marek marTynowski 

Panie Marszałku, pan wcześniej nie chciał 
odpowiedzieć na pytanie, czy pan składał jakie-
kolwiek projekty po wojnie w Gruzji z 2008 r. 
Uważał pan, że to nie ma z tym związku. No, 
właśnie przez takie działania, a właściwie brak 
działań, Rosja w pewnej chwili zobaczyła, że 
może właściwie wszystko, i w końcu napadła też 
na Ukrainę. A przecież w 2008 r., jak rządziliście, 
mogliście złożyć taki projekt, żeby żadna spółka 
Skarbu Państwa nie trafiła w ręce Rosji. Przecież 
w 2011 r. chcieliście sprzedać Lotos. Cytowano tu 
wielokrotnie słowa ówczesnego premiera Donalda 

Tuska. Pan nie widzi tutaj takich właśnie dzia-
łań, które… W tej chwili państwo je podejmuje-
cie, a wcześniej nie podejmowaliście. Pan sam na 
posiedzeniu komisji mówił, że to jest demagogia.

(Sygnał timera)
To dotyczyło wypowiedzi pana marszałka 

Pęka i pana ministra Małeckiego. Ja uważam, że 
właśnie w tej chwili uprawiacie demagogię, że to 
jest demagogia z państwa strony.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Panie Senatorze, przepraszam. Nie tylko prze-
kracza pan czas, ale jeszcze… Nie tylko do pana 
adresuję tę uwagę. Zamieniacie państwo zada-
wanie pytań w merytoryczną dyskusje. Każdy 
senator ma do niej prawo, ale padają tutaj ciągle 
te same argumenty, które nie są pytaniami. Za 
chwilę otworzę dyskusję i każdy z tych argumen-
tów, nawet w dużo dłuższej, 10-minutowej wypo-
wiedzi, będzie można przedstawić.

Bardzo proszę o odpowiedź pana marszałka 
Borusewicza.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku, że pan mi 
to umożliwił.

Panie Senatorze Martynowski, mówiąc, że 
Tusk chciał sprzedać rafinerię, pan mówi nie-
prawdę. No, chodzi o Lotos. Pan mówi niepraw-
dę, powtarzam to po raz kolejny. Ja nie będę się 
odnosił do tego…

(Senator Marek Martynowski: Słowa, które 
wypowiadał…)

Ale wie pan… Co to znaczy, że chciał sprzedać? 
Były negocjacje, były jakieś kontakty tego typu? 
Powtarzacie, powielacie to, co Jacek Kurski mówi 
w telewizji. Dla was to jest realna rzeczywistość.

I teraz uwaga, jeżeli chodzi o Gruzję. Panie 
Senatorze, czy pan nie widzi, że wojna na Ukrainie 
to inna wojna, jeżeli chodzi o skalę, zasięg i zagro-
żenie dla Polski, niż tamta wojna w Gruzji?

(Senator Marek Martynowski: Czyli na Gruzję 
mogą napadać, tak?)

Panie Senatorze, niech pan nie będzie dema-
gogiem. Niech pan mi nie przerywa. Dobrze? To 
jest inna skala. Konflikt w Gruzji trwał tydzień, 
a tutaj zaczyna się już trzeci miesiąc.
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(Senator Marek Martynowski: Parę miesięcy.)
Panie Senatorze, ja myślałem, że pan jest…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze, bardzo proszę…)
…bardziej rozsądny niż…

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Panie Senatorze, ja nie mam prawa oceniać 
pytań merytorycznie, ale mam prawo dbać o to, 
żeby ta dyskusja była… żeby to, co się odbywa 
w tej sali, odbywało się zgodnie z regulaminem. 
Pytanie trwa minutę, później senator sprawoz-
dawca ma czas na odpowiedź. I bardzo proszę nie 
przerywać, bo w ten sposób nie posuwamy się do 
przodu.

(Senator Bogdan Borusewicz: Mam 3 minuty 
na odpowiedź.)

Bardzo proszę o zadanie kolejnego pytania 
pana senatora Sławomira Rybickiego.

Senator 
sławomir ryBicki 

Dziękuję.
Panie Senatorze, marszałek Pęk dzisiaj rano, 

ale też wczoraj na posiedzeniu komisji, mó-
wił, że przyjęcie tej ustawy byłoby wbrew pol-
skiej racji stanu. A jednocześnie Piotr Woźniak, 
były minister gospodarki w rządzie premiera 
Kaczyńskiego, powiedział, że sprzedając MOL-
owi stacje Lotosu, zafundujemy sobie część 
Gazpromu w Polsce. 

Czy w świetle tych wypowiedzi uważa pan, że 
sprzedaż stacji Lotosu zwiększy bezpieczeństwo 
Polski? Czy jest to w związku z tym zgodne z pol-
ską racją stanu, czy może z racją stanu innego 
państwa? Dziękuję.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Dla mnie jest jasne, że zmniejszy bezpieczeń-
stwo Polski. I zgadzam się z ministrem Piotrem 
Woźniakiem, jeżeli chodzi o ocenę tej sytuacji, 
kontraktu z MOL-em. Zaś pan marszałek Pęk ma 
prawo do swojej oceny, przecież my tutaj dysku-
tujemy na ten temat. Ja absolutnie się z nim nie 
zgadzam.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarsza-
łek Marek Pęk)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pytanie zadaje pan senator Gawłowski.

Senator 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, niedawno prezydent Biden 

zwrócił się do krajów arabskich o zwiększenie 
wydobycia ropy naftowej w związku z konflik-
tem na Ukrainie. Istotnym, ważnym graczem 
jest Saudi Aramco, jest gigantem na rynku do-
staw ropy. 

Czy pan wie, że Saudi Aramco i w ogóle kraje 
arabskie, kraje zgrupowane w OPEC, odmówiły 
zwiększenia wydobycia ropy? I tu nie ma znacze-
nia, czy posiadają własne rafinerie. Czy w takiej 
sytuacji, gdyby byli współwłaścicielem Lotosu 
i odmówili, to Lotos miałby więcej surowca, czy 
mniej? Czy miałoby to jakikolwiek wpływ, czy ra-
czej dbaliby o wysokie ceny surowca, jakim jest 
ropa naftowa?

(Sygnał timera)
Sprzedaż Lotosu oznacza de facto działanie 

w interesie innym niż polski.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Zawsze wtedy, kiedy właścicielem tego typu 
zasobów czy firm jest inne państwo, to ono gra 
na swój interes, to jest po prostu jasne. Saudi 
Aramco nie tylko ma otrzymać 30% rafinerii, 
ale także ma otrzymać 30% produkcji z tej rafi-
nerii. Czyli będzie dalej handlować produktami 
z rafinerii.

Tak, wiem o tym, wszyscy przecież wiemy, 
że wobec sugestii Stanów Zjednoczonych, żeby 
Arabia Saudyjska… Saudi Aramco jest firmą 
państwową, w zasadzie firmą monarchy, bo tam 
tak wygląda własność. Były sugestie, żeby Saudi 
Aramco zwiększyła wydobycie i w ten sposób ob-
niżyła ceny paliwa na rynku, ale Saudi Aramco 
odmówiła.
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WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Krzysztof Mróz. Bardzo proszę 
o zadanie pytania.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku, pan cały czas próbuje nam 
wmówić – nie tylko nam, ale i słuchającym nas 
osobom – że Donald Tusk nie miał nic wspólnego 
z prywatyzacją. W roku 2011 i później, na prze-
łomie z rokiem 2012 ówczesny minister skarbu 
w rządzie pana Donalda Tuska, pan Aleksander 
Grad, rozpoczął proces prywatyzacji. Zostały zło-
żone oferty i 4 firmy zostały wybrane. Proces pry-
watyzacji został zatrzymany wtedy przez Sejm 
– niewielką większością głosów posłowie ustawo-
wo zablokowali możliwość prywatyzacji Lotosu. 
Pan wie, jak głosowali wtedy posłowie Platformy 
Obywatelskiej?

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie, nie wiem.)
To niech pan sprawdzi, Panie Marszałku, 

i pan sobie wtedy odpowie… Generalnie udało 
się to wtedy zablokować głosami posłów Prawa 
i Sprawiedliwości, SLD, Solidarnej Polski. A rząd 
forsował tę inicjatywę prywatyzacji. Tak więc 
mówienie o tym, że rząd pana Donalda Tuska nie 
chciał sprywatyzować Lotosu, po prostu jest nie-
prawdą, Panie Marszałku.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, powtarzacie ciągle, że 
chciał sprzedać Rosjanom… Czy chciał sprzedać 
Rosjanom? Chyba nie.

(Senator Krzysztof Mróz: Ale chciał pry - 
watyzować.)

No, wie pan, tego typu rzeczy dzieją się pod 
kontrolą rządową, podobnie jak w tej chwili ta 
operacja. Oczywiście dla mnie jest jasne, że to się 
dzieje pod kontrolą rządową. To rząd o tym de-
cyduje, w mniejszym stopniu prezes Orlenu, tak 
sądzę.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku, przeglądam listę pod-
miotów, które wypowiedziały się à propos tego 
projektu. Podmioty, nazwałbym to, rządowe, 
w większości są przeciwne, zaś podmioty, które 
wspierają ten projekt – może wymieńmy je: Loża 
Gdańska – BCC, „Pracodawcy Pomorza” – są na 
ogół związane z Pomorzem. 

Proszę mi powiedzieć, dlaczego tak jest, że 
Pomorze – oczywiście mogą to być względy pre-
stiżowe – tak walczy o to, żeby ta fuzja nie doszła 
do skutku? Czy np. samorządy terytorialne tra-
cą coś na tej fuzji, np. podatek od nieruchomości, 
PIT, CIT itd.? Może jakieś zwiększone bezrobocie 
się pojawi? Czy pan ma jakąś wiedzę na ten te-
mat, że ta fuzja może być przyczynkiem do tego, 
że pozycja samorządów z Pomorza będzie gorsza 
po tej fuzji?

(Sygnał timera)

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, nie zajmowałem się tą 
kwestią.

Zaś jeżeli chodzi o opinie różnego typu, to 
sprawa była otwarta. Te opinie każdy podmiot 
i każdy obywatel mógł przekazać do Senatu. Tak 
więc to, że takie, a nie inne opinie wpłynęły, może 
wynikało z zainteresowania. No, inni tą kwestią 
się nie interesują albo im jest ona obojętna.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Szejnfeld. Bardzo proszę.

Senator 
adam szejnfeld 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku Sprawozdawco, chciałbym 

zapytać o jedną ważną rzecz, jak mi się wyda-
je. Dlatego że kontekst wojny, napaści Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę i zachowania się wobec tej 
agresji Węgier właściwie kompletnie dyskwalifi-
kuje tę sprzedaż. I powinien spowodować… Rząd 
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powinien się z niej wycofać. Ale zostawiam ten 
wątek.

Wcześniej, przed wojną ona też wywoływa-
ła kontrowersje i opory m.in. dlatego, że przede 
wszystkim całkowicie nie jest znany czy nie jest 
rozumiany cel sprzedaży Lotosu. Cała procedura 
i umowa są nietransparentne, niejasne. Mówimy 
o  jednym z  najważniejszych przedsiębiorstw 
w Polsce, a w związku z tym obywatele, Polacy, 
ale także parlament, Sejm i Senat, zdecydowanie 
powinni znać i rozumieć cel po to, żeby go po-
przeć bądź nie poprzeć. Czy ostatnia dyskusja, 
także w komisji, wyjaśniła ten cel? Zwiększyła 
jawność i transparentność tej potencjalnej trans-
akcji, czy nie?

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, dyskusja dotknęła tej bardzo 
ważnej kwestii, ponieważ jest informacja publicz-
na, że Saudi Aramco, która kupuje także Lotos 
Asfalt, zawarło w umowie – taka jest informacja 
publiczna prasowa itp. – zastrzeżenie, że może się 
z tego wycofać. A w związku z tym padło pytanie 
do wiceministra Skarbu Państwa, czy to prawda. 
Wiceminister odpowiedział, że nie wie, bo… Aha, 
pytanie było: według jakiego porządku prawnego 
będą rozstrzygane spory? No bo jeżeli jest taka 
klauzula i Saudi Aramco powie „Wycofujemy 
się i proszę nam zwrócić pieniądze”, to strona 
przeciwna, czyli nasza, może powiedzieć „Nie”. 
Wtedy pójdzie to do sądu, a w zasadzie zapew-
ne do sądu arbitrażowego. I teraz jest problem, 
w jakim porządku prawnym. Czy w porządku 
prawnym saudyjskim, czy w porządku praw-
nym polskim? Wiemy, że praworządność i prawo 
Arabii Saudyjskiej są bardzo, bardzo… No, bardzo 
– załóżmy…

(Senator Leszek Czarnobaj: To nie jest 
rosyjskie?)

Ja już nie będę dopowiadał.
No, jest mocno osadzone na zasadach praw-

nych. Minister odpowiedział, że nie wie. Wtedy 
padło też pytanie, czy minister lub minister-
stwo zna zapisy umowy. Minister na to odpo-
wiedział, że nie zna, bo to jest przecież kwestia 
między firmą Orlen a Saudi Aramco, a rząd jest 
tylko udziałowcem i nie może znać, jako jeden 
z udziałowców… jako udziałowiec, właściciel czę-
ści udziałów, nie może być w lepszej pozycji niż 

reszta udziałowców. Orlen jest firmą giełdową. No 
i na tym się ta krótka wymiana zdań zakończyła. 
Przekazuję to państwu, żebyście o tym wiedzieli. 
Oczywiście to wywołało dodatkowe pytania i do-
datkowe obawy, z mojej strony poważne. Na tym 
bym skończył.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

P y ta n ie zadaje pa n senator Ma rek 
Martynowski.

Senator 
marek marTynowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, tutaj wielokrotnie pa-

dała taka teza, że węgierska Grupa MOL, któ-
ra przejmie część stacji Lotosu, jest powiązana 
z rosyjskim biznesem. Z pewnością pan wie, 
że w akcjonariacie Grupy MOL nie ma kapitału 
rosyjskiego. 

Ale czy mógłby pan – to pytanie zadaję panu 
bardziej jako przedstawicielowi wnioskodawców 
niż sprawozdawcy – ewentualnie powiedzieć, kto 
jest największym udziałowcem w Grupie MOL 
i z jakiego jest kraju?

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Nie sprawdzałem tego i nie mam dokładnej 
wiedzy na ten temat. Ale niezależnie od tego, kto 
jest udziałowcem Grupy MOL, decyzje w stosunku 
do tej grupy podejmowane są w rządzie, w rzą-
dzie węgierskim oczywiście. MOL bardzo blisko 
współpracuje, wręcz organicznie, z Gazpromem, 
tak organicznie, że zbudował Gazpromowi część 
Turkish Stream na swoim terytorium, zbudował 
też 2 interkonektory – 1 już skończył, a drugi 
jest chyba na ukończeniu. Czyli nie tylko zajmu-
je się przesyłem – chociaż akurat przesyłem zaj-
muje się inna firma, firma czysto państwowa 
– ale też wspiera tę trasę, niewątpliwie wspiera 
tę budowę. Bez Węgier South Stream by nie po-
wstał. A South Stream to jest druga inwestycja, 
inwestycja z drugiego kierunku, która ma omi-
jać Ukrainę. W związku z tym przez gazociąg 
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ukraiński będzie szło mniej gazu niż dotychczas, 
czyli mniej o jakieś 12 miliardów m3. I tak to wy-
gląda. Ja nie mówiłem, że w MOL-u są inwestorzy 
rosyjscy, bo nie mam takich informacji, a więc nie 
mogłem tak mówić.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Rybicki. Bardzo proszę.

Senator 
sławomir ryBicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy ja dobrze 

zrozumiałem odpowiedź na poprzednie pytanie, 
że na posiedzeniu połączonych komisji przedsta-
wiciel rządu, minister polskiego rządu, nie był 
w stanie odpowiedzieć na temat istotnych wa-
runków umowy sprzedaży składników mająt-
ku Lotosu, tak że nie wiemy np. tego, czy MOL 
będzie mógł – czy raczej nie będzie mógł, mam 
nadzieję – sprzedać, odsprzedać nabytych sta-
cji Lotosu np. Gazpromowi bądź Łukoilowi? Nie 
wiemy, czy taka klauzula jest w tej umowie, czy 
nie. I rząd w tej sprawie się nie wypowiadał, jak 
rozumiem.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Pan minister Małecki stwierdził, że minister-
stwo gospodarki… Nie, przepraszam, to już nie 
jest ministerstwo gospodarki…

(Senator Sławomir Rybicki: Aktywów pań - 
stwowych.)

…że Ministerstwo Aktywów Państwowych nie 
ma dostępu do tych umów.

Senator 
sławomir ryBicki 

Czyli teoretycznie nabywca stacji benzyno-
wych MOL może nazajutrz odsprzedać te stacje 
dowolnemu partnerowi, np. swojemu bliskiemu 
partnerowi Gazpromowi.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Senatorze, ja nie mogę odpowiedzieć na 
to pytanie, ale z punktu widzenia prawa jest tak, 
że jeżeli ktoś jest właścicielem czegoś, nabył to, to 
może to potem zbyć.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Pan senator 
Czerwiński…)

Oczywiście w tej chwili raczej nie, bo są te re-
strykcje unijne w stosunku do firm rosyjskich.

(Głos z sali: Ale nie na Węgrzech.)
Ale nie na Węgrzech, ma pan rację.
(Senator Artur Dunin: Dokładnie. Panie 

Marszałku, taka jest rzeczywistość, oni tam mogą 
zrobić wszystko…)

Panie Senatorze, no, ja nie chcę dyskutować, 
wie pan. Odpowiadam na pytanie tak, jak umiem 
najlepiej.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Czerwiński.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Marszałku Sprawozdawco!

PKN Orlen, co zostało zakomunikowane nie-
dawno, odchodzi w sposób drastyczny od ropy 
rosyjskiej, np. w Możejkach jest w tej chwili zero 
dostaw rosyjskich. 

Czy działania państwa jako wnioskodaw-
ców tego projektu – zasięg oddziaływania PKN 
Orlen po fuzji ma się zwiększyć – są też skiero-
wane m.in. przeciwko temu procesowi odchodze-
nia od użytkowania czy też przetwarzania ropy 
rosyjskiej?

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Absolutnie nie. No, Panie Senatorze… Ja je-
stem za tym, aby zakończyć jak najszybciej han-
del energetycznymi zasobami rosyjskimi, czyli 
kupowanie gazu i ropy naftowej, ale także innych 
zasobów. Ja jestem zwolennikiem bezwzględnej 
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blokady Rosji, także towarowej na granicy mię-
dzy Polską i Rosją oraz Polską i Białorusią, więc…

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale projekt…)
No ale, Panie Senatorze… No, nie chcę dysku-

tować z panem, jaki projekt… Pan uważa tak, ja 
uważam inaczej. Pytał pan, zadał pan jasne py-
tanie i odpowiadam panu jasno.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Martynowski.

Senator 
marek marTynowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, w odpowiedzi na moje py-

tanie pan mówił, że Grupa MOL jest powiązana 
z Gazpromem. 

Czy mógłby pan powiedzieć – pewnie z pamię-
ci, pan długo jest politykiem – za jakiego rządu był 
umorzony dług rzędu 1 miliarda 200 milionów zł 
Gazpromowi?

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Kompletnie nie wiem, o co pan pyta. Jaki dług? 
Za co ten dług?

(Rozmowy na sali)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Panie Marszałku, czy to już była odpowiedź?
(Senator Bogdan Borusewicz: Tak.)
Dobrze.
To już koniec, było to ostatnie pytanie.
Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawoz-

dawcy, panu marszałkowi.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję panu 

marszałkowi. Dziękuję panom senatorom pyta-
jącym. To były bardzo interesujące pytania, tak-
że pod kątem preferencji różnego typu. Dziękuję 
bardzo.)

Dziękuję bardzo.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?

Witam pana ministra Jana Kanthaka, se-
kretarza stanu w  Ministerstwie Aktywów 
Państwowych.

(Senator Leszek Czarnobaj: Raz w rolnictwie, 
raz w ministerstwie…)

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Marszałku Sprawozdawco i  Wnios-

kodawco zarazem, no, będziemy się pięknie 
różnić. Mimo że obaj jesteśmy gdańszczanami, 
perspektywę i punkt widzenia mamy całkowicie 
odmienne.

Tutaj padło już bardzo wiele słów, ponieważ 
debata trwa już ponad godzinę, ale kwestia tego, 
co się dzieje na Ukrainie, tego bestialskiego ata-
ku Putina na bezbronną… na szczęście obronną 
Ukrainę, właśnie wskazuje, że cel, jaki wyzna-
czył prezes Obajtek razem z  zarządem PKN 
Orlen, był bardzo słuszny. To był bardzo dobry 
kierunek, aby stworzyć koncern multienerge-
tyczny, który będzie zabezpieczał źródła i dy-
wersyfikował źródła dostaw. Cała fuzja Lotosu 
z Orlenem ma temu służyć. I sam fakt, o czym 
pan marszałek wielokrotnie w trakcie tej deba-
ty wspominał, że 3-krotnie zastanawiano się, 
co zrobić z Lotosem, jak pokierować te kwe-
stie, pokazuje, Panie Marszałku, najlepiej udo-
wadnia to, że już wcześniej, czy to za rządów 
Prawa i Sprawiedliwości, czy później, za rzą-
dów Platformy Obywatelskiej, dostrzegano pro-
blem Lotosu. I to właśnie odróżnia nas, Prawo 
i Sprawiedliwość, Zjednoczoną Prawicę, od rzą-
dów Donalda Tuska i Platformy Obywatelskiej. 
Rzeczywiście Donald Tusk na ogół mówił, ale za 
tym nie szły czyny, a my mówimy i za tym idą 
czyny. Stąd działania związane z konsolidacją, 
z połączeniem, z fuzją PKN Orlen i Lotosu.

Rzeczywiście tutaj padło wiele słów zwią-
zanych z  tym, że to są wymagania Komisji 
Europejskiej jako organu antymonopolowego, 
który ma przeciwdziałać koncentracji i ma chro-
nić jednolity rynek w Unii Europejskiej. I te wy-
magania trzeba spełnić. Te wymagania dotyczą 
zarówno kwestii stacji benzynowych – tutaj 
była wielokrotnie wymieniana nazwa MOL – jak 
i branży rafineryjnej.
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Szanowni Państwo, zanim tutaj przyszedłem 
– bo ja się dowiedziałem na godzinę przed roz-
patrywaniem tego punktu, że będę dzisiaj repre-
zentował Ministerstwo Aktywów Państwowych 
– usłyszałem, że będę dyskutował na temat pro-
jektu legislacyjnego. Ale nie stwarzajmy fikcji, 
Szanowni Państwo, to nie ma nic wspólnego 
z realną ustawą. To jest taka uchwała politycz-
na, polityków opozycji, którym nie podoba się 
pomysł połączenia Orlenu z Lotosem, ponieważ 
prawo powinno być ogólne i abstrakcyjne. A my 
w ciągu trwania tej debaty ani razu nie rozma-
wialiśmy na temat różnych spółek, jak to mogło-
by wpływać w przypadku sytuacji przewidzianej, 
czyli podjęcia konsultacji w trybie art. 4 Traktatu 
Północnoatlantyckiego, na inne spółki z udzia-
łem Skarbu Państwa. Ja mam w nadzorze spół-
ki zbrojeniowe i uważam, że tego typu postulaty, 
aby ograniczać możliwości państwa w zakresie 
władztwa i zarządzania tymi spółkami, przyno-
szą wręcz odwrotny skutek. Słusznie zwrócił na 
to uwagę pan senator Ślusarz, że tego typu ogra-
niczanie może prowadzić wręcz do zagrożenia 
bezpieczeństwa Rzeczypospolitej Polskiej. To tyle 
w tym zakresie, gdybyśmy mieli tworzyć tę fikcję 
i rozmawiać na temat projektu ustawy.

Ale debata przebiegała w  taki sposób, że 
rozmawialiśmy stricte o  połączeniu Lotosu 
z Orlenem. Padała nazwa MOL, padała nazwa 
Saudi Aramco – największej firmy petroche-
micznej, największego konglomeratu, który zaj-
muje się właśnie tego typu działalnością, firmy, 
która ma w 30% rzeczywiście przejąć w Lotosie 
rafineryjną działalność. Szanowni Państwo, to 
umożliwi dostarczanie do Polski 20 milionów t 
rocznie, tyle będzie dostarczane dzięki połącze-
niu z Saudi Aramco. No, kiedy się cieszyć jak nie 
teraz, w takich czasach, kiedy Putin szantażuje 
całą Europę, cały świat dostawami, że otwieramy 
się na nowe rynki zbytu, na nowe źródła dostaw? 
Właśnie teraz tym bardziej Senat powinien przy-
klasnąć działaniom Zjednoczonej Prawicy, rządu 
i zarządu PKN Orlen, że patrzyliśmy tak długo-
falowo, tak dalekowzrocznie pod kątem właśnie 
dywersyfikowania źródeł dostaw. 

Warto pamiętać o pewnej kwestii, Szanowni 
Państwo, w kontekście często poruszanym, czy-
li nakładania sankcji na Rosję, na Putina. Jeśli 
spojrzymy na strukturę budżetu rosyjskiego, to 
zauważymy, że nie gaz, nie węgiel, ale to właśnie 
ropa jest głównym czynnikiem, który napędza 
zbrodnicze działania Putina. I my już od dawna 

powinniśmy byli od tej ropy się uniezależniać, od 
tej ropy Putina, co prezes Daniel Obajtek, prezes 
PKN Orlen, bardzo skutecznie czyni. Za waszych 
rządów, w 2015 r., ponad, zdaje się, 88% ropy po-
chodziło z Rosji. W chwili obecnej to jest ok. 66%, 
czyli o 25% mniej, a jest perspektywa, że od przy-
szłego roku możemy całkowicie uniezależnić się 
od dostaw rosyjskiej ropy.

Ale wracam do przedmiotu naszej dyskusji. 
Szanowni Państwo, mamy przed sobą tzw. rafy, 
jeśli chodzi o przemysł rafineryjny, co najlepiej 
udowadnia to, o czym już wcześniej wspomnia-
łem, czyli to, że były 3 podejścia. No, do 3 razy 
sztuka, w końcu się uda. Te tzw. rafy to choć-
by pakiet klimatyczny i polityka Fit for 55, bar-
dzo mocno forsowana przez komisarza Fransa 
Timmermansa. Przypomnijmy, że Komisja 
Europejska chciałaby, aby do 2035 r. wyelimino-
wane zostały samochody z napędem spalinowym.

Na rynkach ropy naftowej widzimy również 
taką tendencję, która wskazuje, że już osiągnięto 
szczyt, jeśli chodzi o popyt na ropę. On będzie rósł, 
zdaje się, wyłącznie do 2030 r. Czyli obserwujemy 
fazę spadkową w branży rafineryjnej. O czym to 
świadczy? To świadczy o tym, że trzeba tworzyć 
właśnie koncerny multienergetyczne, które będą 
otwarte na zróżnicowaną działalność, będą w sta-
nie zainwestować znacznie większe pieniądze też 
w inne obszary, jak offshore, jak biogaz, jak wodór. 
Tylko w ten sposób można to osiągnąć. No więc 
naprawdę czasami warto spojrzeć na chłodno. To, 
że pan marszałek Borusewicz jako przedstawiciel 
Pomorza wskazywał, że prawdopodobnie udało się 
zablokować tego typu próby, przeprowadzenia fuzji 
Lotosu z Orlenem, w wyniku działań politycznych, 
to w mojej ocenie nie jest dobrym wyznacznikiem, 
Szanowni Państwo. Jeśli mamy podejmować de-
cyzje w zakresie spółek, to powinny tu decydować 
przede wszystkim względy biznesowe i gospodar-
cze, a nie kwestie, czy dany polityk jest odpowied-
nio silny, aby zablokować daną inwestycję, czy nie.

Pada często w przestrzeni medialnej, a także 
na tej sali taki zarzut, jakoby MOL był związany 
z Gazpromem, jakoby był związany z Władimirem 
Putinem. No więc, Szanowni Państwo, ponownie 
powtórzymy: brak powiązań kapitałowych z pod-
miotami z Rosji. Ja nie wiem, czemu mówić… Po 
co mówić, że to jest niby Gazprom. Tak samo mo-
żemy mówić, że my tworzymy nowy Shell, nowe 
BP, bo każdy z tych koncernów ma bardzo zróż-
nicowaną sieć dostaw i sieć produktów, które ofe-
ruje. Tak że trochę uczciwości.
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Jeśli chodzi o ocenę skuteczności i celowości 
tej fuzji, to warto zwrócić uwagę, że większością 
– ponad 80% głosów – zagłosowano za dalszym 
przeprowadzeniem procesu konsolidacyjnego. To 
pokazuje, że mniejszościowi akcjonariusze rów-
nież przychylają się do planów prezesa Daniela 
Obajtka.

Wydaje mi się, że w takim ogólnym zakresie 
poruszyłem wszystkie wątki. Jestem otwarty na 
pytania. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Panie Ministrze, proszę pozostać na mównicy, 
bo teraz będzie tura pytań.

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Kwiatkowski jako pierwszy. 
Bardzo proszę.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Ministrze, reprezentuje pan Mini-
sterstwo Aktywów Państwowych, które spra-
wuje nadzór właścicielski nad mieniem Skarbu 
Państwa. 

Chciałbym zapytać, jakie jest prawo właściwe 
do oceny tej transakcji także w kontekście tego, 
czy później zrealizowano ustalenia wynikające 
z podpisanych umów, czy nie. Jeżeli powstanie 
jakiś spór, to jaki jest właściwy sąd wskazany do 
oceny, czy doszło do zrealizowania danych wa-
runków, czy nie? Np. jeden z partnerów zagwa-
rantował sobie możliwość odstąpienia od umowy 
w razie zaistnienia ściśle określonych w umowie 
zdarzeń. Według jakiego prawa będzie to ocenia-
ne i przez jaki sąd?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Panie Senatorze, co do tych kwestii, jeśli moż-
na, chciałbym udzielić odpowiedzi na piśmie. 

Tak jak wspominałem, ja nie odpowiadam 
w Ministerstwie Aktywów Państwowych za de-
partament paliwowy i energetyczny, a chciałbym 
tutaj udzielić odpowiedzi jak najbardziej adekwat-
nej i precyzyjnej.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Przepraszam, muszę dopytać. Czyli, Panie 
Ministrze, pan, reprezentując resort, nie wie, 
według jakiego prawa i jaki sąd będzie później 
oceniał, czy doszło do spełnienia określonych 
warunków? Rozumiem, że nie ma pan dzisiaj 
wiedzy, żeby móc udzielić odpowiedzi na tak pod-
stawowe pytanie. Tak?

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Zapytamy…)

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Panie Senatorze, tak jak powiedziałem…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Bo ja nie za-

dałem skomplikowanego pytania.)
…odpowiedź…
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pytałem o to, 

jaki sąd jest właściwy i jakie przepisy.)
Poproszę o możliwość udzielenia odpowiedzi 

na piśmie.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Szwed.
(Senator Adam Szejnfeld: Chciałem zadać py-

tania, ale obawiam się, że…)

Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, tak jak opozycja nie zgadza 

się z fuzją Orlenu i Lotosu, tak wcześniej nie zga-
dzała się z wykupieniem przez Orlen Polski Press, 
wielokrotnie to wybrzmiewało tutaj w debacie, że 
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dla jednych to dobre, dla drugich to może mniej 
dobre, no ale Orlen wykupił Polskę Press od spół-
ki niemieckiej. 

Czy pan mógłby odnieść się do tego tematu, 
rozwinąć go i przy tej okazji powiedzieć, czy repo-
lonizacja polskiego rynku, do której przyłożył się 
Orlen, jednak nie jest zjawiskiem dobrym?

(Senator Leszek Czarnobaj: Bardzo dobrym.)

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Panie Senatorze, oczywiście, że wbrew temu, 
co bardzo często słyszeliśmy, kapitał ma naro-
dowość. Szanowni Państwo, w kontekście tego, 
co się dzieje z Putinem, i blokowania portali in-
ternetowych typu Sputnik czy innych mediów, 
jak Russia Today, powiązanych bezpośrednio 
z władzą rosyjską… To pokazuje, że kapitał ma 
narodowość, a szczególnie ma narodowość w me-
diach. I zjawisko związane z tym, że polska spół-
ka Skarbu Państwa posiada udziały i przejmuje 
udział w mediach, najczęściej lokalnych, które 
były w rękach zagranicznych podmiotów, uznaję 
za bardzo pozytywne.

(Głos z  sali: Czyli tak jak w  Rosji, model 
rosyjski.)

(Głos z sali: Po niemiecku.)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Adam Szejnfeld. Bardzo proszę.

Senator 
adam szejnfeld 

Obawiam się, że dostanę odpowiedź podobną 
jak pan senator Kwiatkowski, bo chciałem zapy-
tać pana ministra, skoro pan reprezentuje dzisiaj 
rząd… A przecież rząd, co wiem ze swojego do-
świadczenia, nie byle kogo wysyła do reprezen-
towania siebie, Rady Ministrów, ministerstwa do 
parlamentu, niekiedy ściąga się ludzi z drugiego 
końca świata, żeby reprezentowali, bo ma to być 
reprezentacja kompetentna… 

Chciałbym więc zapytać, czy pan zna umo-
wę sprzedaży i czy według pana jest ona jawna, 

transparentna, czy może pan przedstawić nam 
te warunki, które nie są objęte tajemnicą, bo cała 
umowa nie może być tajna.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Panie Senatorze, takie uszczypliwości pro-
szę sobie zostawić może na rozmowy w innym 
miejscu niż sala senacka. Ale jeśli chodzi o odpo-
wiedź na pańskie pytanie, to odpowiem, że stano-
wi to tajemnicę przedsiębiorstwa i Ministerstwo 
Aktywów Państwowych nie ma większych 
uprawnień niż akcjonariusze mniejsi i inni, nie 
mamy więcej informacji niż te, które są udostęp-
nione w ramach raportów publicznych.

(Senator Janina Sagatowska: I bardzo dobrze.)
(Senator Adam Szejnfeld: Chciałbym dopytać, 

jeśli pan marszałek pozwoli.)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę.

Senator 
adam szejnfeld 

Gdyby pan minister mi odpowiedział, że pan 
czy pana zwierzchnik, bo ja rozumiem, że pan zo-
stał tu wysłany ad hoc, jak pan powiedział… 

Czy chce pan powiedzieć, że państwo jako de-
cydenci, którzy w imieniu Polski i jej obywateli 
decydujecie o tej sprzedaży, nie znacie tej umowy? 
Zna ją tylko pan prezes Obajtek, mówiąc w skró-
cie, tzn. władze Orlenu? Polski rząd nie zna treści 
tej umowy?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Panie Przewodniczący, jak wspomniałem, te 
informacje są tajemnicą przedsiębiorstwa, a na-
sza debata jest jak najbardziej publiczna…
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(Senator Adam Szejnfeld: Nie, ja pytam, czy 
zna. Nie chodzi o to, żeby pan ujawnił tajemnicę, 
ja pytam, czy znacie, czy nie znacie.)

Gdyby na posiedzeniach Senatu miano udzie-
lać informacji, które stanowią tajemnicę przed-
siębiorstwa, to nie mielibyśmy do czynienia 
z tajemnicą przedsiębiorstwa, ponieważ byłaby 
to informacja całkowicie publiczna.

(Senator Adam Szejnfeld: A ja nie chcę, żeby 
pan udzielał. Ja tylko chcę, żeby pan powiedział, 
czy znacie treść umowy, czy nie.)

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Senatorze, 
ale…)

Ja panu wspomniałem, że Ministerstwo 
Aktywów Państwowych ma taki sam dostęp do 
informacji, jak inni akcjonariusze.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Gawłowski.

Senator 
sTanisław Gawłowski 

Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, ponieważ my będziemy gło-

sować nad tym projektem ustawy jutro, to oczeku-
ję, że pan bardzo precyzyjnie odpowie na pytanie. 
Ono nie będzie skomplikowane.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych Jan Kanthak: Panie Senatorze, bar-
dzo się cieszę, że w tak…)

Ale ja jeszcze nie zadałem pytania.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 

Państwowych Jan Kanthak: Proszę bardzo.)
Niech pan da szansę, niech pan cierpliwie po-

czeka. Nie ma powodu do nerwów.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 

Państwowych Jan Kanthak: Ja się nie denerwuję.)
Czy pan prezes Obajtek jest dopuszczony do 

dokumentów poufnych, zastrzeżonych, tajnych, 
ściśle tajnych?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Panie Senatorze, to nie ma znaczenia, ponie-
waż kwestie spółki reprezentuje zarząd. To po 
pierwsze. I to jest niezwykle istotne.

Jeszcze pierwsza kwestia, o której pan wspo-
mniał. Jakby pan powtórzył… Przepraszam, 
umknęło mi to.

Senator 
sTanisław Gawłowski 

Panie Ministrze, to był komentarz związany 
z pana wcześniejszą wypowiedzią, że będziemy 
jutro głosować nad tym projektem ustawy. Ja 
chciałem mieć odpowiedź na to pytanie.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Ja się cieszę, Panie Senatorze, że to, co powie-
działem, w pana ustach znajduje odzwierciedle-
nie i potwierdzenie, tzn. że ta ustawa w waszym 
rozumieniu dotyczy wyłącznie fuzji Orlenu 
z Lotosem, jeśli ta odpowiedź miałaby definio-
wać, decydować o tym, jaki będzie pana stosu-
nek do ustawy, która powinna być abstrakcyjna 
i ogólna, dotyczyć sytuacji ogólnej, a nie sytuacji 
związanej z fuzją Orlenu z Lotosem.

(Senator Stanisław Gawłowski: Panie 
Marszałku, czy mogę dopytać? Bo pan minister 
mi przerywał.)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę.

Senator 
sTanisław Gawłowski 

Panie Ministrze, rzeczywiście pańskie odpo-
wiedzi mają kolosalne znaczenie, bo dla każdego 
Polaka ma znaczenie to, jaką cenę płacimy za pa-
liwo, a fuzja jest jednym z elementów, które obej-
muje ta ustawa.

To, czy pan prezes Obajtek podejmujący decy-
zje jest dopuszczony do dokumentów tajnych, ści-
śle tajnych, też ma kolosalne znaczenie, bo to ma 
znaczenie dla bezpieczeństwa kraju. A pan mówi, 
że to jest bez znaczenia, bo decyzje podejmuje 
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zarząd. Czy w takim razie prezes Obajtek wy-
chodzi z tego posiedzenia zarządu, na którym 
dyskutuje się o fuzji? Dopytam pana jako właści-
ciela sprawującego nad tą fuzją nadzór w imieniu 
Skarbu Państwa, również w moim imieniu: czy 
wychodzi, czy uczestniczy w tych posiedzeniach?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Panie Senatorze, pierwsza sprawa. Jest kil-
kuset, jeśli nie kilka tysięcy członków zarządu 
w spółkach z udziałem Skarbu Państwa i nie je-
stem w stanie panu wyliczyć, kto ma dostęp, a kto 
nie ma dostępu. To po pierwsze. Nawet gdyby 
założyć, że prezes Obajtek nie ma tego dostępu, 
o czym nie mówię i co do czego nie przesądzam, 
to nie ma to żadnego wpływu na ceny paliw, o któ-
rych pan mówi. Prezes Obajtek jest prezesem 
i dzięki jego działalności ceny paliw na stacjach 
Orlen są jednymi z niższych w całej Europie, jeśli 
nie najniższymi. A więc, jak pan widzi, to nie ma 
żadnego znaczenia.

(Głos z sali: Ma.)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

Pierwsze pytanie dotyczy… Powtarzam pyta-
nie, na które nie dostałem wcześniej odpowiedzi: 
jakie są obecnie tendencje w Unii Europejskiej, je-
śli chodzi o kwestię konsolidacji przedsiębiorstw 
energetycznych? Jak my wyglądamy w tym pro-
cesie? To znaczy na którym miejscu można nas 
uplasować: z tyłu czy z przodu?

Następna kwestia. Przypuszczalnie część 
państw przeszła taką samą ścieżkę jak my. Czy 
wtedy też Komisja Europejska stawiała warun-
ki, nazwałbym to, demonopolizacyjne? Jakie były 
te warunki i jakie są warunki nam postawione 

w stosunku do tych, które były stawiane innym 
państwom? Czy jesteśmy tak samo traktowani, 
czy gorzej, czy lepiej?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Panie Senatorze, odpowiadając na pierwsze 
pytanie, powiem, że kształt polskiego sektora pa-
liwowego jest ewenementem w Unii Europejskiej, 
ponieważ obecnie nie ma drugiego rynku krajo-
wego, na którym działałyby 2 konkurujące ze 
sobą podobne przedsiębiorstwa. I na tym polega 
ten ewenement, który też zauważyła Platforma 
Obywatelska. Jak słyszeliśmy, też chciano doko-
nać fuzji Lotosu albo sprzedaży, prywatyzacji. 
Pamiętamy, były już przywołane wypowiedzi 
Donalda Tuska, który mówił: nie ma znaczenia, 
czy to będzie ruski kapitał, czy nie będzie ruski 
kapitał. To nie miało znaczenia z punktu widze-
nia ówczesnego premiera.

Tak więc Skarb Państwa, jako ostatni właści-
ciel w Unii Europejskiej, który posiada nieskon-
solidowane spółki paliwowe, nie może pozostawić 
Lotosu bez perspektywy długofalowego funkcjo-
nowania, biorąc pod uwagę również te aspekty, 
które wymieniłem wcześniej, czyli politykę kli-
matyczną Unii Europejskiej, która ma zamiar 
wyeliminować pojazdy spalinowe do 2035 r. i na-
kładać na branżę paliwową, na ruch, na podróże, 
na transport to, z czym mamy teraz do czynienia 
w ramach sektora energetycznego, czyli ETS.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, a co 
z tymi warunkami, które…)

Aha. Jeśli mogę, to na to pytanie chętnie bym 
odpowiedział pisemnie. Dobrze? Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pytanie zadaje pan senator Komarnicki – 
w trybie zdalnym.

Senator 
władysław komarnicki 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Ministrze… Czy mnie dobrze 

słychać?
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(Wesołość na sali)
(Głos z sali: Bardzo dobrze.)
(Wicemarszałek Marek Pęk: Aż za dobrze, 

Panie Senatorze.)
Bardzo dziękuję.
Szanowny Panie Ministrze!
Bardzo mi odpowiada taka konwencja biz-

nesowa i gospodarcza, pan użył tego 2-krotnie, 
dlatego że ja w swoim życiu bardziej ciężko pra-
cowałem w biznesie, a w politykę wszedłem tro-
chę po to, żeby się przyglądać temu, co się dzieje.

Panie Ministrze, czy pan zna treści 2 pism, któ-
re 17 czerwca 2021 r. zostały wysłane na ręce pana 
Tomasza Chróstnego, prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów? Wysłały je związki 
zawodowe działające w PGNiG i w Lotosie. Drugie 
pismo, Panie Ministrze, te same związki wysłały 
23 lipca 2021 r. na ręce prezesa Najwyższej Izby 
Kontroli, pana Mariana Banasia. Czy pan zna te 
pisma?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych Jan Kanthak: Panie Senatorze, nie, 
nie znam.)

To chciałbym jeszcze podpowiedzieć, Panie 
Ministrze, że warto się z nimi zapoznać, bo te 2 
pisma były dramatycznie zbliżone do tego, o czym 
mówił pan marszałek Borusewicz w swoim wy-
stąpieniu jako sprawozdawca tej propozycji. 
Warto się nad tym pochylić. Bo pan mówi, że ja-
kaś grupa z Gdańska protestuje. Nie jest to tak, 
jak pan mówi. To po pierwsze.

A po drugie, Panie Ministrze, w biznesie bar-
dzo mnie martwi jedna rzecz i myślę, że pana 
jako młodego człowieka też powinna zmartwić. 
Mianowicie martwi mnie to, że… Gdy w bizne-
sie zwrot kapitału to 7 lat, to mówi się, że to jest 
znakomity biznes, gdy jest to 9 lat, to mówią, 
że to dobry biznes. Panie Ministrze, ja, robiąc 
biznes przez 23 lata i angażując się kapitałowo, 
nie poznałem takiego cudu gospodarczego i fi-
nansowego, żeby w ciągu roku, jak mówił pan 
marszałek Borusewicz, a ja mu wierzę, nastąpił 
zwrot kapitałowy. Powinien się pan chyba nad 
tym pochylić.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy pan minister jakoś odniesie się do tego, 

czy… W zasadzie to nie było pytanie.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych Jan Kanthak: To nie było pytanie.)

Pan senator Leszek Czarnobaj. Bardzo proszę.

Senator 
leszek czarnoBaj 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Tu jestem.
Mam nadzieję, że obydwaj znamy definicję 

racji stanu, z pana ust też chyba padło to stwier-
dzenie, ale generalnie często pada, że to, co pań-
stwo zamierzacie zrobić, jest polską racją stanu. 
Wpisując się w definicję polskiej racji stanu, pro-
szę wymienić 3 elementy, które wzmacniają to po-
jęcie, potwierdzają, że to jest polska racja stanu. 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie odnośnie do Russia Today. 
Powiedział pan, że kapitał nie ma narodowości 
i podał pan przykład Russia Today. Czy podał pan 
go w negatywnym, czy w pozytywnym kontek-
ście? Czy Russia Today to jest coś negatywnego, 
czy coś pozytywnego? Bo dużo jest podobieństw.

I trzecie pytanie, jeśli zdążę. Panie Ministrze, 
czy pan zna – bo jednym z elementów zawierania 
kontraktów jest historia firmy, z którą się zawie-
ra kontrakt i umawia – historię przejmowania 
rafinerii przez tę firmę saudyjską w Stanach 
Zjednoczonych, w Kalifornii?

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Panie Senatorze, ja mówiłem, że kapitał ma 
narodowość i ma znaczenie, od jakiej narodowo-
ści pochodzi, a nie odwrotnie.

(Senator Leszek Czarnobaj: Chodzi mi o Russia 
Today.)

Russia Today jest przykładem tego, jak media 
są wykorzystywane w sposób polityczny przez 
rządzących jako narzędzie do prowadzenia pro-
pagandy, tak samo jak Sputnik. I to, że blokuje-
my te media w związku z ich przynależnością do 
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danego kraju, w tym wypadku do Rosji, pokazuje, 
że to ma znaczenie, bo kapitał ma narodowość, 
kapitał ma narodowość. I z punktu widzenia ra-
cji stanu – przechodzę do pierwszego pytania – 
istotne jest to, aby w Polsce funkcjonowały media 
polskiego pochodzenia…

(Senator Leszek Czarnobaj: Nie o  media 
pytałem.)

Ale pan pytał, jakie 3 elementy mają znaczenie 
dla racji stanu.

Przejdę do drugiego elementu dotyczącego racji 
stanu. Skoro rozmawiamy o Lotosie i o Orlenie, no 
to jest to bycie czempionem energetycznym, który 
ma zapewniać bezpieczeństwo energetyczne i dy-
wersyfikację źródeł tych surowców. Już nie będę 
ponownie mówił, że ta wojna nam pokazała, jak 
istotne jest to, aby te źródła były zdywersyfikowa-
ne z różnych kierunków, a nie były oparte wyłącz-
nie na surowcach rosyjskich, na czym najbardziej 
się, mówiąc potocznie, przejechało państwo nie-
mieckie, zakładając swoją politykę energetycz-
ną, tzw. Energiewende, która miała być przede 
wszystkim oparta na gazie, który pochodził i miał 
pochodzić z Rosji. I teraz trzeba się z tego szybko 
wycofać. Najlepszym do tego dodatkiem jest dzi-
siejsza informacja, jaka została podana, że Niemcy 
chcą importować ropę poprzez gdański port.

(Głos z sali: Który kontrolują Rosjanie.)
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
leszek czarnoBaj 

Panie Ministrze, nie odpowiedział pan, czy 
pan zna historię przejęcia rafinerii w Stanach 
Zjednoczonych przez Aramco. To jest jedno 
pytanie.

Po drugie, chciałem… Dobra, to tylko na to py-
tanie niech pan odpowie, jeśli można.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Bardzo dziękuję, że pan tak docenia moją 
wiedzę, że teraz będziemy pytali też o aspekty 

historyczne. Nie znam kwestii przejęcia przez 
Aramco w Stanach Zjednoczonych, ale, tak jak 
wspomniałem, Aramco jest największą firmą, 
jaka funkcjonuje na świecie w ramach koncernów 
paliwowo-chemicznych, więc uznaję, że przeję-
cie 30% przemysłu rafineryjnego Lotosu nie jest 
czymś groźnym z naszego punktu widzenia, jest 
wręcz czymś dobrym i oczekiwanym.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kwiatkowski.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Rezygnuję 

z zadania pytania.)
Pan senator Szejnfeld. Bardzo proszę.
(Senator Adam Szejnfeld: Panie Marszałku, ja 

też rezygnuję z zadania pytania.)
Pan senator Majer zadaje pytanie. W trybie 

zdalnym?
(Głos z sali: Nie…)
(Senator Marek Martynowski: Wyszedł przed 

chwilą.)
W  takim razie pan senator Tyszkiewicz. 

Bardzo proszę.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, niech pan mi odpowie na py-
tanie: jaka była procedura wyboru potencjalnych 
nabywców aktywów? Chodzi o MOL, Unimot 
i Aramco. Jacy byli alternatywni nabywcy? Jak 
wygląda porównanie ofert i jakie są skwantyfi-
kowane argumenty uzasadniające wybór? Chodzi 
mi o wybór tych 3 firm. Jaka była procedura? Czy 
mogę się dowiedzieć, dlaczego akurat te firmy 
i w jakiej formule zostały one wybrane?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Panie Senatorze, żeby wyczerpująco odpo-
wiedzieć na pytanie, udzielimy odpowiedzi na 
piśmie, o ile nie będzie to wkraczało w tajemnicę 
przedsiębiorstwa.
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WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Bury.

Senator 
jacek Bury 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Jeśli dobrze mnie poinformowano, a rozma-

wiałem z  ludźmi, którzy zajmują się obrotem 
paliwami, podobno petrochemia płocka i inne 
przedsiębiorstwa w Orlenie są w stanie przetwa-
rzać głównie tzw. ropę ciężką, czyli tą, którą do-
stajemy czy dostawaliśmy z Rosji, a tylko Lotos 
jest w stanie przerabiać ropę naftową lekką, która 
pochodzi z Zatoki Perskiej. 

Czy my przypadkiem nie oddajemy w ręce 
saudyjskiego kapitału możliwości przetwarzania 
tej lekkiej ropy i wpływania na rynek, na cenę na 
rynku polskim? Jak wiemy, na skutek wojny te 
źródła rosyjskie będą się kończyły, a źródła arab-
skie będą zyskiwały na znaczeniu. Czy przypad-
kiem nie jest tak, że oddajemy w ręce tego biznesu 
kwestię naszej racji stanu…

(Sygnał timera)
…naszego interesu narodowego, takiego 

przyszłościowego? Nie obecnego, tylko przyszło-
ściowego. Chciałbym zapytać, czy faktycznie pe-
trochemia płocka może przetwarzać głównie tę 
ciężką ropę, a nie ma jeszcze technologii do prze-
twarzania tej lekkiej. Czy nie będziemy zdani 
w Polsce tylko i wyłącznie na Saudyjczyków?

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Panie Senatorze, bardzo, bardzo dziękuję za to 
pytanie. To naprawdę niesamowite, że rozmawia-
jąc o projekcie ustawy, który zawiera 3 artykuły 
i dotyczy nadzwyczajnego ograniczenia zbywania 

mienia Skarbu Państwa, przechodzimy do pyta-
nia o historyczne przejęcie rafinerii w Stanach 
Zjednoczonych, a teraz mówimy o przetwarza-
niu ropy w Rafinerii Gdańskiej. No, proszę wyba-
czyć, że nie znam odpowiedzi na tak szczegółowe 
pytanie. Chętnie udzielę odpowiedzi na piśmie. 
Ale fakty nie przeczą – dzięki tej umowie, dzięki 
tej umowie z Saudi Aramco 400 tysięcy baryłek 
dziennie będzie trafiało do Polski, co…

(Rozmowy na sali)
…co ma dawać nam niezależność energetyczną.
(Rozmowy na sali)
(Senator Jacek Bury: Panie Ministrze, tylko 

pytanie moje było skonstruowane w ten sposób… 
Chodzi o to, abyśmy uzyskali odpowiedź na pyta-
nie, czy ta niezależność nie będzie nas dużo więcej 
kosztowała. O to chodzi. Ale poproszę o odpo-
wiedź na piśmie.)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

I tak będzie.
Pytanie zadaje pani senator Maria Koc. Bardzo 

proszę.

Senator 
maria koc 

Bardzo dziękuję.
Panie Ministrze, dużo jest tutaj pytań o rację 

stanu. Na pewno kwestią strategiczną dla bezpie-
czeństwa energetycznego Polski jest zwiększenie 
udziału Skarbu Państwa w tym koncernie multie-
nergetycznym, który powstanie. Wiemy, że obec-
nie Skarb Państwa jest właścicielem 27% akcji 
PKN Orlen, no i zawsze istnieje ryzyko przejęcia 
kontroli nad Orlenem, a nawet wrogiego przeję-
cia, przez jakiś podmiot trzeci. W momencie, kie-
dy nastąpi ta konsolidacja, Skarb Państwa będzie 
miał chyba dużo większą część akcji, nawet po-
wyżej 50%. Tak jest czy się mylę? I czy to ma zna-
czenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Pani Marszałek, dziękuję za pytanie.
Orlen należy do strategicznych spółek 

Skarbu Państwa. Jest zabezpieczony, jeśli chodzi 
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o możliwość wrogiego przejęcia przez obcy kapi-
tał, i myślę, że tutaj nie ma żadnego zagrożenia, 
żeby tego typu sytuacja, sytuacja fuzji mogła coś 
pogorszyć. Wręcz polepszy sytuację, jeśli chodzi 
o akcjonariat.

(Senator Maria Koc: Czyli polepszy?)
Polepszy, tak, polepszy.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Majer. Bardzo proszę.

Senator 
ryszard majer 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

Słuchając koleżanek i kolegów z Platformy, 
mam wrażenie, że mamy do czynienia z jakimś 
gigantycznym sabotażem i dywersją, która ma 
miejsce w spółkach Skarbu Państwa. 

Mam krótkie pytanie i proszę o krótką odpo-
wiedź: czy działalność prezesa Obajtka w Orlenie 
zwiększa poziom bezpieczeństwa energetycznego 
naszego kraju, czy jest wręcz przeciwnie?

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Panie Senatorze, odpowiem tak: w mojej oso-
bistej ocenie znacząco zwiększa nasze bezpieczeń-
stwo, właśnie z uwagi na niezwykłą aktywność 
prezesa Obajtka i na jego wizję związaną z two-
rzeniem tego koncernu multienergetycznego, czyli 
nie tylko skupienie się na Orlenie, ale wchodzenie 
też na nowe rynki. A na tym polega bycie wizjo-
nerem w biznesie, że odnajduje się nowe prze-
strzenie, w które można wchodzić. Najlepszym 
przykładem jest ostatni zakup Elona Muska, który 
kupił Twittera. Każdy by się zapytał: „Co to ma 

wspólnego z samochodami elektrycznymi? Jaki 
to ma związek z Teslą?”, no ale na tym właśnie 
polega wizjonerstwo, żeby rozszerzać działalność 
i być otwartym na różne rynki.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Może trzeba ostrzec Muska.)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę…
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Proszę się tak nie zachowywać. 

Czegoś takiego w Senacie nie było…)
(Głos z sali: Nieprawda. To nie jest prawda.)
Szanowni Państwo, nie prowadźmy takiej dys-

kusji. Bardzo proszę o powagę, o spokój.
Pan senator Szejnfeld zadaje pytanie.

Senator 
adam szejnfeld 

Dziękuję bardzo.
Poprzednio zrezygnowałem z zadania pytania, 

ale pan minister powtórzył swoją tezę, która dla 
mnie jest zdumiewająca, więc jednak powracam 
do tego pytania. 

Mianowicie chciałbym zapytać, Panie 
Ministrze, czy na globalnym rynku można kupić 
ropę naftową, czy też nie można tego zrobić, nie 
ma takiej możliwości, chyba że – i jest to warunek 
sine qua non – sprzeda się własną rafinerię. No, 
wtedy kupi się ropę naftową. Bo pan tak powie-
dział. Czy tak jest, czy źle zrozumiałem?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Panie Senatorze, czym innym jest podpi-
sywanie kontraktów, współpraca biznesowa, 
a czym innym funkcjonowanie w ramach jed-
nej działalności, tak jak to ma miejsce w wielu 
innych rafineriach. To nie jest tylko przypa-
dek Lotosu. No, ma nastąpić połączenie Orlenu 
z Saudi Aramco, ale w innych państwach też… 
Szczegółowo i  z  przykładami odpowiem na 
piśmie.
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Senator 
adam szejnfeld 

Chciałbym dopytać à propos tej deklaracji, bo 
to jest jednak ważna sprawa. Prosiłbym od razu, 
żeby w tej odpowiedzi to też się znalazło. No, jeżeli 
to jest taka transakcja wiązana… Aczkolwiek ja to 
podważam. Ale jeżeli jest to taka transakcja wią-
zana, to czy pan wie – a jak pan nie wie, to może 
będzie pan mógł w tej pisemnej odpowiedzi nam 
to przedstawić – ile baryłek rocznie i w jakiej ce-
nie będziemy musieli nabywać po tej transakcji?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
aktyWóW PańStWoWycH 
jan k anTHak 

Udzielimy takiej odpowiedzi na piśmie. Ale 
dla mnie to jest niesamowite, Szanowni Państwo, 
że podajecie przykłady i sami mówicie o tym, że 
wcześniej już 2-krotnie widziano potrzebę po-
łączenia Lotosu z Orlenem, a w dalszym ciągu 
drążycie dziurę w skale. Przecież te warunki, 
o których my mówimy, warunki związane za-
równo ze stacjami, czyli z MOL, jak i z przemy-
słem rafineryjnym, wynikają z wymagań Komisji 
Europejskiej. To nie jest wymysł zarządu PKN 
Orlen czy Ministerstwa Aktywów Państwowych. 
To jest kwestia wypełnienia oczekiwań Komisji 
Europejskiej.

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: To nie jest prawda.)
Szanowni Państwo, jeżeli to nie jest prawda, 

to bardzo proszę to skomentować w dyskusji. 
Właśnie za chwilkę do tej dyskusji przejdziemy, 
ponieważ to było ostatnie pytanie.

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

Państwowych Jan Kanthak: Dziękuję bardzo.)
(Oklaski)
Informuję, że przedstawiciel rządu zobowią-

zał się do udzielenia pisemnej odpowiedzi na py-
tania zadane przez senatorów Kwiatkowskiego, 
Czerwińskiego, Tyszkiewicza, Burego i Szejnfelda.

Otwieram dyskusję.

Jako pierwszy głos zabierze pan senator 
Krzysztof Kwiatkowski.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

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

Rozpoczynając tę dyskusję, musimy pewne, 
jak powiedział klasyk, oczywiste oczywistości 
wskazać z tej mównicy. To nie Unia Europejska 
wymusiła na Polsce wybór takiego czy inne-
go partnera. Unia Europejska jedynie określiła 
warunki fuzji między Orlenem a Lotosem. Co to 
znaczy? To znaczy, że albo prezes Obajtek – nie 
wiemy tego, wszystko jest tu tajemnicą – albo 
rząd PiS sam wybrał partnerów, z którymi robi 
ten biznes, czyli węgierską Grupę MOL, firmę 
Unimot i Saudi Aramco.

Tak, prezes Obajtek jest wizjonerem. Ja będę 
absolutnie bronił jego dobrego imienia. Mówicie 
o rekordowych zyskach Orlenu. Tylko na czym 
Orlen zarabia? Orlen zarabia na tym, na czym my 
jako obywatele tracimy. Rekordowe zyski Orlenu 
za ubiegły rok zostały osiągnięte dzięki wzrostowi 
cen uprawnień do emisji CO2. Tak, prezes Obajtek 
jest wizjonerem i zarabia na tym, na czym my 
jako obywatele tracimy. Ale ten zysk, co musimy 
bardzo wyraźnie powiedzieć, nie jest zyskiem, 
który cieszy jakiegokolwiek obywatela. To wy mó-
wiliście, że uprawnienia do emisji CO2 powodują 
wzrost cen energii dla obywateli, a wasz prezes 
wizjoner zarabia na tym pieniądze. I to jest, po-
wiedziałbym, kwintesencja tego sukcesu ekono-
micznego. Te rekordowe zyski Orlen zanotował 
w ostatnim czasie właśnie dzięki rekordowemu 
wzrostowi cen uprawnień do emisji CO2. Orlen 
większość zysków osiągnął w ostatnim czasie nie 
dzięki działalności operacyjnej, a dzięki działal-
ności finansowej.

Szanowni Państwo, można się spierać, czy 
fuzja Orlenu z Lotosem jest korzystna, czy nie-
korzystna, ale nie można się spierać co do tego, 
jakich wybraliście partnerów do tego biznesu, bo 
to są oczywiste oczywistości. A jakich wybraliście 
partnerów do tego biznesu? Będę mówił nie o swo-
ich ocenach, ale o ocenach tych, do których macie 
zaufanie. Jednym z głównych waszych partnerów 
w tym biznesie jest węgierski MOL. I na czym 
polega kłopot z węgierskim MOL-em? To, co po-
wtórzę, powiedziała osoba, która dla was stanowi 
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autorytet w sprawach związanych z rynkiem 
węglowodorów, ropy, a już w sposób szczególny 
gazu: Piotr Grzegorz Woźniak – przez 4 lata pre-
zes PGNiG za waszych czasów. Zresztą był on jesz-
cze doradcą Jerzego Buzka do spraw niezależności 
energetycznej i to dzięki niemu rzeczywiście pod-
pisano wtedy pierwszą umowę międzyrządową 
między Polską a Norwegią, która teraz, miejmy 
nadzieję, umożliwi otwarcie za chwilę Baltic Pipe. 
To także minister gospodarki w rządzie Jarosława 
Kaczyńskiego. I co on powiedział na posiedzeniu 
naszej komisji? Że kluczowe w sprawie węgier-
skiego MOL jest to, iż tak naprawdę kluczowych 
decyzji biznesowych nie podejmuje wcale kierow-
nictwo firmy, ale podejmuje je najwyższy szcze-
bel polityczny, czyli w tym przypadku premier 
Orbán i minister spraw zagranicznych Szijjártó. 
Zwracam uwagę szczególnie na tego ostatniego. 
Minister Szijjártó negocjował te sprawy związa-
ne ze szczegółami kontraktów dla węgierskiego 
MOL, to osoba, która w listopadzie ubiegłego roku 
przez prezydenta Rosji Władimira Putina została 
odznaczona Orderem Przyjaźni za wielki wkład 
w rozwój stosunków dwustronnych oraz współ-
pracę przemysłową i inwestycyjną.

My nie chcemy biznesu z przyjaciółmi Putina! 
My chcemy prowadzić interesy z tymi, którzy 
będą budować naszą niezależność energetyczną 
od Rosjan. Viktor Orbán jako premier rządu wę-
gierskiego w lutym 2022 r… Zwracam państwa 
uwagę na tę datę, bo to jest już w tym okresie, 
w którym Amerykanie poinformowali wszystkich 
swoich partnerów z Paktu Północnoatlantyckiego 
– a Węgry są w NATO – że Rosja szykuje agre-
sję na Ukrainę. I co wtedy robi premier Węgier? 
Jedzie do Moskwy i w ramach publicznie zapo-
wiadanych celów swojej wizyty mówi, że będzie 
negocjował zamówienie na dodatkowy wolumen 
rosyjskiego gazu, że będzie negocjował sprawy 
związane z wieloletnim kontraktem – tu przy-
pominam, że Węgrzy pod koniec ubiegłego roku 
podpisali taki 15-letni kontrakt importowy na 
gaz z Gazpromem. My więc mamy do czynienia 
z państwem, które jest ewidentnie ekspozyturą 
interesów rosyjskich w ramach Unii Europejskiej. 
I z tym partnerem chcecie budować niezależność 
energetyczną? O tym partnerze mówicie z dumą, 
że będzie on zapewniał bezpieczeństwo energe-
tyczne Polakom? No, bądźmy poważni.

Właśnie ta projektowana ustawa, która zo-
stała przygotowana, daje możliwość wyjścia 
z twarzą, przyjmując za dobrą monetę to, że nie 

wiedzieliście o tym wszystkim wcześniej. Ale 
dzisiaj już maski opadły, wiemy, jakie interesy 
reprezentuje rząd węgierski, i że one nie mają 
nic wspólnego z polskim interesem narodowym 
i z interesem Polaków.

Nie sposób nie zgodzić się z  ministrem 
Kanthakiem, który mówi, że przepisy prawa 
powinny być abstrakcyjne, nie powinny doty-
kać konkretnych rozwiązań. Ale to przecież wy 
w 2016 r. przygotowaliście ustawę o nadzorze 
właścicielskim, a załącznikiem do tej ustawy 
jest wykaz strategicznych przedsiębiorstw, któ-
re mają być chronione i niezbywane. To jaka to 
była abstrakcja? My idziemy dokładnie w tym sa-
mym kierunku, mówiąc: są określone okoliczno-
ści – a w tym wypadku wojna w Ukrainie to jest 
absolutnie kluczowa okoliczność. Trzeba z tego 
wyciągać wnioski.

Ja bym nie zabierał głosu w dyskusji, w tej 
debacie, gdyby tym partnerem był np. Chevron, 
Texaco, Halliburton, Conoco, partner amerykań-
ski. Tak, z takim partnerem zwiększalibyśmy 
bezpieczeństwo energetyczne Polski. Z węgier-
skim MOL-em my tego bezpieczeństwa ener-
getycznego nie zwiększamy. I w tej sprawie nie 
można się spierać: wybraliście partnera z taką, 
a nie inną reputacją, który akurat nijak się ma do 
budowy bezpieczeństwa energetycznego w kon-
tekście ograniczenia interesów rosyjskich.

A co jest najlepszym tego potwierdzeniem? 
Rząd polski – i za to chwalę rząd polski – powie-
dział bardzo wyraźnie: nie będziemy płacić w ru-
blach Rosjanom za dostawy gazu. Sprawdźcie, co 
się dzisiaj stało. Mam przed sobą dzisiejszy ko-
munikat, z 27 kwietnia. Wstrzymanie dostaw 
gazu do Polski i Bułgarii. A co jednocześnie robi 
w tym czasie wspomniany przeze mnie mini-
ster Szijjártó? Zapowiedział, że Budapeszt za-
płaci Moskwie w taki sposób, w jaki Kreml tego 
oczekuje. Z nim będziecie budować? Naprawdę? 
Z nim będziecie budować bezpieczeństwo ener-
getyczne Polski i ograniczać wpływy rosyjskie 
w Unii Europejskiej? Dowcipy sobie robicie? No, 
przecież czarno na białym widzicie, z jakim part-
nerem macie do czynienia. I omawiana ustawa 
to dla was wyjście z twarzą. Możecie powiedzieć: 
zdecydował ustawodawca. Kontrakt, o którym 
mowa, był negocjowany w innym czasie. Dzisiaj 
okoliczności się zmieniły.

Ja już pomijam także to, że wy nawet na pod-
stawowe pytania nie odpowiadacie. Ja jestem 
przerażony tym, że na pytanie o to, według jakich 
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przepisów prawa i jaki sąd będzie rozstrzygał 
spory z tej umowy, minister aktywów państwo-
wych – to jest ministerstwo, które realizuje nad-
zór właścicielski – nie jest w stanie odpowiedzieć. 
Naprawdę wam się nie uruchamia dzwonek alar-
mowy w takiej sytuacji? Przecież my także, jako 
ustawodawca, odpowiadamy za interesy państwa 
polskiego i nikt nas z tego obowiązku nie zwol-
ni. Dlatego uważam, że omawiana ustawa w tej 
konkretnej sytuacji jest absolutnie potrzebna 
i niezbędna.

Wejdźcie także w  szczegóły wspomnia-
nej umowy. No, przecież jeżeli my sprzedaje-
my za 1 miliard 150 milionów zł 30% udziałów 
w Rafinerii Gdańskiej, a od 2005 r. wydano pra-
wie 10 miliardów zł na jej modernizację… To 
jest poziom wiedzy ekonomicznej na poziomie 
ucznia szkoły podstawowej, klas 1–3. Gdzie tu jest 
ta korzyść? Gdzie tu jest korzyść dla nas? Jeżeli 
popatrzycie na ilość środków finansowych zaan-
gażowanych przez państwo polskie – bo przecież 
spółki Skarbu Państwa to szeroko rozumiane ak-
tywa państwa polskiego – w kontekście tego, co 
osiągnęliście, to już tu powinien się wam urucho-
mić dzwonek alarmowy, jeżeli chodzi o to, czy ta 
transakcja jest rzeczywiście transakcją, którą po-
winniście wspierać.

Szanowni Państwo, podsumowując: uważam, 
że omawiany projekt ustawy jest absolutnie po-
trzebny w kontekście tego, co dzisiaj się dzieje za 
naszą wschodnią granicą, w kontekście tego, ja-
kim partnerem są Węgry. A to osoba, którą wy 
wykorzystywaliście do pełnienia najwyższych 
funkcji i  państwowych, i  w  spółkach Skarbu 
Państwa, zero-jedynkowo powiedziała nam na 
posiedzeniu komisji, że w imieniu MOL negocju-
ją przedstawiciele rządu węgierskiego. Kluczowi 
są Orbán i Szijjártó. Ja bym powiedział tak: ja 
naprawdę…

(Sygnał timera)
…czułbym się daleko bezpieczniej, gdyby za 

bezpieczeństwo energetyczne Polski w tle nie 
odpowiadał ten, któremu Putin wręczał order, 
z uzasadnieniem, że to wielki przyjaciel Rosji. 
Szukajmy przyjaciół Polski. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Troszeczkę nietypowa sytuacja, ponieważ 

nie ma żadnego marszałka, który mógłby mnie 

zmienić. W związku z tym wygłoszę moje wystą-
pienie z tego miejsca. Mam nadzieję, że państwo 
mi wybaczą.

Wysoki Senacie!
No, to już jest tak naprawdę druga dyskusja na 

ten sam temat. Kilka tygodni temu podejmowa-
liście państwo – na szczęście nieudolną – próbę 
przyjęcia uchwały, która krytykowała i potępia-
ła fuzję Lotosu i Orlenu. Teraz postanowiliście 
skonstruować ustawę, inicjatywę senacką. A za-
tem poglądy wyrażone w poprzedniej debacie 
zachowują swoją aktualność. Powtórzę zatem, że 
to jest fuzja 2 podmiotów w sytuacji bardzo nie-
zwykłej, jeżeli popatrzymy na scenę europejską 
i światową, gdzie 2 koncerny na 1 rynku konku-
rują w dokładnie tym samym obszarze. Wszędzie 
na świecie mamy w tym momencie do czynienia 
z  działaniami konsolidacyjnymi. W  związku 
z tym jak najbardziej merytoryczne, uzasadnio-
ne i na czasie jest skonstruowanie takiej fuzji. 
Fundamentem tej fuzji Orlenu z Grupą Lotos jest 
umowa z Saudi Aramco. Ona oznacza zacieśnie-
nie relacji Orlenu ze stabilnym partnerem, naj-
większym koncernem paliwowym na świecie. 
To trzeba tu bardzo mocno podkreślić, bo tego za 
wszelką cenę państwo nie chcecie zauważyć. To 
jest dla nas szansa na skorzystanie z ogromnych 
doświadczeń Saudi Aramco, doświadczeń rów-
nież w obszarze technologicznym, co umożliwi 
dalszy dynamiczny rozwój połączonego koncer-
nu. Kluczowy jest rozwój petrochemii. Skorzysta 
na tym również Grupa Lotos, która obecnie ba-
zuje głównie na 1 rafinerii. O tym, że w Europie 
występuje zjawisko zamykania rafinerii, była już 
wielokrotnie mowa.

Współpraca z Saudi Aramco oznacza również 
zwiększenie dostaw ropy. Dostawy z  kierun-
ku arabskiego, już po połączeniu z Grupą Lotos, 
osiągną aż 45% łącznego zapotrzebowania nowej 
Grupy Orlen. A więc dla koncernu jest to pew-
ne źródło stabilnej jakościowo ropy naftowej. 
Z punktu widzenia polskiej racji stanu i stanu 
polskiej gospodarki, teraz już europejskiej racji 
stanu, jest to dalsza dywersyfikacja kierunków 
dostaw.

I spółka MOL. To jakby najmocniej jest nam 
tutaj zarzucane… Transakcja ze spółką MOL do-
tyczy jedynie wymiany stacji i daje Grupie Orlen 
szansę na wejście na nowy rynek – na rynek 
węgierski i słowacki. Przecież to jest korzyst-
ne – również w kontekście odchodzenia Europy 
od ropy rosyjskiej – że na rynku węgierskim 
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i słowackim będzie tłoczona ropa Orlenu, Orlenu, 
który będzie w coraz większym stopniu, w dużo 
większym stopniu niż większość spółek z krajów 
europejskich, zaopatrywany w ropę pochodzenia 
nieeuropejskiego.

Ponadto pragnę tutaj obalić jeden podstawo-
wy mit. Rzeczywiście rząd Orbána zrobił bardzo 
wiele w ostatnich latach, żeby spółkę MOL zde-
rusyfikować. W 2009 r. bardzo mocno się zmie-
niła sytuacja w akcjonariacie MOL-a. W tym 
momencie jest tak, że węgierskie państwo odku-
piło udziały od Rosjan za prawie 2 miliardy euro, 
i największymi udziałowcami obecnie są tak na-
prawdę inwestorzy instytucjonalni z Ameryki 
Północnej – mają ok. 45% udziałów. Oczywiście 
można zarzucić Węgrom, że kupują ropę od Rosji, 
no ale uderzmy się wszyscy w pierś i popatrzmy 
na świat trzeźwo – tak robi w tym momencie tak 
naprawdę cała Europa. Kwestia derusyfikacji 
w obszarze rynku ropy to jest wielkie wyzwanie, 
które można zupełnie szczerze wypomnieć rów-
nież Niemcom, Francuzom i innym państwom. 
I to mnie tutaj bardzo oburza, bo wydaje mi się, że 
w takim sensie politycznym państwo tak mocno 
akcentujecie w tej całej fuzji sprawę węgierskie-
go MOL-a, bo niejako chcecie zaczarować rzeczy-
wistość europejską, chcecie uczynić z Orbána 
i z Węgier Orbána jakby głównych winowajców 
tej całej sytuacji, z jaką mamy do czynienia obec-
nie w Europie. Jeszcze raz podkreślam: to Niemcy, 
Francuzi, Włosi, Holendrzy, najpotężniejsze pań-
stwa i gospodarki Unii Europejskiej są odpowie-
dzialne za ten wielki europejski rezultat, za to, że 
Europa Zachodnia jest tak uzależniona od ropy, 
gazu i innych węglowodorów rosyjskich. No, na-
prawdę, Orbán w tej całej układance to jest…

(Rozmowy na sali)
…to jest…
Dziękuję, Pani Senator.
…Pikuś.
No, po prostu znajmy proporcje. W tym całym 

świecie gospodarczym, który tak wygląda, a nie 
inaczej, Orlen, rząd Polski, ale również świado-
mi tego, jakie są realia rynkowe, akcjonariusze… 
Bo to też bardzo mocno trzeba podkreślić: osiem-
dziesiąt kilka procent akcjonariuszy zgodziło się 
na taki, a nie inny model tej fuzji. Jeżeli akcjona-
riusze są za, no to trudno podejrzewać, że akcjo-
nariusze w osiemdziesięciu paru procent działają 
na szkodę spółki, która jest ich współwłasnością. 
Byłoby to działanie całkowicie absurdalne i chyba 
niespotykane we współczesnym świecie.

Podsumowując: ta fuzja jest dobrze przy-
gotowana, przemyślana, ma charakter bardzo 
rozwojowy dla obydwu podmiotów. Wreszcie 
dojdzie do tego, że w Polsce powstanie potężny, 
nowoczesny, z bardzo dużymi możliwościami 
rozwoju i ekspansji koncern multienergetycz-
ny. I wydaje mi się, że to jest clou, to jest istota 
całego tego problemu. Powiem twardo, bo wy-
rażam się w Senacie dość jednoznacznie: uwa-
żam, że Donald Tusk robi wszystko, ażeby do 
powstania takiego koncernu nie doszło. Nie chcę 
przesądzać, dlaczego to robi, ale funkcjonująca 
w przestrzeni publicznej zasada, że po co nam 
taki koncern w Polsce, skoro mamy w Berlinie, 
świetnie się tutaj sprawdza. Po prostu w jakimś 
dziwnym sensie państwa środowisko polityczne 
robi wszystko, żeby Polska miała jak najmniej 
takich podmiotów, które się liczą, które się roz-
wijają, które w  sposób naprawdę konkretny 
konkurują z podobnymi podmiotami w Europie 
Zachodniej. Mamy prawo do tego, ażeby Polska 
miała taki koncern. Mamy prawo do tego, ażeby 
dalej z jednej strony dywersyfikować nasz rynek 
energetyczny, a z drugiej strony uniezależniać 
się w jeszcze większym stopniu od Rosji. I na-
prawdę robimy to dużo szybciej, dużo odważniej, 
dużo bardziej jednoznacznie niż najważniejsze, 
największe państwa Europy Zachodniej.

I jeszcze jedno słowo na temat samej koncepcji 
tej ustawy. Ona pod względem legislacyjnym jest 
według mnie bardzo wątpliwa, bo powoływanie 
się na zasady związane z art. 4 traktatu o Sojuszu 
Północnoatlantyckim jest według mnie nieuza-
sadnione. Tutaj mówi się przecież o sprawach 
związanych z  bezpieczeństwem militarnym, 
z jednolitością czy zagrożeniem granic państwa 
polskiego… Mam wrażenie, że państwo znaleźli-
ście jakiś taki obszar, w którym na szybko stwo-
rzyliście taki potworek prawny… No cóż, jestem 
przekonany, że jeśli ta ustawa, nie daj Boże, przez 
Senat przejdzie – no bo przypomnę, że jednak 
1 próba w Senacie się nie powiodła – to w Sejmie 
zostanie ona odrzucona. 

Trzeba fuzję Lotosu i Orlenu dokończyć. Nie 
może Senat po raz kolejny podejmować takiej 
działalności sprzecznej, po pierwsze, według 
mnie, z polską racją stanu, po drugie, z tymi kie-
runkami, które wyznacza rząd…

(Sygnał timera)
…akcjonariat, kierownictwo obydwu spółek. 

Dziękuję bardzo. (Oklaski)
Wracam do roli marszałka prowadzącego.
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Głos zabierze pan senator Adam Szejnfeld. 
Bardzo proszę.

Senator 
adam szejnfeld 

Dziękuję, Panie Marszałku.
My w tej Izbie, ale i w ogóle w kraju, wiemy, 

że rząd PiS lubi wydawać pieniądze. Oczywiście 
cudze pieniądze. Wiemy, że rząd PiS lubi szastać 
środkami publicznymi na lewo i prawo. Wiemy 
też niestety już od pewnego czasu, że rząd PiS 
lubi przesuwać finanse publiczne poza kontro-
lę demokratycznego parlamentu. Już ponad 70% 
środków finansów publicznych jest poza kontrolą. 
Wiemy też, że rząd PiS lubi rozdawać prezenty, 
także Węgrom. No, np. ten bezcenny manuskrypt 
z XV w, obiecano właśnie Węgrom. Wszystkie te 
przykłady są wystarczające, by określić rządy PiS 
jako rządy skandaliczne i niekorzystne dla Polski, 
jako rządy, które wymagają protestu i sprzeciwu. 
Ale to, o czym rozmawiamy dzisiaj, czyli próba 
sprzedania czegoś, co sam PiS nazywał kiedyś do-
brem narodowym, srebrami rodowymi, i to w ta-
kiej sytuacji ekonomicznej, a także geopolitycznej, 
w czasie trwającej wojny, oznacza przekroczenie 
wszystkich granic. No, to jest już przekroczenie 
ostatniej, czerwonej granicy. 

Jest tutaj, jak wspomniałem – zresztą w de-
bacie już o tym mówiono – aspekt ekonomiczny. 
Sprzedaje się nie tylko 417 stacji paliw, sprzeda-
je się też 100% udziałów w spółce Lotos Paliwa, 
sprzedaje się 100% akcji Lotos Terminale. Co 
najważniejsze, sprzedaje się za 1 miliard 150 mi-
lionów zł 30% udziałów w rafinerii, ale prze-
cież także w rynku, do którego ona daje dostęp. 
Mowa o rafinerii, w którą wpompowano 10 mi-
liardów zł, o rafinerii, której przychody, według 
strategii opracowanej za czasów rządów PiS, mają 
sięgać 100 miliardów. No, sprzedaje się ją za 1 mi-
liard. To jest fantastyczny interes. Ja żałuję, że 
nie mam miliarda, bo kupiłbym te 30% rafinerii 
w ciemno. Dałbym i 2, może nawet 3 miliardy. To 
jest kapitalny interes.

Ale zostawiam to na boku. W dzisiejszych 
czasach ekonomia jest trochę wypychana przez 
brutalną rzeczywistość, więc w tej debacie zo-
stawiam na boku te ekonomiczne, gospodarcze, 
finansowe kwestie. No, nie można jednak abs-
trahować od tego, w jakiej sytuacji jest Polska, 
w jakiej sytuacji jest Europa, w jakiej sytuacji 

jest świat w związku z napadem na Ukrainę, z tą 
brutalną agresją Federacji Rosyjskiej na Ukrainę 
i rolą, jaką odgrywają tu Węgry. Drodzy Państwo, 
światowe firmy i koncerny zrywają kontrakty, 
wychodzą z Federacji Rosyjskiej – robią to także 
firmy z tej branży, chociażby BP, ExxonMobil czy 
Shell – a my zawiązujemy biznes z krajem, któ-
ry współpracuje z mordercami, z gwałcicielami, 
z tymi, którzy szabrują Ukrainę? Biznes bizne-
sem, a etyka etyką, moralność moralnością. PiS, 
partia, która podobno nie tylko opowiada się za 
prawem i sprawiedliwością, ale ma też być straż-
nikiem etyki i moralności, chce robić interesy 
z tymi, którzy Rosji nie potępiają, a nawet z nią 
współpracują, z tymi, którzy nie pomagają na-
kładać sankcji na zbrodniczą Federację Rosyjską. 
I wy się spodziewacie, że my będziemy się na to 
godzić, że będziemy milczeć? Chcę powiedzieć, że 
sprzedaż Lotosu Węgrom po 24 lutego… Dałbym 
wam spokój, gdybyśmy rozmawiali przed 24 lu-
tego. Dzisiaj to nie tylko niegospodarność, to nie 
tylko godzenie w polski rynek paliw, to nie tylko 
niszczenie konkurencji na naszym rynku, to nie 
tylko podważanie bezpieczeństwa energetyczne-
go – z jednej strony państwa, a z drugiej strony 
konsumentów – ale też wstyd i hańba. Dziękuję. 
(Oklaski)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Głos zabierze pani senator Hibner.

Senator 
jolanTa HiBner 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Zacznę od tego, że – przyznam się szczerze – 

absolutnie jestem za wprowadzeniem tej ustawy 
i będę ją popierała. I chciałabym państwu powie-
dzieć dlaczego. 

To nie jest jakieś widzimisię, które możemy 
rozstrzygać, bo może ten przepis można inaczej, 
czy nie w takim momencie… To jest sytuacja, 
kiedy mamy – my, jako Polska – nadzwyczaj-
ną sytuację polityczną, którą też musimy brać 
pod uwagę. W omawianej ustawie nie ma mowy 
o tym, że nigdy nie zrobi się konsolidacji żadnej 
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z państwowych firm, tylko jest mowa o tym, że 
tę konsolidację należy może jeszcze raz przemy-
śleć, odsunąć w czasie. Dlaczego? Proszę pań-
stwa, za granicą Polski nasz sąsiad jest w czasie 
bitwy o życie, o przeżycie. My mamy wojnę za 
granicą. I teraz jest taka kwestia… Bo tu wszyscy 
mówią o wielkiej konsolidacji, o wielkim bizne-
sie, ba, nawet mówią – wiele tu padało takich 
głosów – że to Komisja narzuciła. Proszę pań-
stwa, jeżeli ktoś… Kolega też był w Parlamencie 
Europejskim. Parlament Europejski podejmuje 
demokratycznie wszystkie prawne zapisy. Jeżeli 
prawo zostało przyjęte, to ono jest obowiązują-
ce. Komisja Europejska tylko stosuje się do tego 
prawa. Ona nie mówi, że my mamy z MOL czy 
z  inną firmą zawierać jakiekolwiek układy, 
czy zmieniać, czy się konsolidować. Ona tylko 
mówi, jakie są wytyczne prawne obowiązujące 
na terenie całej Unii Europejskiej, w tym Polski. 
A czym my się dzisiaj zajmujemy? Proszę pań-
stwa, to jest tak naprawdę bezpieczeństwo go-
spodarcze. Bo my mówimy nie o tej 1 firmie. Tu 
wszyscy podkreślają 2 firmy: firmę Orlen i fir-
mę Lotos. To nie są tylko te 2 firmy. Za chwi-
lę może być taka sama sytuacja w innej firmie. 
Dlatego my mówimy, że trzeba przemyśleć i dać 
sobie ten czas.

W 2016 r. byłam posłem. Państwo argumen-
towali, że ustawa, która była wprowadzana, 
ma zahamować zbywanie udziałów w firmach. 
Dlaczego? Dlatego, że te firmy mają ogromne 
znaczenie gospodarcze dla całego obszaru Polski. 
Ja się z tym zgadzam. Została podjęta ta ustawa. 
W 2019 r. też byłam posłem. Została wprowadzo-
na ustawa, która dawała już możliwość właśnie 
konsolidacji, przekształceń, możliwość sprzeda-
ży części udziałów, jeżeli to jest dla państwa, dla 
naszego całego narodu opłacalne. I ja się z tym 
zgadzam, że może trzeba takie kwestie rozwa-
żać. Ale jaki jest ten czas, w którym my działa-
my? I co ta konsolidacja Orlenu z Lotosem tak 
naprawdę miała za główny cel, który tu państwo 
wielokrotnie powtarzali, na posiedzeniu komisji 
szczególnie? Ona miała za cel stworzyć lepsze 
warunki zawierania kontraktów na kupno ropy. 
Taki był cały ten cel, o którym mówiono. Ona nie 
miała za cel, że tak powiem, rozwoju, wprowa-
dzenia… tego, że firma skonsolidowana będzie 
zajmowała się znacznie większymi obszarami 
energetyki, co w innych krajach ma miejsce. I tu-
taj powtarzają koledzy: bo tamten to jest duży, bo 
we Francji jest to, w Niemczech jest to, a w Anglii 

czy w innych krajach jest jeszcze inaczej i one są 
skonsolidowane… Tak, proszę państwa, ale jak-
byście popatrzyli, w jaki sposób skonsolidowane, 
to zobaczylibyście, że to jest naprawdę bardzo 
duża różnica. Popatrzcie sobie, w jaki sposób jest 
to prowadzone, gdzie są udziały i w jaki sposób 
te udziały są prowadzone później w inwesty-
cjach. Bo to nie jest tak, że tylko konsolidacja, to 
powinien być rozwój. To powinien być rozwój, 
który powoduje, że zwiększamy udziały dane-
go podmiotu w gospodarce państwa, że on dzia-
ła na plus w gospodarce państwa. I takie było 
założenie.

Ja bym nie podejmowała tego tematu, gdy-
by nie to, że jesteśmy w tym szczególnym cza-
sie działania, a wybrano 2 oferentów. Na pytanie: 
spośród ilu? Cisza. Jacy byli oferenci? Cisza. No, 
najlepsi z oferentów byli Aramco i MOL. Po czym 
jesteśmy wczoraj na posiedzeniu komisji i dowia-
dujemy się, że ten MOL, mimo że Rosja nie ma 
udziału w jego akcjach – ale tego nie potwierdzo-
no, więc nie wiadomo, czy ich nie ma – świetnie 
współpracuje z Rosją. No to pytanie: czy my chce-
my Rosję wprowadzić na nasz rynek? Bo MOL 
współpracuje z Rosją, MOL buduje dla Rosji, jeśli 
chodzi o wiele obszarów. On ma podmioty w ra-
mach spółek córek, które związane są z Rosją. Jest 
więc pytanie: czy my będziemy z tego zadowoleni, 
że będziemy mieć tutaj spółkę, która będzie kon-
trolowała nasz rynek?

Dowiedzieliśmy się, że my tak samo dostanie-
my na Węgrzech i na Słowacji stacje benzynowe. 
Proszę państwa, w jakim wymiarze? My dajemy 
400, a dostajemy niecałe 200. No, dobry interes. 
Dla MOL super. A dla nas? Pytanie: czy to nam się 
opłaca? Czy rzeczywiście wybraliśmy tego najlep-
szego z najlepszych?

Lotos – wartość rynkowa ok. 3 miliardów. 
Polski Koncern Naftowy Orlen – 8 miliardów. 
I teraz: czy ta konsolidacja daje nam możliwość 
stworzenia takiego podmiotu, który rzeczywiście 
będzie superwojujący na całym obszarze Europy? 
Czy rzeczywiście to będzie taki podmiot w porów-
naniu z innymi, które mają 200 miliardów, 250 
czy 300 miliardów? A my będziemy mieli takiego 
z 11 miliardami, może 12 miliardami. I on będzie 
tą wielką konkurencją dla tych rynków europej-
skich, które już są skonsolidowane, i dla tych pod-
miotów skonsolidowanych?

Lotos ma nie tylko rafinerie. Państwo wiecie, 
że ma stacje paliw, ale ma też i inne usługi. I tutaj 
koledzy wspominali o tych innych usługach – że 
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one w całości są wystawione do sprzedaży. One 
nie zostaną w tej skonsolidowanej spółce. Gdyby 
zostały, to można by powiedzieć: uzupełniamy, 
że tak powiem, inne obszary. Tak nie jest, pro-
szę państwa. My tylko oddajemy, nie dostajemy 
tyle samo.

MOL… Tu koledzy mówili o panu ministrze 
gospodarki, którego osobiście miałam okazję 
poznać, będąc posłem, nie pamiętam, piątej czy 
szóstej kadencji, jeszcze jak był ministrem gospo-
darki. I co on nam powiedział? On powiedział, że 
nie może potwierdzić, że w MOL są akcje jakie-
goś rosyjskiego podmiotu, bo nie ma tego gdzie 
sprawdzić. Ale on potwierdził, że powiązania 
MOL z różnymi firmami rosyjskimi są w ogóle 
w bardzo dużym procencie, bo on sprawdził wie-
le inwestycji i wiele działalności, które MOL robi 
z Rosjanami.

I teraz: czy my powinniśmy już w tej chwili 
zdecydować o tym, że te 2 firmy wchodzą na ry-
nek polski, czy powinniśmy się nad tym zastano-
wić tak na spokojnie, dać sobie czas? Tu nie chodzi 
o to, że w tej chwili my podejmujemy krytykę, że 
to są firmy, które należy odrzucić. My dajemy czas 
do przemyśleń. My mówmy: proszę państwa, za-
trzymajcie się, przemyślcie to. Jest wojna, więc 
może warto się zastanowić i chwilę przeanalizo-
wać, czy to jest najlepszy wybór. I dopiero potem 
wyciągać wniosek, z kim podpisujemy umowę 
i na jak długo.

Ja już nie mówię o tych rzeczach, które są bar-
dzo niepokojące. Bo np. nie mamy informacji, 
gdzie będziemy rozstrzygać jakiekolwiek spory. 
A ponoć mamy wpisane w umowę, że można zre-
zygnować. To kto będzie wtedy szukał winnego? 
Pan Obajtek będzie wtedy winny? Po pan Obajtek 
już może być zupełnie gdzie indziej. Może, że tak 
powiem, nie być w kraju.

A więc zastanówmy się na spokojnie, jak my 
chcemy to rozwiązać. Bo dla mnie najważniejsze 
jest nie to, żebyśmy tutaj sobie, że tak powiem, 
wyrzucali nawzajem argumenty na nie, tylko 
żebyśmy się zatrzymali i powiedzieli, co może-
my zrobić, żebyśmy razem mogli podjąć ustawę 
na tak, i co zrobić, żebyśmy, podpisując umowę, 
też wszyscy byli na tak, żebyśmy nie mieli wąt-
pliwości. Bo to, co jest w tej ustawie, to są, pro-
szę państwa, nasze wątpliwości. To nie jest tak, 
że my nie chcemy. To są nasze wątpliwości co 
do czasu, firm i tego, na jakich zasadach my to 
wszystko będziemy realizować. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Głos zabierze pan marszałek Bogdan 

Borusewicz. Bardzo proszę.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ta decyzja, która jest forsowana, dotycząca 

poszatkowania, podzielenia Lotosu i sprzedaży 
jego części, a części dołączenia do Orlenu, jest 
decyzją niezmiernie groźną. Ja rozumiem, gdy-
by to było włączenie Lotosu do Orlenu, to jeszcze 
można byłoby zaakceptować. Jeżeli to byłby jakiś 
związek firm, taki czy inny, to tak. Ale tutaj Lotos, 
który jest bardzo dobrą i nowoczesną firmą, ma 
być pokawałkowany i te kawałki mają być prze-
kazane innym. W kolejce oczywiście czeka już 
PGNiG, ustawa o przejęciu tej firmy przez Orlen 
jest w Sejmie. Jeżeli jest uzasadnienie, że akurat 
działanie tych 2 firm się pokrywa… No tak, dzia-
łanie, że się po prostu wydobywa z ziemi, ale tutaj 
jest gaz, a tu jest ropa naftowa, inny jest sposób 
korzystania z tych surowców.

Lotos ma być podzielony, 30% rafinerii ma zo-
stać sprzedane Saudi Aramco i Saudi Aramco ma 
uzyskać wpływ na decyzje dotyczące produkcji, 
przerobu, a także, mając 30%, ma otrzymać 50% 
produkcji tej rafinerii. Reszta ma być przekaza-
na, przekazane mają być bazy paliwowe i otocze-
nie, choćby Lotos Asfalt, Lotos Kolej, te wszystkie 
firmy, które funkcjonują w ramach Lotosu jako 
całości, one mają być sprzedawane. Czyli w zasa-
dzie, jeżeli do tego dojdzie, to firma ta, budowana 
przez wiele lat, w której inwestowano, przesta-
nie istnieć, zostanie zniszczona. To jest sytuacja 
naprawdę bezprecedensowa. Myślałem, że na te 
warunki, które wyznaczyła Komisja Europejska, 
rząd się nie zgodzi, ale okazuje się, że się zga-
dza, nie wynegocjował lepszych i zgadza się na 
te, które zostały wyznaczone w związku z fuzją, 
przejęciem części Lotosu przez Orlen, bo to jest 
oczywiście przejęcie tylko części. To jest sytu-
acja niespotykana. Otóż w ciągu kilkunastu lat 
Lotos pod kierownictwem prezesa Olechnowicza 
budował, unowocześniał się, tam była inwestycja 
w postaci offsetu Lockheed Martin. Wtedy kie-
dy kupowaliśmy F-16, wynegocjowaliśmy, rząd 
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wynegocjował offset. Część tego offsetu poszła 
do Lotosu i Lotos z tego skorzystał, unowocześnił 
się, otrzymał know-how. W rezultacie zainwesto-
wano w Lotos ok. 10 miliardów, a konkretnie nie 
w Lotos, w rafinerię. I co? Sprzedajemy to Saudi 
Aramco? Za ile? Za 1,5 miliarda, 2 miliardy, za 
3 miliardy? Dokładnie nie wiemy, dlatego że in-
formacje dotyczące tej operacji to są tylko in-
formacje prasowe, medialne. Okazuje się, że nie 
tylko my nie wiemy, bo pytany przez nas wicemi-
nister też stwierdził, że nie wie. Podstawowych 
rzeczy nie wie.

(Senator Leszek Czarnobaj: Ale odpowie na…)
Stwierdził też, że w ogóle nie widział umo-

wy. No to jak to? To sam bardzo mądry były wójt 
Pcimia to realizuje? Tylko on to wie? Tylko on tę 
umowę zna? To jest sytuacja, z którą ja naprawdę 
się nie spotkałem, mimo że jestem długo w po-
lityce. Nie spotkałem się z taką sytuacją, żeby 
minister odpowiadał: nie znam umowy. Chodzi 
o najważniejszą operację, którą się przeprowadza 
w tej chwili i która ma zgodę rządu, bo oczywi-
ście przecież nie prezes Orlenu tutaj decyduje, ale 
że decyduje, to wygląda to tak, jakby on rządził 
rządem. A rząd jest od czego? Od czego jest rząd? 
Rząd ponosi odpowiedzialność. On oczywiście też 
ją ponosi, ale rząd także ponosi odpowiedzialność 
za to, co się dzieje i co się dalej wydarzy.

Całą operację robi się pod hasłem: robimy ol-
brzymi koncern energetyczny, taki czebol połu-
dniowokoreański, gdzie jest wszystko. No dobrze, 
to popatrzmy, popatrzmy, jak będzie wyglądał ten 
czebol. Wartość rynkowa Lotosu w tej chwili to 
2,6 miliarda dolarów, wartość rynkowa Orlenu to 
jakieś 8,5 miliarda dolarów, razem ok. 13 miliar-
dów. A jak to wygląda na tle innych firm, które 
mają być porównywalne, z którymi ten nowy kon-
glomerat ma być porównywalny? Shell brytyjsko-
-holenderski na początku 2022 r. osiągnął wartość 
rynkową 186,5 miliarda dolarów, Total francuski 
– 154 miliardy dolarów, brytyjski BP – 106, prawie 
107 miliardów dolarów, norweski Equinor – 95 mi-
liardów dolarów, ENI, włoskie ENI – 54 miliar-
dy. A popatrzmy na Saudi Aramco. Wartość Saudi 
Aramco to 2 biliony dolarów. Szanowni Państwo, 
jest taka zasada, że jeżeli mrówka idzie do łóżka 
ze słoniem, to musi bardzo uważać. Takie to są 
proporcje. Ta firma będzie miała w stosunku do 
Saudi Aramco proporcje jak 1:200. I co, to będzie 
znacząca firma? Po to trzeba zniszczyć inną fir-
mę, żeby budować coś takiego? To jest fantazja. 
Fantasmagoria, że tworzymy jakiegoś…

(Senator Leszek Czarnobaj: Czempiona.)
Jakiegoś czempiona. Tak, czempiona.
I teraz kwestia węgierska.
(Sygnał timera)
Sytuacja była następująca. Kiedy była podej-

mowana decyzja, nie było wojny…
(Sygnał timera)
W tej chwili jest wojna, duża, na pełną ska-

lę. Wojna, w której Węgry i Orbán, nie tylko że 
nie stoi z boku… On udaje, że stoi z boku, on po-
piera to, co się dzieje… Popiera Rosję. Handluje 
z Rosją. Jeszcze na 3 tygodnie przed agresją Rosji 
na Ukrainę on składał wizytę u Putina. Zapewne 
pili dobre wino z winnic Putina, bo on ma taki 
zwyczaj…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Marszałku, 
czas minął. Proszę skończyć.)

Już.
I co dalej? Nie zmieniła się sytuacja? MOL, czy-

li firma, która przejmuje stacje, jest organicznie 
związana z firmą rosyjską, najważniejszą gazową 
firmą rosyjską, jaką jest Gazprom. MOL buduje 
odcinek South Streamu. I co? Nic się nie zmie-
niło? Węgrzy w takiej sytuacji blokują dostawy. 
Szijjártó, minister spraw zagranicznych, mówi, 
że to, co się dzieje na Ukrainie, to wina Polski. To 
on ma za to dostawać jeszcze premię od Polski?

Szanowni Państwo, z każdego punktu widze-
nia to, co się dzieje, jest absolutnie nieakceptowal-
ne. Jest czas dla rządu, żeby się z tego wycofać. Ta 
ustawa daje ten czas i daje pretekst, żeby z twarzą 
się wycofać. Czy rząd z tego skorzysta? No, zoba-
czymy. Mam nadzieję, że tak, ale… Bo nadzieja 
zawsze umiera ostatnia. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Głos zabierze pan senator Czarnobaj.
Szukałem pana senatora, ale pan marszałek 

pana zasłaniał.

Senator 
leszek czarnoBaj 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
No i ostatni przedstawiciel ministerstwa wy-

szedł, a ja mam tu parę słów do pana ministra, 
ale rozumiem, że w przestrzeni publicznej nic 



drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

81

41. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 kwietnia 2022 r.

nie ginie, więc 2 słowa skieruję do pana ministra 
Kanthaka.

Powiem tak. Nie mnie oceniać to wszystko, 
ani to, co ktoś, kto tu przychodzi, sobą repre-
zentuje, ale 2 słowa powiem ogólnie. Jestem tutaj 
trzecią kadencję i chcę powiedzieć, że pan mi-
nister wykazał się niesamowitą skutecznością 
w liczbie odpowiedzi na piśmie. To jest napraw-
dę ważna rzecz. Do tego, o czym powiedział pan 
minister, muszę w kilku słowach się odnieść. Pan 
minister oczywiście miał dobre wystąpienie na 
poziomie PiS, wystąpienie polityczne. Wy mówi-
cie, my robimy. No, ja już nie chcę tej długiej li-
sty… Pamiętacie, tu pan senator Marek Borowski 
czytał to kiedyś. Ale wynotowałem tu sobie parę 
rzeczy. No, fantastyczne ostatnio przedsięwzię-
cie – Polski Ład. No, jesteście niesamowici. Tak 
wspaniałego dokumentu to jeszcze Rzeczpospolita 
w najnowszej historii nie widziała. Stępka, dro-
ny, samochody elektryczne, lukstorpedy, szybkie 
koleje itd. Dodatkowo lasy miały być sadzone. No 
przecież jak się zbierze to wszystko, co wy opo-
wiadacie w przestrzeni publicznej… I przychodzi 
konstytucyjny minister i mówi: wyście obiecy-
wali, a my robimy. No, przecież to jest kompletna 
paranoja. Ja rozumiem, że jak się jest u władzy, 
to nie jest się w stanie wszystkiego zrealizować. 
Przecież kiedyś Platforma Obywatelska obiecy-
wała, że będzie 3 razy 15. Ja uważam, że jednym 
z minusów Platformy jest niezrealizowanie tego 
dawnego postulatu, gdyż ludzie do dzisiaj pyta-
ją, również mnie, dlaczego wtedy tego nie zreali-
zowaliśmy. W związku z tym trzeba mieć trochę 
krytycyzmu.

I teraz minister konstytucyjny mówi o tym, 
że umowa jest tajna, że nie ma do niej dostępu, 
że nie wie… Na proste pytania nie potrafi odpo-
wiadać. No, z jakąś tajnością tutaj mamy do czy-
nienia. Taka jest właśnie wiarygodność Prawa 
i Sprawiedliwości. Patrzcie, kiedy byli w opozy-
cji, mówili, że jawność jest sprawą fundamen-
talną, że musi być transparentność. Pamiętacie, 
jak było z prywatyzacjami, których dokonywano 
w poprzednich latach, za różnych ekip. No, prze-
cież było wiadomo, ile ofert złożono, jakie są wa-
runki, z kim zawiera się umowę, jakie są warunki 
dodatkowe itd., itd. Był cały wachlarz informa-
cji, i to dotyczących nie tylko sprzedaży, ale i ca-
łej otoczki, korzyści z tej transakcji. Tutaj nic nie 
wiemy. Wiemy tylko, że będą to te firmy, które 
były wymieniane: MOL, Saudi Aramco i coś tam 
jeszcze. Ale nie wiemy, na jakich warunkach się 

to odbędzie. Wiemy tylko, jakie będą to kwoty, bo 
umowa jest tajna.

Jak byli w opozycji, mówili: zarobki obywa-
teli, szczególnie na wysokich stanowiskach, 
muszą być jawne. I co się stało? Nagle prezes 
Sądu Najwyższego mówi, że prezes Trybunału 
Konstytucyjnego będzie miała utajnione zarobki. 
To jest ta wiarygodność. Wiarygodność w polityce 
jest bardzo ważna, a państwo swoimi działania-
mi pokazujecie, że nie można mieć do państwa za 
grosz zaufania.

Muszę powiedzieć, że pan marszałek – tu 
zwracam się do pana marszałka Pęka – w swoim 
wystąpieniu, w którym argumentował dlaczego 
ten projekt ustawy należy odrzucić, był bardzo 
ostry. Rozumiem, że zajęcie tego miejsca spowo-
dowało złagodzenie pana postawy. Ja jednak parę 
uwag zgłoszę, Panie Marszałku. Dobrze, że pan 
mówił o swoich wątpliwościach co do zgodno-
ści tego projektu z prawem. Pan tak mówił, ma 
pan do tego prawo. Ja mogę powiedzieć, że dopóki 
Trybunał Konstytucyjny tego nie zakwestionuje, 
ustawa jest prawomocna. To są przecież pana sło-
wa, Panie Marszałku.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Ja sobie nie 
przypominam…)

Panie Marszałku, to jest ta wiarygodność. 
No, nie mówi się raz tak, raz tak, w zależności od 
okoliczności.

Mówił pan, Panie Marszałku, że takie są za-
lecenia Komisji Europejskiej. To się często po-
wtarza: takie są zalecenia Komisji, pójdźcie do 
Komisji i to załatwcie. No, ludzie, wy wszystko 
robicie na opak, tak jakbyście pierwszy raz w ży-
ciu coś przekształcali, prywatyzowali. Wy w ogóle 
nie wiecie, jak się poruszać. Jeżeli Komisja po-
stawiła warunki, które są nie do przyjęcia, to co 
się robi? Albo się je odrzuca, albo się negocjuje, 
a nie mówi się: Komisja nam narzuciła, no to my 
weźmiemy… A jak było, kiedy chodziło o sądy? 
Pamiętacie państwo, jak był problem z sądami. 
No, z tej trybuny senatorowie PiS trąbili, że Unia 
Europejska nie będzie nam nic dyktowała w spra-
wach praworządności. Nie może tak być! A jak 
chodzi o MOL czy inne sprawy, no to wszystko 
jest przez Komisję. To Komisja powiedziała, że 
należy tak zrobić.

I teraz stwierdzenie, że fuzja jest polską racją 
stanu. No, to jest fantastyczne określenie. Pan mi-
nister przeszedł sam siebie, mówiąc, że Polska ma 
taką rację stanu, że musi wpuścić Saudi Aramco 
i MOL. To jest polska racja stanu? Panie Marszałku, 
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tę część wypowiedzi odnoszę również do tego, co 
pan powiedział. Ja nawet jestem zwolennikiem kon-
centracji kapitału. Ważną kwestią jest to, aby pol-
ski kapitał był skoncentrowany, również w ramach 
przemysłu petrochemicznego, energetycznego. Ale 
co to ma być? Jaka tu jest synergia? Co my tu zy-
skamy? Tu oddajemy, a tu kupujemy. Ja pytałem 
o to pana ministra. Zobaczcie państwo, ja o to za-
pytałem pana ministra. Przecież jak się wpuszcza 
taką firmę jak Aramco, no to trzeba przeczytać, 
co oni w ogóle w życiu zrobili. I jak się przeczyta, 
jak oni sprytnie wydymali takich cwaniaków jak 
Amerykanie, jak przejęli w ciągu 20 lat całą rafi-
nerię w Stanach… A na początku weszli spokoj-
nie. To jest to, o co pytał Jacek Bury. To przecież 
widać jak na dłoni. No, wchodzą z nową technolo-
gią – i bardzo dobrze, niech wchodzą. Ciężka ropa 
może być przetwarzana w płockiej petrochemii, 
ale oni powiedzą: nie, my będziemy dostarczać 
swoją, tę lekką. No ale tu, w Gdańsku, się nie da, 
musimy to rozbudować. My rozbudujemy i przej-
miemy całość przedsięwzięcia. Przecież nie trzeba 
być Einsteinem, żeby wiedzieć, jak to należy zro-
bić. Może ja niepotrzebnie podpowiadam. A jeże-
li chcemy tworzyć koncern, Panie Marszałku – ja 
się z panem zgadzam, że powinniśmy tworzyć sil-
ny koncern na miarę Rzeczypospolitej, który jest 
znaczącym graczem na rynku – to powinniśmy to 
robić nie na zasadzie, że tu trochę sprzedamy, tu 
sprzedamy rower, tu kupimy koło i mamy wspa-
niały koncern. W ramach negocjacji trzeba zaprosić 
znane koncerny – głównie tutaj chodzi o know-how 
– które wniosą pieniądze, i odsprzedać im jakby 
zwiększenie kapitału itd., itd. To są podstawowe 
elementy dotyczące budowania tej dużej firmy.

Jeszcze 2 słowa o wiarygodności. Pamiętacie 
państwo, jak Prawo i Sprawiedliwość kupiło nie-
mieckie linie lotnicze Condor? Mam tutaj paski: 
„Polska przejmuje linie lotnicze w Niemczech”, 
„Będziemy tym, którzy będą świadczyli usługę 
na rynku niemieckim”. Już witaliśmy się z gąską. 
Wszystko padło. Ani Condora, ani linii… I co te-
raz? Do 17.00 port lotniczy będzie otwarty. Tak 
wygląda Condor w waszym wydaniu. To jest rzecz 
niesamowita, co wy wyrabiacie.

I teraz jeszcze powiem, jeśli chodzi o te gaze-
ty lokalne. Jak zapytałem pana ministra o polską 
rację stanu… Pamiętacie? Pieniądz ma narodo-
wość. I taka Russia Today, która jest narodowa… 
Jeszcze bym powiedział: i to jest mój model. Bo to 
nie o to chodzi, żeby Polska Press była w obcych 
rękach. Ja również uważam, że najlepiej by było, 

gdyby ta firma była w rękach polskich. Ale jak ją 
kupuje koncern, który ma być czempionem, i do 
tego buduje ją po to, Panie Marszałku, Szanowni 
Państwo… Po co ją buduje? Po to, żeby smarować, 
że całe zło w Polsce to jest wina opozycji. W jakim 
innym kraju jest tak, że media państwowe głów-
nie jadą na opozycję?

(Głos z sali: W Rosji.)
(Głos z sali: I na Węgrzech.)
W Rosji, u nas i na Węgrzech.
I  teraz my wszystkich chcemy tu skupić 

w ramach tej prywatyzacji. Mówiliście, że nie 
sprzedacie guzika, rodowych sreber. Mogę tutaj 
cytować – przygotowałem się, ale już nie mam 
czasu – wypowiedzi czołowych polityków, że na-
rodowego to my w ogóle, zero… A wiecie państwo, 
kto najwięcej sprzedał ziemi w latach 2007–2015 
za rządów Donalda Tuska, i teraz, w latach, kie-
dy rządzi PiS? 2-krotnie więcej ziemi sprzeda-
liście obcokrajowcom niż sprzedano za rządów 
Platformy Obywatelskiej.

(Senator Magdalena Kochan: Ale mówią, że 
nie.)

(Wicemarszałek Marek Pęk: No bo był całko-
wity zakaz sprzedaży za waszych czasów. To już 
jest temat…)

Ale, Panie Marszałku, bo będę musiał sobie do-
liczyć 2 minuty. Panie Marszałku, najpierw trzeba 
budować fakty, a później…

(Senator Magdalena Kochan: Za naszych cza-
sów? Co pan mówi? Dajcie spokój.)

Ale, Drodzy Państwo, pozwólcie… Ja mówię 
o faktach, które wyciągnąłem z organizacji rol-
niczych, które pokazują, w jaki sposób mówicie 
o rodowych srebrach. I teraz na koniec…

(Sygnał timera)
Zachęcam, Panie Marszałku, już kończąc, do 

tego… Panie Marszałku, jesteśmy za rzetelną dys-
kusją dotyczącą…

(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, jesteśmy za dyskusją na 

temat tworzenia wielkiego czempionatu, firmy 
energetycznej. Ale jeszcze raz powiem: nie rób-
cie tego z tymi, którzy są miłośnikami i przyja-
ciółmi Putina, nie róbcie tego w taki sposób, bo 
nawet w XIX-wiecznej Polsce tak się nie prywa-
tyzowało, nie przekształcało. To jest – nie wiem, 
jak to nazwać – akademicki przykład, jak nie 
należy prywatyzować części majątku, jak nie 
należy wpuszczać firmy. Przecież wpuszczamy 
olbrzymią firmę z Arabii Saudyjskiej za friko, 
czyli dostarczamy jej rynek… Już kończę, Panie 



drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym

83

41. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Marszałku. Jednym oczywiście elementem jest to, 
że będziemy mieli dostęp do ropy, którą ta firma 
wydobywa i którą obraca. Jeżeli oni by nie chcieli 
nam sprzedawać na wolnym rynku, to ja to bym 
rozumiał, ale oni chcą sprzedawać.

W związku z tym jeszcze raz apeluję: Panie 
Marszałku, zagłosujcie za tym. Zobaczy pan, 
prawda was wyzwoli. Stworzymy całkiem dobry 
projekt i całkiem dobrą prywatyzację i wtedy po-
wiemy: dzięki Senatowi powstał naprawdę cał-
kiem niezły czempionat.

Panie Marszałku, żeby 2 razy nie zabierać gło-
su… Ostatnie zdanie, bardzo pana proszę.

(Senator Stanisław Gawłowski: Daj mi szansę.)
Padło tutaj wiele… Pan Marek, mój kolega 

sympatyczny, mówił o wypowiedzi Tuska, o tym, 
że Tusk był za sprzedażą rafinerii Rosjanom. Ja 
chcę państwu tylko powiedzieć, jak było, żebyście 
wiedzieli, jak było…

(Senator Jerzy Czerwiński: Fatalnie dla was.)
Dokładnie. I wyście na tym kłamstwie wygrali 

wybory w 2015 r. To było kłamstwo typu „Polska 
w ruinie”, to było kłamstwo dotyczące… Nie będę 
już tego wymieniał. A Donald Tusk zapytany na 
konferencji, czy dopuszcza inny kapitał, m.in. 
z Rosji, w kontekście prywatyzacji, odpowiedział: 
nie mogę z powodów ideologicznych, jako polityk 
wytrawny, odrzucić żadnej z ofert, jakie będą, 
ale obiecuję wam, że wspólnie z panem prezesem 
Olechnowiczem i ministrem Gradem będziemy 
się przyglądać złożonym ofertom, ze szczególnym 
uwzględnieniem Rosji jako państwa, od którego 
częściowo jesteśmy już uzależnieni, i to wszyst-
ko ogłosimy publicznie, żebyście państwo wyra-
zili swoją opinię. Czy można mówić coś bardziej 
transparentnego?

Dlatego proszę was, nie powtarzajcie tego, co 
mówią w TVPiS, bo oni mają jedno zadanie: szka-
lować, kłamać, szkalować i kłamać. Senatorom 
Rzeczypospolitej… W polskim parlamencie sza-
cunek należy się wszystkim, a w ramach tego 
szacunku opierajmy się na prawdzie, a nie na po-
mówieniach. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego.

Senator 
sTanisław Gawłowski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Rozpocznę swoje wystąpienie od cytatu, cy-

tatu z  eksperta, człowieka, który, powtórzę, 
był ministrem gospodarki w rządzie Jarosława 
Kaczyńskiego, cytatu z dzisiaj. Otóż minister 
Woźniak dzisiaj udzielił wywiadu portalowi ga-
zeta.pl i mówił mniej więcej tak: węgierski MOL 
jest faktycznym wieloletnim partnerem bizneso-
wym i sojusznikiem Gazpromu; grzech polskich 
polityków polega na tym, że zaprosiliśmy twar-
dego sojusznika Putina do Polski.

Czy trzeba coś więcej dodawać? W zasadzie 
chyba już nic. Jeżeli PiS zaprasza twardego so-
jusznika Putina do Polski – i mówi tak ekspert 
PiS – to czy coś trzeba jeszcze dodawać?

(Głos z sali: Nie?)
Można, i  nawet dodam. Po opowieści… 

Woźniak zresztą w tym wywiadzie – zachęcam 
do przeczytania tego dzisiejszego wywiadu – wy-
jaśnia kwestię wymiany stacji benzynowych itd. 
Tak naprawdę to jest bez znaczenia, bo ważna jest 
rentowność, dochodowość poszczególnych stacji, 
a nie ich liczba. Używanie tego typu argumenta-
cji jest z punktu widzenia tego procesu karygod-
ne i świadczy tylko o tym, że ci, którzy używają 
tego typu argumentacji, nie mają zielonego po-
jęcia, jak w kategoriach biznesowych do rzeczy 
należy podchodzić.

Ja dzisiaj, wcześniej, pytałem pana ministra, 
czy pan prezes Obajtek posiada dostęp do doku-
mentów, które mają kategorie: poufne, zastrze-
żone, tajne, ściśle tajne. Bo przecież to nie jest 
decyzja, która…

O, Panie Ministrze, zapraszamy, niech pan 
usiądzie.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik: 
Mam coś powiedzieć na temat prywatyzacji? 
Bardzo chętnie.)

(Senator Bogdan Borusewicz: Nie o prywaty-
zacji, ale czy…)

Pan powie, czy pan…
(Senator Bogdan Borusewicz: …prezes 

Obajtek…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: Ale bardzo proszę o spokój. Proszę 
kontynuować.)

Pytałem o dostęp pana prezesa Obajtka do do-
kumentów zastrzeżonych, tajnych, ściśle tajnych. 
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I usłyszałem odpowiedź, że pan minister tego 
nie wie. Sprzedajemy, a właściwie PiS sprzedaje 
spółkę strategiczną z punktu widzenia bezpie-
czeństwa Polski, a minister nie wie, czy prezes, 
który przeprowadza tego typu operację, ma do-
stęp do dokumentów ściśle tajnych? To jest naro-
dowy interes, sprzedajemy… A minister nie wie, 
jak jest sformułowana umowa. Przepraszam, to 
co wie ten minister, co wie ten rząd? Czy ktoś 
tam cokolwiek wie na ten temat? Jaki tam deal 
jest robiony? Jakie tajne rzeczy tam są? Pytam: 
co tam robi Hoffman? Co robi Hoffman? Jest 
tajemnicą poliszynela, że uczestniczy w proce-
sie negocjacji między Orlenem a MOL-em. Chcę 
wiedzieć, na jakich zasadach. Ktoś z PiS odpo-
wie? Nie ma nikogo z rządu, bo przecież to takie 
nieistotne i tak zrobicie swoje. To znaczy wam 
się dzisiaj wydaje, że zrobicie swoje, bo nawet 
jeżeli to zrobicie, to życie się dzisiaj nie kończy, 
ono będzie trwało dalej i wiele spraw będzie się 
dalej wyjaśniać.

Macie wątpliwości, jakie jest powiązanie MOL 
i Saudi Aramco z Gazpromem. O powiązaniu MOL 
było już wiele. Przypomnę tylko, że tak naprawdę 
MOL na rynku węgierskim sprzedaje 90 czy 100% 
gazu pochodzącego z gazociągu Turkish Stream 
i sam był zaangażowany w budowę całego syste-
mu przesyłowego do Europy Zachodniej. Saudi 
Aramco, spółka zależna, wykonywała jeden z od-
cinków tego Turkish Stream, miała powiązania. 
Nie widzicie żadnych związków? Realizuje jeszcze 
inne inwestycje na rzecz Gazpromu, jest ewident-
nie związana, ewidentnie. Wpuszczenie wielkiego 
gracza na rynek do małej w końcu spółeczki nie 
oznacza, jak to mówił pan minister, że w Polsce 
będzie 400  tysięcy baryłek dziennie. Skąd on 
może o tym wiedzieć, jak umowa jest tajna? Ale 
tak mówi, przyszedł i sobie mówi. Umowa jest 
tajna, nie wie nic, będzie odpowiadał na piśmie, 
ale podaje tego typu dane. To tego nie oznacza, 
nawet gdyby to było zapisane wprost w tej umo-
wie, a nie jest, bo tego nie wiemy… To oznacza 
mniej więcej tyle, że Saudi Aramco będzie dyk-
tował warunki i ceny ropy tak, jak będzie sobie 
życzył. Jak będzie chciał zatrzymać Lotos, to za-
trzyma Lotos. Dla wielkiego kolosa zatrzymanie 
Lotosu i przejęcie kawałka rynku nie ma większe-
go znaczenia. On naprawdę może wyprodukować 
ropę i wprowadzać ON czy benzynę przez swoje 
stacje, które będzie miał w pozostałej części, na 
rynek polski bez większego problemu. Nie musi 
tego robić w Polsce.

Państwo mówicie, czasami to słyszę, o wiel-
kim sukcesie, jaki odniósł Obajtek, o 11 miliardach 
zysku w grupie. Pewnie są spółki, które wygene-
rowały wielkie straty, pewnie Media Press, me-
dia regionalne zaliczają się do nich, nie mam 
takiej wiedzy, domyślam się tylko i wyłącznie. 
A te 11 miliardów zostało wyciągnięte z kiesze-
ni Polaków, to Polacy zapłacili za wysokie marże 
Orlenu. Nie ma się czym chwalić. To jest napraw-
dę kompromitacja, że chcecie w Polsce budować 
wielki monopol, który będzie dyktował Polakom 
ceny paliw. Z punktu widzenia gospodarki ryn-
kowej, z punktu widzenia interesów gospodar-
czych, z punktu widzenia interesu pojedynczego 
Polaka to jest myślenie rodem wprost z komuny, 
taka czysta, klasyczna reprezentacja komuny. 
Wielki monopol, nie będzie nam tu nikt dykto-
wał, my wstawimy tam swoich, przywieziemy 
z Pcimia czy tam skądś – nie wiem, jakie zaciągi 
urządzacie – i oni nas urządzą. Główna księgo-
wa w MOPS zarządza Lotosem, gdzieś tam ktoś 
zarządza czymś innym, to rzeczywiście są pełne 
kwalifikacje do tego, żeby zajmować się wielkimi 
koncernami energetycznymi.

Mówicie, że Tusk, że chciał prywatyzować itd. 
Senator Czarnobaj o tym mówił, więc nie będę się 
już do tego odnosił. Jedyny, który tak naprawdę 
chciał cokolwiek sprzedać Rosjanom, nazywa się 
Morawiecki. Jako prezes banku uczestniczył nie 
tylko w jednej, ale w kilku takich transakcjach. 
Jedna z nich dotyczyła PKP Cargo, inna dotyczyła 
próby sprzedaży na rzecz Rosjan jednej ze spół-
ek, jednego z wielkich zakładów chemicznych 
w Polsce, czyli Zakładów Chemicznych „Police”, 
potem Grupy Azoty. Uczestniczył w tym procesie. 
A więc jak szukacie gdzieś kogoś, to nazywa się 
Morawiecki, urzęduje w Alejach Ujazdowskich. 
Tam trzeba jechać, możecie robić, co chcecie, rzu-
cać jajkami, krzyczeć, wszystko jedno. Tam jest 
właściwy adres.

Słyszałem, jak minister narzeka na historię 
pod tytułem „Fit for 55”. No, nie można mieć aż 
tak krótkiej pamięci, minister jest młodym czło-
wiekiem. Chyba że chciał świadomie nas oszukać, 
skłamać, bo na dokument „Fit for 55” – „Gotowi 
na 55” – zgodził się niejaki Mateusz Morawiecki.

Akurat jest takie miejsce w procesie negocja-
cji w ramach Unii Europejskiej, w którym 1 kraj 
może zablokować decyzje wszystkich pozosta-
łych krajów – jest to Rada Europejska. Ale ona 
nie zablokowała tego. Tam wymagana jest jed-
nomyślność – czyli Morawiecki się na to zgodził. 
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Więc do kogo macie pretensje? Naprawdę luster-
ko, gdy się golicie albo myjecie się… Musicie czę-
ściej się w nim przeglądać i zastanawiać się: kogo 
my wspieramy? Ja to powiem: wspieracie zdraj-
ców narodowych! Dzisiaj wspieranie sprzedaży 
Lotosu to jest zdrada narodowa! To jest zdrada 
narodowa, bo to jest gra w ruskie interesy, gra 
w interesie Gazpromu, gra w interesie Putina. Do 
tego chcecie doprowadzić. I to jest coś, co powin-
no was wykluczyć – wykluczyć każdego, kto bro-
ni tej transakcji, każdego – z życia publicznego. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

Senator 
jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
To zaczęło się kilka tygodni temu, to nie jest 

pierwsza inicjatywa w tym zakresie. Ten sam 
autor, pan marszałek Bogdan Borusewicz, był 
również autorem uchwały z 9 marca, wyraża-
jącej sprzeciw wobec wyprzedaży firmy Lotos. 
Sama projektowana uchwała – dość kuriozalna, 
w większości będąca plagiatem apelu Gdańskiego 
Klubu Biznesu – na szczęście nie przeszła, kilku 
senatorów z tamtej strony w porę się zreflekto-
wało i uchwała stała się historią.

A  więc co? Spowodowano powrót tema-
tu, ale też, jak przypuszczam, nie z  inicjaty-
wy własnej, bo, jak wynika z opinii dołączonej 
w trakcie prac nad tym projektem, odbyła się na 
Uniwersytecie Gdańskim konferencja „Ryzyka 
i konsekwencje podziału oraz sprzedaży grupy 
Lotos. Perspektywa ekonomiczno-społeczna” 
i przypuszczalnie tam sformułowano apel o to, 
aby ponownie zająć się tym tematem. I to w spo-
sób już dramatyczny – bo innego określenia tutaj 
nie można użyć – a mianowicie w formie projek-
tu ustawy. Dlaczego dramatyczny? O tym dalej. 

Cały czas obserwujemy, nazwałbym to, 
wzmożenie na Pomorzu. Wszystkie opinie, któ-
re są negatywne wobec projektu… Ich autorem 
jest np. organizacja pracodawców „Pracodawcy 

Pomorza”, Loża Gdańska – BCC. Czyli są to orga-
nizacje umiejscowione na Pomorzu czy też repre-
zentujące interesy Pomorza. Pytanie: dlaczego? 
Czy fuzja Lotosu z Orlenem powoduje jakieś za-
grożenia dla lokalnej czy też regionalnej społecz-
ności, dla Gdańska, Pomorza? No nie. Ani to nie 
zwiększy bezrobocia, może je jedynie zmniejszyć, 
ani nie będzie miało wpływu na podatki od nie-
ruchomości, PIT, CIT. A więc jest pytanie: o co tak 
naprawdę chodzi? Być może przeglądnięcie poli-
tyki sponsoringowej Lotosu i list, które są na stro-
nie publikowane, więcej powie na ten temat. Cóż 
takiego się stało, że akurat tylko Pomorze prote-
stuje? Być może ze względów prestiżowych – to 
jest też możliwe. Ale myślę, że nie tylko. 

Jeśli projekt ustawy uchwali Wysoki Senat, 
to czy będą jakieś efekty? Oczywiście, że nie. 
Podobną treścią zajmował się Sejm, jako jedną 
z poprawek do ustawy o obronie ojczyzny, i ona 
została odrzucona, już wtedy, przez Sejm. No więc 
po co to jest drugi raz? Żeby spełnić oczekiwania 
środowiska pomorskiego?

Panie Marszałku, niech pan już więcej ta-
kich tekstów – czy to sponsorowanych, czy to 
wprost autorstwa różnych organizacji – tutaj, do 
Senatu, przynajmniej w tym zakresie, nie pod-
rzuca. Dobrze? Będzie prościej, również lepiej dla 
Senatu.

A teraz już o samym tekście, bo trzeba by było 
też coś na ten temat powiedzieć. Otóż tekst tego 
projektu ustawy ma załatwić jedną, jednostko-
wą rzecz, jednostkowy stan faktyczny – zapobiec 
fuzji Orlenu z Lotosem. Ale o tym, czy ta fuzja 
będzie wykonywana, na jakich warunkach, po ja-
kim czasie, nie powinien, bo nie ma takiej kom-
petencji, decydować Senat. To są kompetencje 
władzy wykonawczej. Tak często państwo używa-
cie pojęcia „konstytucja”. Ale u nas jest trójpodział 
władzy. Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się 
na trójpodziale. Sejm i Senat są władzą ustawo-
dawczą, nie mają kompetencji prowadzenia bez-
pośrednio polityki właścicielskiej. Mówi o tym 
wprost art. 146 ust. 4 konstytucji: „W zakresie 
i na zasadach określonych w Konstytucji i usta-
wach Rada Ministrów w szczególności” i dalej jest 
kilkanaście punktów, jeden z nich brzmi: „chro-
ni interesy Skarbu Państwa”. To ona gospodaruje 
mieniem Skarbu Państwa, oczywiście pośrednio, 
np. przez spółki. Nie Sejm i nie Senat. Nawiasem 
mówiąc, kontrolę tej gospodarki prowadzi tylko 
Sejm – nawet nie Senat – zgodnie z konstytucją, 
np. poprzez Najwyższą Izbę Kontroli. Mieszacie 
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państwo 2 różne zagadnienia i próbujecie za po-
mocą protezy ustawodawczej, na razie projektu, 
załatwić stan faktyczny. No, chcecie znowu po-
rządzić. Chcecie rządzić? Proszę bardzo, wygraj-
cie wybory, miejcie większość, sformujcie rząd. 
Wtedy będziecie podejmować decyzje. Decyzji 
w tym zakresie nie podejmuje Senat projektami 
ustaw.

Nawiasem mówiąc, projekt, jak każda usta-
wa, ma oczywiście charakter ogólny i abstrakcyj-
ny. Ten projekt dotyka nie tylko Orlenu i Lotosu, 
ale wszystkich 30 spółek, np. takich, jak: Poczta 
Polska, PKP  SA, PKP  PLK, PZU, Totalizator 
Sportowy, Grupa Azoty, Enea, Energia, Energa, 
Jastrzębska Spółka Węglowa. Proponujecie pań-
stwo, wziąwszy z sufitu… Ale do tego jeszcze 
dojdę, art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. 
Proponujecie państwo tak naprawdę zamrozić 
działalność tych spółek. No bo czymże innym 
jest zakaz sprzedaży, zbycia? Nie tylko sprzeda-
ży, ale także zakaz darowizny, np. na cele publicz-
ne. Nie będzie można zrobić drogi, bo nie będzie 
można darować kawałka nieruchomości, której 
właścicielem jest którakolwiek z tych spółek, na 
rzecz gminy czy powiatu, czy województwa, któ-
re jest inwestorem. No to proponujecie – przez 9 
miesięcy… Żadne warunki, żadne jakieś zelżenia 
tego 1 zakazu. Proponujecie po prostu kompletne 
zamrożenie działalności spółek Skarbu Państwa, 
tych głównych, strategicznych.

Co do kwestii zaś… Tutaj w tej dyskusji padło 
bardzo dużo argumentów za fuzją czy przeciwko 
fuzji. Ale to nie jest dyskusja dla tej Izby. Te argu-
menty powinny padać być może na konferencjach 
naukowych, być może, a właściwie na pewno 
na posiedzeniu Rady Ministrów, na posiedze-
niu Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów, 
w odpowiednim resorcie, ale nie w izbie ustawo-
dawczej. Izba ustawodawcza nie jest od tego, żeby 
w tym zakresie gmerać. Więc pytanie jest: cui 
bono? Kto może ewentualnie zyskać na tym pro-
jekcie, jeśli on stanie się prawem? Mam nadzieję, 
że tak nie będzie. Czy Niemcy? Na pewno tak. Nie 
będzie naszej dużej firmy, nie będzie konkuren-
cji w zakresie paliw. Czy Rosja? Na pewno tak. 
Zostanie opóźniony proces odchodzenia od ropy 
rosyjskiej w naszych rafineriach. No i oczywiście 
organizacje, nazwijmy to, sponsorowane czy też 
lobbingowe, których Lotos był dojną krową na 
Pomorzu. To o to tak naprawdę chodzi. Naprawdę 
przestrzegałbym przed takim robieniem polity-
ki: niekonstytucyjnie, niezgodnie z właściwymi 

celami, a przede wszystkim niemającej na celu 
dobra ogólnego. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana…
Jeszcze pan senator Bogdan Borusewicz. 

Przepraszam, Panie Marszałku.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz w trybie 

sprostowania.
(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze się składa, 

przepraszam, Pani Marszałek, składam wniosek 
o odrzucenie całego projektu.)

Proszę bardzo, Panie Marszałku.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Czerwiński nie zaskoczył mnie 
niczym.

W trybie sprostowania, Panie Senatorze: pan 
bardzo często w argumentacji stosuje półprawdy 
i podejrzenia.

(Senator Wojciech Piecha: A pan nie.)
Półprawdą było to, że jakiś plagiat popełni-

łem, przedstawiając uchwałę. Otóż tak, była ona 
oparta na…

(Głos z sali: Na artykule.)
Nie. No właśnie. Poprzednio pan senator mó-

wił, że na artykule. Nie, na stanowisku związku 
„Pracodawcy Pomorza”. Była ona oparta w taki 
sposób, że oni zostali o tym poinformowani i zgo-
dzili się na to, aby ich stanowisko zostało tu wy-
korzystane. To jest półprawda, Panie Senatorze. 
To po pierwsze.

Po drugie, podejrzenia. Sugeruje pan, że ktoś 
miałby interes, a w zasadzie ja miałbym inte-
res w tym, aby Lotos nie został zniszczony. Tak, 
mam taki interes, ponieważ jestem senatorem RP 
i uważam, że zniszczenie Lotosu jest rzeczą ka-
rygodną. I wypraszam sobie, wypraszam sobie 
tego typu sugestie, które pan stosuje. Nie jest to 
godne senatora.

I ostatnia kwestia. No, to było świetne, że 
wprowadziliście do uchwały poprawkę, z któ-
rej wynika, że o Lotos zabiegają Niemcy, a nie 
Węgrzy, i BASF, a nie MOL, czyli tak głupią po-
prawkę, że zaskoczyła wszystkich.
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(Głos z sali: Przy poprzedniej uchwale.)
Tak więc gratuluję tego typu zabiegów, które 

też nie są godne tej Izby, bo bzdurnych poprawek…
(Sygnał timera)
…nie należy wprowadzać.
(Senator Jerzy Czerwiński: Jeśli można, Pani 

Marszałek, zostało wymienione moje nazwisko.)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: W trybie sprosto-

wania, króciutko.)
Dobrze. Ale czy pan senator z  łaski swojej 

mógłby mi dać dokończyć to, co mówię?
(Senator Jerzy Czerwiński: Jak zawsze. 

Przepraszam oczywiście.)
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, pan senator Czerwiński. Ale to 

już ostatni raz, proszę, dlatego że nie chciałabym, 
żeby tu doszło do dyskusji między senatorami.

Senator 
jerzy czerwiński 

Dziękuję, Pani Marszałek, za wyrozumiałość.
To jest projekt tej uchwały, a to jest tekst, który 

został splagiatowany. Na kolorowo są zaznaczo-
ne fragmenty tożsame nawet co do interpunkcji. 
Kopiuj – wklej. Plagiat jest wtedy, kiedy się wła-
śnie w ten sposób korzysta. A to, że pan poinfor-
mował… Ale pan nie poinformował Wysokiej Izby, 
z czego pan korzysta. To dopiero potem wyniknę-
ło. Zaś co do innych sugestii, to można przejrzeć 
protokół, sprawdzić, co ja powiedziałem, a co pan 
sugerował, że powiedziałem. Np. nie złożyłem po-
prawki, tylko wniosek o odrzucenie w całości.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Wadima Tyszkiewicza.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!

Trochę sprowokowany też wystąpieniem 
mojego poprzednika, może zadam pytanie reto-
ryczne do pana senatora: czyją dojną krową jest 
Orlen? No, pan zadał pytanie: czyją dojną krową 
jest Lotos? No to ja pana zapytam: czyją dojną kro-
wą jest Orlen?

I teraz tak. Szanowni Państwo, ja zabieram 
głos dlatego, że 4 lutego tego roku skierowałem 
do ministra aktywów państwowych 20 pytań, 20 
bardzo ważnych pytań, na które chciałem uzyskać 
odpowiedź, żeby być przekonanym co do tego, że 
fuzja Orlenu z Lotosem ma sens i służy interesom 
narodowym. Ja osobiście nie mam tak naprawdę 
nic przeciwko fuzjom wszelkiego rodzaju, konso-
lidacji. Ja przez pół życia byłem przedsiębiorcą, 
prowadziłem dużą firmę, później byłem sena-
torem, więc… Powiedzmy, że słowo „konsolida-
cja” mnie nie przeraża. Przeraża mnie co innego. 
Przeraża mnie słowo „monopol”, który jest tak na-
prawdę odwrotnością dywersyfikacji i konkuren-
cyjności. W związku z czym mnie przestrasza ten 
monopol. I na dodatek monopol, który jak gdyby 
wymyka się z rąk, jeśli chodzi o nadzór polskiego 
rządu. Dlatego że jeżeli my mówimy tutaj o fir-
mach węgierskich i arabskich, niech tak będzie, 
to ja mam poważne wątpliwości co do tego, czy to 
rzeczywiście są partnerzy, którzy dają nam gwa-
rancję bezpieczeństwa energetycznego. Gdyby to 
Amerykanie kupowali udziały, to myślę, że tej 
ustawy by nie było i nikt by nie miał co do tego 
wątpliwości. Ale udział w przejęciu firmy czy 
udział w rynku energetycznym, rynku paliwo-
wym Polski, jeśli chodzi o Węgrów, jeśli chodzi 
o Arabów… No, mam poważne wątpliwości.

Wracając jeszcze do wypowiedzi pana 
– no, wymienię nazwisko – pana senatora 
Czerwińskiego… Panie Senatorze, ja mam stano-
wiska związków zawodowych i Orlenu, i Lotosu. 
I  to nie są związki zawodowe ulokowane na 
Pomorzu, tylko to są związki zawodowe, które 
działają w całym kraju. I one mają negatywny 
stosunek do tej konsolidacji.

I  jeszcze jedna uwaga. Powiedział pan, że 
sprzedaż majątku to zamrożenie działalności. 
Czy ja dobrze pana zrozumiałem? Bo ustawa nie 
zakazuje przecież działalności prowadzonej przez 
Orlen i przez Lotos. Ustawa co najwyżej zakazuje 
wyprzedaży majątku, i to – uwaga – przez jakiś 
czas. Przecież to nie jest tak, że ta konsolidacja 
w ogóle miałaby nie dojść do skutku, tylko ta usta-
wa ma na celu wstrzymanie tego procesu, dlatego 
że to, co się wydarzyło w ostatnich miesiącach na 
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świecie, powoduje, że mamy poważne wątpliwo-
ści. Myślę, że intencją ustawodawców jest to, żeby 
wstrzymać ten proces, żeby w sposób spokojny, 
normalny podjąć najlepszą dla Polaków decyzję.

Wracam do tego, co wcześniej powiedziałem. 
Ja złożyłem 20 pytań do ministerstwa skarbu. 
Praktycznie na żadne z tych pytań nie otrzy-
małem odpowiedzi. 20 pytań, które zadałem 4 
lutego, czyli jeszcze przed tym wszystkim, co 
się wydarzyło w związku z wojną na Ukrainie. 
Zadałem np. takie pytania: jaka była procedu-
ra wyboru potencjalnych nabywców aktywów 
– MOL, Unimot, Aramco? Jacy byli alterna-
tywni nabywcy? Jak wygląda porównanie ofert 
i skwantyfikowane argumenty uzasadniające 
wybór? Kto dokonuje wyceny sprzedawanych 
aktywów itd., itd.? Te punkty są konkretne. 
Oczywiście odpowiedź może być bardzo prosta 
– nie ma przedstawicieli ministerstwa na sali 
– zawsze można powiedzieć, że to jest objęte ta-
jemnicą. Tak zawsze może być i zawsze takiej 
odpowiedzi można udzielić. I mniej więcej ta-
kie odpowiedzi były na okrągło udzielane przez 
ministerstwo. Podpisał się pod nimi sekretarz 
stanu Maciej Małecki. I właśnie to jest krótka 
odpowiedź na 20 konkretnych, bardzo sprecy-
zowanych pytań. Być może gdyby odpowiedzi 
były udzielone tak jak należy, to ja też byłbym 
przekonany do tego, że rzeczywiście warto i tu 
nie ma żadnego niebezpieczeństwa. Ale po ta-
kiej odpowiedzi trudno zagłosować inaczej niż 
za projektem ustawy. Dlatego że ja mam poważ-
ne wątpliwości co do tej tzw. konsolidacji, która 
sama w sobie nie jest niczym złym, ale w sytu-
acji, w której znalazła się Polska, budzi potężne, 
poważne wątpliwości.

Nie będę czytał tych wszystkich pytań. Jeżeli 
ktoś chce, to może wejść na moją stronę i znaleźć 
oświadczenie, które złożyłem, i odpowiedzi na to 
oświadczenie.

Ja tylko chciałbym ewentualnie nawiązać do 
tego – to też się przewija w odpowiedzi minister-
stwa – że w zasadzie większość tych informacji 
jest tajna. Okej, to ja mam pytanie. Skoro te in-
formacje są tajne, a pan prezes Obajtek nie ma 
dostępu do informacji tajnych, to na podstawie 
jakich informacji pan prezes Obajtek podejmu-
je decyzje jako prezes Orlenu co do konsolidacji, 
co do łączenia z Lotosem i co do udziału MOL-a, 
Unimotu i Aramco? I jak to jest możliwe? Nie ma 
dostępu do informacji tajnych. One są zastrzeżo-
ne. Ja też nie mam dostępu do tych informacji. Ale 

decyzje podejmuje prezes Orlenu jako przewodni-
czący rady nadzorczej.

A  więc jeszcze raz: ja nie mam nic prze-
ciwko procesowi konsolidacji, ale w warun-
kach, w których w tej chwili się znaleźliśmy, 
w warunkach zagrożenia, jeśli chodzi o bez-
pieczeństwo energetyczne kraju, taka decyzja 
powinna być przynajmniej wstrzymana. I decy-
zje powinny być podjęte po uwzględnieniu tych 
wszystkich okoliczności, z którymi mamy do 
czynienia od 24 lutego. Tyle jeśli chodzi o moje 
stanowisko. W związku z tymi wątpliwościa-
mi, które nie zostały rozwiane, i z tym, że in-
formacje nie zostały mi udzielone, ja zagłosuję 
za tą ustawą.

I na koniec jeszcze do senatora Szweda… Też 
wymienię z nazwiska, Panie Senatorze. Chodzi 
o przejęcie przez Grupę Orlen Polski Press, tak? 
Tego inaczej nie da się nazwać… Ja pozwolę sobie 
tu na użycie sformułowania „putinizacja”. Dlatego 
że jaki ma cel przejmowanie przez Orlen me-
diów? Czy to jest cel partyjny, czy cel ekonomicz-
ny? Bo też chciałbym kiedyś usłyszeć w związku 
z tym, że Orlen kupił Polskę Press, odpowiedź 
na pytanie: jakie efekty osiągnął? Bo jeżeli spół-
ka prawa handlowego dokonuje zakupów, to po 
to żeby osiągać zyski. A więc czy wzrosła sprze-
daż, wzrosły zyski w związku z tym, że Orlen ku-
pił Polska Press? Chciałbym się tego dowiedzieć. 
Bo takie metody – polegające na przejmowaniu 
przez organy państwowe, a przez to i partie po-
lityczne, wolnych mediów – dokładnie takie me-
chanizmy mamy właśnie w Rosji, na Węgrzech, 
w Turcji i w innych państwach. A więc jaki miało 
cel przejęcie Polski Press przez Orlen, jeżeli nie 
polityczny?

Ja to też mówię na swoim przykładzie – żeby 
już nie być gołosłownym. Ja pochodzę z wojewódz-
twa lubuskiego i u nas od 1952 r. działała „Gazeta 
Lubuska”… Najpierw „Gazeta Zielonogórska”, póź-
niej „Gazeta Lubuska”. Mówię to z pełną odpowie-
dzialnością. Po przejęciu „Gazety Lubuskiej” przez 
Polska Press stał się to organ partii. Czyli mamy 
dokładnie te same mechanizmy co w Moskwie, co 
w Budapeszcie i co w innych krajach autorytar-
nych, niedemokratycznych.

W związku z tym, w związku z brakiem od-
powiedzi na te pytania oraz w związku z moją 
wątpliwością co do funkcjonowania Orlenu jako 
spółki niezależnej i działającej w interesie naro-
dowym ja zagłosuję za tym projektem ustawy. 
Dziękuję. (Oklaski)
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WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

Senator 
jan maria jackowski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
My, członkowie Komisji Ustawodawczej, już 

w dniu wczorajszym mieliśmy elementy dyskusji, 
która się w tej sali przetoczyła.

Przypomnę Wysokiej Izbie, że mimo za-
proszenia, o ile wiem, na posiedzeniu Komisji 
Ustawodawczej w tak ważnej sprawie nie zjawili 
się przedstawiciele ani PKN Orlen, ani Lotosu. Co 
może być odebrane tak, że być może nie chcieli 
odpowiadać na jakieś pytania, które ktoś z sena-
torów chciałby im zadać.

Szanowna Izbo, to prawda, w  programie 
Prawa i Sprawiedliwości w roku 2019 była suge-
stia, że przeprowadzona będzie fuzja PKN Orlen 
z Lotosem. Niemniej jednak zawsze w takich sy-
tuacjach rodzi się pytanie: ale na jakich zasadach? 
I tak naprawdę tego sporu, który jest w tej Izbie, 
być może by nie było, gdyby to była czysto bizne-
sowo-ekonomiczno-makroekonomiczna operacja 
polegająca na konsolidacji podmiotu, który miał-
by być najsilniejszy na rynku, gdyby nie warunki, 
na jakich ta konsolidacja ma nastąpić. Wtedy być 
może byłby to spór ekonomistów, byłyby przed-
stawiane takie racje za łączeniem, za podziałem… 
Notabene w „Ziemi obiecanej” jest powiedziane: 
jak przyjmują do pracy, to będą zwalniać, jak 
zwalniają, to będą przyjmować. Ja już w swo-
im życiu to przerobiłem. Kiedyś, za Gierka były 
wielkie organizmy gospodarcze, WOG-i to się 
nazywało czy jakoś inaczej. Wcześniej były zjed-
noczenia, później było rozdrobnienie. I to jest 
naturalny proces, który po prostu się pojawia. 
I wokół takich decyzji czy takich działań odbywa 
się merytoryczna dyskusja, są spory. Oczywiście, 
gdzieś tam, z tyłu, zawsze jest polityka.

Ale moim zdaniem, to, co jest bolesne w tej 
sprawie, to są warunki, które narzuciła Komisja 
Europejska, która z kolei, wychodząc z założenia, 
że skoro ma powstać tak silny podmiot, to nie 
może ten podmiot być dominujący w takim stop-
niu, jaki Komisja uważa za niedobry, przedstawiła 

warunki, żeby zdywersyfikować potencjał Lotosu 
przy okazji tej fuzji. 

I co więcej, jeżeli to był dobry pomysł – mówi-
my tutaj o tej konsolidacji – to były przynajmniej 
3 możliwości działania ze strony rządu polskiego. 
Po pierwsze, można było próbować dialogować 
z Komisją Europejską na temat zasad tej fuzji. Po 
drugie, można było odstąpić od tej fuzji. Przecież 
to nie był przymus Komisji Europejskiej, że fu-
zja musi nastąpić, tak? To było tylko zapytanie 
w takim trybie i określenie warunków tej fuzji. 
Wreszcie, po trzecie, można było się faktycznie 
zastanowić nad partnerami, którzy gwarantowa-
liby bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju, 
szczególnie od dnia wczorajszego, gdy widzimy, 
jak broń gazowa, broń surowcowa, energetyczna 
staje się po prostu bronią polityczną i elementem 
wojny hybrydowej, którą Władimir Putin prowa-
dzi z Europą. Bo w tej chwili kaskadowo w ko-
lejnych krajach albo będzie dawał gaz, albo nie 
będzie dawał, nastroje społeczne będą się zmie-
niały. I to będzie wykorzystywane w wojnie pro-
pagandowej, socjotechnicznej z Unią Europejską.

I z tego punktu widzenia, jeszcze w świetle 
wypowiedzi pana ministra Piotra Woźniaka, któ-
ry podczas posiedzenia Komisji Ustawodawczej… 
A  przypomnę, że był ministrem gospodarki 
w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, był prezesem 
PGNiG, jest fachowcem w tym obszarze, na temat 
którego się wypowiadał. W jego opinii koncern 
MOL jest bardzo blisko związany z Gazpromem. 
Więcej nie będę tego tematu rozwijał. I z tego 
punktu widzenia wpuszczenie tutaj podmiotu, 
który nie wiadomo, jak będzie się zachowywał 
na polskim rynku, i to nie w sytuacji, kiedy i tak 
ten podmiot jest w jakichś obcych rękach, tylko 
w sytuacji, kiedy on na razie nominalnie jest w rę-
kach polskich, przypomina operację wpuszcze-
nia lisa do kurnika. Może ten lis na początku nie 
będzie tych kur dusił, ale nigdy tego do końca nie 
będzie wiadomo, bo natura lisa jest po prostu li-
sia i to wynika chociażby z takiego prawa, że tak 
powiem, zoologicznego.

Przechodzę do istoty sprawy. Uważam, że kon-
trowersje i nerwowa obrona tej fuzji… Bo gdyby 
rzeczywiście sprawa była do końca czysta i ja-
sna, to nie byłoby tych nerwowych reakcji na 
sam projekt tej ustawy, tylko po prostu przyję-
to… To, że jest jakaś ustawa, a my się z tym nie 
zgadzamy albo się zgadzamy, to naturalna sy-
tuacja w procesie legislacyjnym i w życiu parla-
mentarnym. Nerwowość tych reakcji pokazuje, 
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że jest jednak jakieś niedopowiedzenie w całej tej 
sprawie. I kto wie, czy racji nie mają ci, którzy 
uważają, że ta sprawa prędzej czy później, nawet 
jeżeli do tej fuzji dojdzie, nawet jeżeli ten projekt 
ustawy zostanie zamrożony w Sejmie i nie będzie 
poddany pod głosowanie… A w moim głębokim 
przekonaniu jest tak, że gdyby ten projekt był 
procedowany w Sejmie, to nie wiem, czy byłaby 
większość za jego odrzuceniem, ponieważ znam 
nastroje niektórych parlamentarzystów Prawa 
i Sprawiedliwości, którzy tą fuzją nie są zachwy-
ceni. Zdają sobie sprawę z konsekwencji oraz za-
grożeń i niebezpieczeństw związanych z tą fuzją. 
I sądzę, że dlatego ta ustawa będzie zamrożona, 
pozostanie w zamrażarce – po to, żeby nie była 
poddana całej procedurze. 

Ale ważne jest też, żeby podejmować taką, jaka 
jest możliwa, próbę obrony naszych narodowych 
interesów. I dlatego ten projekt ustawy, sam fakt, 
że nad nim debatujemy, sam fakt, że wypowia-
dane tu były różne opinie, które będzie można 
w przyszłości skonfrontować z rzeczywistością… 
Być może będzie to czemuś w przyszłości służyło, 
gdy się okaże, że trzeba będzie tę sprawę wyjaśnić 
w taki sposób, w jaki zazwyczaj tego typu spra-
wy są wyjaśniane. Tak że sądzę, że bez względu 
na dalsze losy tego projektu ustawy, nad którym 
teraz procedujemy, i bez względu na to, co będzie 
dalej z tą fuzją… Projekt ustawy, który niewątpli-
wie zostanie przyjęty w Senacie, moim zdaniem 
będzie zamrożony w Sejmie. Ale to nie oznacza, 
że dalszego ciągu nie będzie. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

Bogusławę Orzechowską.

Senator 
BoGusława orzecHowsk a 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przysłuchuję się tej debacie już od prawie 2 go-

dzin, jeżeli nie dłużej, i mam wrażenie, że ten pro-
jekt skierowali do Senatu prawdziwi bojownicy 
dbający o interes Polski. Ale pamiętajmy, że spra-
wy fuzji Orlenu i Lotosu są omawiane od 2019 r. 
Było wtedy w planie połączenie Lotosu i Orlenu, 
a  właściwie przyłączenie Lotosu do Orlenu 
i wspólne działanie obydwu firm. Oczywiście 

przeszkadzało to wielu. Później została w to za-
angażowana Unia Europejska, która zdecydowa-
ła, że monopolisty być nie może. Informacje, że 
MOL jest to firma podobno proputinowska, to są 
informacje, które krążą w mediach. Jednak czy 
macie państwo na to dowody? Wątpię. Z kolei wła-
śnie fuzja Orlenu z Lotosem to jest fuzja, która 
na pewno przeszkadza Gazpromowi. Proszę się 
zastanowić, czy podejmując taką uchwałę, głosu-
jąc w sprawie podjęcia takiej ustawy, nie jesteście 
właśnie zwolennikami Gazpromu i Putina.

Podczas procedowania tego projektu uchwały 
były poddane ocennej wypowiedzi 2 naukowców, 
są opinie 2 naukowców. I zastanawiam się: czy aż 
2, czy tylko 2? 25 stron opinii. Merytorycznie… 
No, tak niekoniecznie w 100% można się zgodzić 
z tym, co tam jest napisane.

Wy mówicie, że działacie w interesie Polski, 
w interesie Polski i w interesie Ukrainy. A gdzie 
byliście, kiedy Niemcy blokowały dostawy broni 
na Ukrainę, kiedy nie było zgody na szkolenia? 
Przecież prezydent Ukrainy jeszcze przed woj-
ną prosił o szkolenie swoich wojsk w Niemczech. 
Gdzie byliście? Możecie się teraz śmiać, ale to 
wcale nie jest śmieszne.

(Senator Stanisław Gawłowski: To jest 
żałosne.)

Owszem…
(Senator Stanisław Gawłowski: Żałosne, nie 

śmieszne.)
To jest żałosne – dla was. Jestem pewna, że 

nie byłoby żadnego głosu sprzeciwu, gdyby firmą, 
która ma być razem z Orlenem, była jakakolwiek 
firma niemiecka. Nord Stream 1 był akceptowa-
ny, Nord Stream 2 nie był przez was negowany – 
nie sprzeciwialiście się budowie Nord Stream 2. 
To Polska, nasz rząd zaczął takie działania, które 
pomogą nam w tej chwili, mimo zagrożenia ze 
strony Rosji i odcięcia tego gazu, na samodziel-
ne funkcjonowanie. Niemcy są w tej chwili od 
Rosji uzależnione, bo ich połączenia gazowe są 
wspólne. I proszę mi nie opowiadać, że działa-
cie w interesie Polski. To nie jest interes naszego 
państwa, to nie jest działanie, które służy wszyst-
kim Polakom.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Wiesława Piechę…
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(Senator Wojciech Piecha: Wojciecha.)
Przepraszam, Wojciecha Piechę. Ja jesz-

cze o pani senator Bogusławie myślałam i stąd 
„Wiesław”…

(Senator Wojciech Piecha: O Bogusławie?)
Pan Wojciech Piecha. Proszę bardzo.

Senator 
wojciecH PiecHa 

Pani Marszałek! Szanowni Senatorowie!
Też chciałbym się wypowiedzieć w tej spra-

wie, bo fuzja Lotosu z Orlenem prowadzi do bar-
dzo głębokich podziałów tu pomiędzy nami. Ja 
uważam, że ta fuzja jest potrzebna. Powinniśmy 
zbudować duży koncern energetyczny, który bę-
dzie dużym graczem na rynku europejskim. Nie 
będziemy wówczas zależni od rynku rosyjskiego.

I chciałbym przypomnieć, że w 2011 r. był 
pomysł prywatyzacji Lotosu. 53% akcji, któ-
re pozostało w rękach Skarbu Państwa, miało 
być przekazane podmiotom, które wystąpiłyby 
w przetargu. Taka wtedy była polityka rządu, rzą-
du Donalda Tuska. W 2009 r. pisał, że oczekuje 
od ministra Grada przyspieszenia prywatyzacji. 
Chciał wszystko sprywatyzować, bo taka była 
polityka rządu, bo nie spinał mu się budżet, bo 
w tym budżecie cały czas były jakieś dziury. Od 
2015 r. prowadzimy inną politykę. Spółki Skarbu 
Państwa mają się dobrze i na giełdzie wygląda-
ją bardzo solidnie. Miał być sprzedany nie tylko 
Lotos, ale i Grupa Azoty. Włączył się tam duży 
kapitał rosyjski. Oligarcha…

(Senator Stanisław Gawłowski: Uczestniczył 
w tym Morawiecki.)

Dobrze, uczestniczył Morawiecki, ale pan też.
(Senator Stanisław Gawłowski: Ja nie.)
Ale pan był ministrem środowiska wtedy.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: Szanowni Państwo…)
Niech pan nie przeszkadza.
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-

Stanecka: …to nie jest dyskusja. Ja tylko powiem 
– to do pana senatora, który przemawia – że sły-
chać w mediach tylko pana i to potem śmiesznie 
wygląda.)

Tak to wygląda?
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Po prostu nie słychać tego senatora, który mówi 
nie do mikrofonu.)

Dobrze. Będę nad tym panował.

No i  miała przyspieszyć ta prywatyzacja. 
Myśmy to zatrzymali, i  dobrze. W  tej chwili 
jest okazja, aby te koncerny się połączyły, Lotos 
z Orlenem. Staramy się stworzyć spółkę, która 
będzie odgrywała dużą rolę na rynku europej-
skim, bo to nie tylko jest gaz czy ropa, ale to są też 
produkty chemiczne, które za tym idą. W 2010 r. 
podpisywaliśmy z Gazpromem kontrakt gazowy. 
90% gazu sprowadzaliśmy z tamtego kierunku. 
My w tej chwili na rynku polskim produkujemy 
ok. 5 miliardów m3 gazu, przez spółki polskie, 
a reszta płynie do nas faktycznie ze wschodu. 
No, w tej chwili mamy już działający gazoport 
i 7,5 miliarda m3 tego gazu możemy już sprowa-
dzić drogą morską. Jest on droższy, ale nieste-
ty jest to cena za nasze bezpieczeństwo. Bo w tej 
chwili zakręcenie kurka przez Gazprom, jak to 
uczynili w stosunku do Bułgarii i nas, nie powo-
duje, że mamy jakieś turbulencje na rynku gazu 
w Polsce. Gaz nie przestanie płynąć. W 2022 r. 
w październiku ma zostać oddany Baltic Pipe, 
10 miliardów m3 gazu popłynie do nas z Norwegii.

Struktura dostaw gazu do Unii Europejskiej: 
153 miliardy m3 gazu dostarcza Gazprom, 75 
miliardów m3 – Norwegia, potem są już tacy 
mniejsi producenci. To są najważniejsze kie-
runki dostaw gazu do Europy. Gaz jest bardzo 
ważnym surowcem energetycznym w tej chwi-
li. W latach siedemdziesiątych gaz był pomijany, 
bo nie był stosowany w przemyśle, nie był sto-
sowany do ogrzewania budynków. Dominował 
wtedy węgiel.

Ja uważam, że ta fuzja jest potrzebna i te de-
magogiczne głosy, które tu słyszymy ze strony 
Platformy Obywatelskiej, nie są uzasadnione. 
Mówicie o MOL, że MOL jest kontrolowany czy 
ma jakieś powiązania z kapitałem rosyjskim. Pan 
minister Piotr Woźniak, który był na posiedzeniu 
komisji, stwierdził, że nie doszukał się w inter-
necie czy nie doszukał się w materiałach, ażeby 
ten koncern był w jakikolwiek sposób związany 
z kapitałem rosyjskim.

Węgry są krajem specyficznym, bo Węgry 
leżą w środku Europy, nie mają dostępu do mo-
rza, nie mogą w taki prosty sposób zdywersyfi-
kować dostaw ropy i gazu. Od lat czterdziestych 
byli połączeni z Rosją rurociągami, nie rozbu-
dowywano struktury, która by pozwoliła na im-
port ropy z innych kierunków ani gazu z innych 
kierunków. I dlatego tak się dzieje. My jesteśmy 
w bardzo dobrej sytuacji, bo mamy porty, mamy 
możliwość dywersyfikacji dostaw i ropy, i gazu, 
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ale do tej pory sprowadzamy, jeszcze w tym roku 
sprowadzimy 9 miliardów m3 gazu, sprowadzi-
my LPG, gaz potrzebny do napędzania samocho-
dów niektórych użytkowników, którzy mają 
samochody z silnikami dostosowanymi do ta-
kiego paliwa. I tego nie możemy zatrzymać, bo 
nie możemy zatrzymać gospodarki, nie może-
my zatrzymać się, gdyż wtedy ta Ukraina jest 
bez szans, jeżeli u nas zaczną się jakieś proble-
my gospodarcze z tego typu powodów. Jesteśmy 
na pierwszej linii frontu. Na Ukrainie toczy się 
wojna, my dostarczamy broń, Unia Europejska 
dostarcza tam broń, ale to Ukraińcy walczą. Na 
razie nie my. Ale gdyby tak się stało, że Ukraina 
by upadła, to na granicy o długości 1 tysiąca km 
mamy rosyjskich żołnierzy i białoruskich żoł-
nierzy. Co wtedy? Jak się będziemy bronić? 
Mamy czym? Nie mamy czym. I  tu jest pro-
blem. A ta fuzja jest normalnym biznesem i do-
brze, że wchodzi w to bardzo duży gracz, czyli 
Aramco, który jest koncernem międzynarodo-
wym, światowym, ma odpowiednie technologie 
i jest praktycznie na drugim końcu świata, bo 
jest oddalony od nas o parę tysięcy kilometrów, 
i nie wpływa na naszą politykę wewnętrzną. Bo 
w jaki sposób? My możemy zdywersyfikować te 
dostawy, bo mamy porty, mamy infrastrukturę, 
która pozwala na to.

Ja jestem za odrzuceniem tego projektu usta-
wy, bo ona jest niekorzystna. Fuzja jest już prak-
tycznie na wyciągnięcie ręki, a my próbujemy tę 
rękę odciąć i mamy z powrotem przez 4 lata zno-
wu zastanawiać się, czy ta fuzja jest potrzebna, 
czy nie jest potrzebna, aż ten Lotos nam upadnie. 
Tak długo się będziemy zastanawiali.

Pan senator, pan marszałek Borusewicz mówi, 
że to jest ustawa dobra. Ja mówię: nie. Ja mówię: 
nie, Panie Marszałku. 

W  2011  r. chcieliście sprzedać ten Lotos. 
Gdybyście go sprzedali, to dzisiaj nie mówiliby-
śmy o tej ustawie, rosyjska ropa dochodziłaby do 
Możejek i do Lotosu, i nie potrafilibyście zatrzy-
mać tego strumienia, bo byłby w rękach rosyj-
skich. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Mroza.

Senator 
krzyszTof mróz 

Pani Marszałek! Panie Senator i  Panowie 
Senatorowie1

Muszę powiedzieć, że przysłuchiwałem się 
tej dyskusji, nieraz przysłuchuję się różnym 
wypowiedziom różnych polityków Platformy 
Obywatelskiej i muszę powiedzieć, że to bardzo 
urocze, jak przedstawiciele partii politycznej, któ-
ra słynęła z prywatyzacji w Polsce wszystkiego, 
dzisiaj nagle wylewają krokodyle łzy i mówią, że 
są przeciwko prywatyzacji Lotosu. Czekałem, 
że może jeszcze Marek Borowski coś powie, 
ale pana marszałka chyba nie ma, bo to byłaby 
taka wisienka na torcie, jak to politycy, którzy 
tyle rzeczy w Polsce sprywatyzowali, i to polity-
cy z Pomorza, czy to w ramach Unii Wolności, 
czy później Platformy Obywatelskiej… Przecież 
stworzono nawet takie pojęcie pomorskiej czy li-
beralnej szkoły prywatyzacji i pośrednio takim 
guru był tam Donald Tusk, pan minister prze-
kształceń własnościowych z Pomorza i później 
cała plejada polityków, najpierw z  Kongresu 
Liberalno-Demokratycznego, później z różnego 
rodzaju zmieniających się form, partii politycz-
nych, no ale ci ludzie byli. A więc to jest naprawdę 
urocze, że dzisiaj ci ludzie, moi koledzy i koleżan-
ki, którzy przecież w 2013 r. paradoksalnie chcieli 
sprywatyzować ten właśnie Lotos, wtedy na cze-
le z premierem Donaldem Tuskiem, ówczesnym 
przewodniczącym Platformy, który dzisiaj mówi 
„nie”…

Chciałbym jeszcze przytoczyć taką opinię 
pana ministra Dawida Jackiewicza, który mówił 
tak: „W 2007 r., jak odchodziłem z ministerstwa – 
a był wtedy wiceministrem Skarbu Państwa – był 
1 tysiąc 500 spółek Skarbu Państwa. Gdy w 2015 r. 
obejmowałem funkcję ministra Skarbu Państwa, 
spółek było 500”. 8 lat rządów Platformy, 1 tysiąc 
sprywatyzowanych spółek Skarbu Państwa.

(Głosy z sali: Brawo, brawo.)
Muszę powiedzieć, że to jest to naprawdę 

urocze, jak teraz wszyscy tutaj jesteście prze-
ciwko prywatyzacji. To trzeba nagrywać, to 
trzeba potem cytować, bo myślę, że to się przy-
da. Ale, Szanowni Państwo, pozwolę sobie 
uspokoić Platformę Obywatelską, i senatorów 
Platformy, i nie-senatorów Platformy, że Prawo 
i Sprawiedliwość też jest przeciwko prywatyza-
cji i nie będzie żadnej prywatyzacji Lotosu. Od 
2015 r., kiedy Prawo i Sprawiedliwość przyjęło 
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władzę, nie sprywatyzowaliśmy żadnej spółki 
Skarbu Państwa, żadnej spółki Skarbu Państwa 
nie sprywatyzowaliśmy. Oczywiście jest pyta-
nie, jak efektywnie zarządzać mieniem Skarbu 
Państwa, jak pomnażać jego wartość. My do-
konywaliśmy i dokonujemy wielu przesunięć, 
konsolidacji, które mają na celu zwiększenie efek-
tywności zarządzania majątkiem, zwiększenie 
jego wartość, poza tym chcemy, aby spółki Skarbu 
Państwa wpisywały się w rozwój polityki gospo-
darczej rządu i od roku 2015 to się dzieje. Nawet 
przecież te niepropisowskie media stworzyły taki 
„indeks spółek PiS”. Ja się z tym nie zgadzam, bo 
nie ma czegoś takiego, ale to pokazuje, że nawet 
przy tych nieżyczliwych mediach nie da się za-
kwestionować tego, że bodajże w roku 2014 Lotos 
miał chyba 1 miliard zł starty, miał potężne star-
ty, a dzisiaj przynosi zyski – już nie mówię, jakie 
zyski przynosi Lotos.

Oczywiście zaraz ktoś powie: no, zyski to też 
źle. Straty to też źle. No, myśmy już się przyzwy-
czaili, że cokolwiek by zrobił rząd i cokolwiek by 
zrobił jakiś minister Prawa i Sprawiedliwości, jak 
jest strata, to jest źle, jak jest zysk, to też jest źle, 
jak jest duży zysk, to jest jeszcze gorzej, jak jest 
mały, to też jest źle. A więc nie przejmujemy się. 
I to jest jakby jedna kwestia, taka ogólna, wstępna.

Teraz druga kwestia: ta bardzo dziwna opinia, 
która została dołączona, 25-stronicowa opinia do 
projektu ustawy, który zajmuje chyba 1/3 kartki 
A4. Ja, mówiąc szczerze, gdy byłem na posiedze-
niu Komisji Ustawodawczej i wysłuchiwałem… 
Nie przypominam sobie autorów, nie chciałbym 
przekręcić ich nazwisk, więc nie będę tego poda-
wał. Ale oni przez godzinę opowiadali sobie róż-
ne bajki. Mogłem dowiedzieć się np. tego, z czego 
pani doktor pisała doktorat, jakie miała swoje opi-
nie o kontraktach menadżerskich z początku lat 
dziewięćdziesiątych… Nie wiem, czy myśmy za 
tę opinię zapłacili jako Kancelaria Senatu, ale ta 
opinia w bardzo niewielkim, że tak powiem, stop-
niu odnosiła się do jakichś rozwiązań tej projekto-
wanej kilkuzdaniowej ustawy. A już kwintesencją 
tych wypowiedzi na posiedzeniu komisji i wisien-
ką na torcie była wypowiedź pana, który był bo-
dajże współautorem opinii i który powiedział: 
sprawdziliśmy także, czy ten projekt ustawy, jed-
nokartkowy, został poprawnie złożony w Senacie, 
według procedury. No, naprawdę, niesamowite 
okrycie! Mając do dyspozycji Biuro Legislacyjne, 
które jest na stałe do dyspozycji wszystkich se-
natorów, na pewno żadnego projektu, który nie 

spełnia wymogów procedur, nie pozwolono by 
złożyć. To też jest, że tak powiem, dziwne. To 
jest powtarzanie pewnych jakichś platformer-
skich tez. Dziwię się, że coś takiego w ogóle jest 
zamawiane przez Kancelarię Senatu. A jeżeli to 
jest jeszcze płatne, to tym bardziej jest to dziw-
ne, delikatnie rzecz ujmując. W takim razie po co 
nam ta opinia? Trzeba byłoby zadać takie pytanie. 
Nieraz warto zamówić opinię, która doprowadzi 
do poprawienia ustawy, wniesie jakieś rozwią-
zania. Ale naprawdę zamawianie 25-stronicowej 
opinii do projektu 3-zdaniowej ustawy, prostej, 
nowelizującej jeden z artykułów, uważam za zbęd-
ne. Ale kto bogatemu zabroni, tak? I to jest jakby 
druga kwestia.

I trzecia sprawa, już dotycząca samej pro-
jektowanej ustawy, jeżeli mogę się odnieść. No, 
muszę państwu powiedzieć, że ten projekt, któ-
ry jest, no, mówiąc szczerze i delikatnie rzecz uj-
mując, też dziwny… Bo on miesza NATO… Co ma 
NATO do tego wszystkiego? Wykorzystuje się tu 
Pakt Północnoatlantycki w kwestii konsolidacji 
jednego z przedsiębiorstw państwowych. To jed-
na wątpliwość. Druga wątpliwość. No, jeśli już 
chcecie być przeciwko tej prywatyzacji, to trzeba 
było w tym projekcie napisać: dobrze, jesteśmy 
przeciwko tej prywatyzacji – bo tak to koledzy 
z Platformy ogłaszają. A nie mówić o oddaleniu 
tego na 270 dni. A co po tych 270 dniach? Dzisiaj 
słyszałem też wypowiedź senatora Wadima, któ-
ry mówił: no, ale gdyby to Amerykanie kupili, to 
w ogóle byśmy nie protestowali. No to jesteście 
za prywatyzacją czy przeciwko, czy to inwestor 
wam się nie podoba, taki, śmaki czy owaki? No bi-
gos, bigos logiczny jest w tym uzasadnieniu, które 
państwo przedstawiacie.

I na koniec jeszcze jedno. Szanowni Państwo, 
ja nie chcę powtarzać opinii moich koleżanek, ko-
legów i pana ministra, którzy mówili i na posie-
dzeniu komisji, i gdzie indziej, o trudnej sytuacji, 
jaka jest na rynku, i o tych 30 rafineriach, które 
upadły, o pewnych wyzwaniach inwestycyjnych, 
które musimy podjąć. Przecież gdyby nie decyzja 
Komisji Europejskiej, która wymusiła na rządzie 
polskim tę sprzedaż 30%…

(Senator Magdalena Kochan: Nieprawda.)
(Senator Jerzy Czerwiński: Prawda.)
Ale, Pani Senator, bardzo bym prosił, żeby 

pani się…
(Senator Magdalena Kochan: Nieprawda.)
…To byśmy tego nie sprzedawali. Ale nawet je-

śli założymy, że musimy zbyć te 30% rafinerii, to 
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i tak integrując te firmy, budując 1 duży podmiot 
multienergetyczny, jaki się tworzy wokół Orlenu, 
zapewnimy sobie bezpieczeństwo. Niezależnie od 
tego, co będzie się działo na Wschodzie, będziemy 
mogli być pewni dostaw ropy, będziemy mogli być 
pewni dostaw benzyny, będziemy mogli być pew-
ni dostaw energii i gazu. I taki jest cel. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Sławomira Rybickiego.

Senator 
sławomir ryBicki 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Na początku mojego wystąpienia chciałbym 

się odnieść do kilku wcześniejszych wystąpień 
koleżanek i kolegów senatorów, w szczególności 
do wystąpienia pani senator, która zwróciła uwa-
gę nam, senatorom demokratycznej większości 
w Senacie, że nie reagowaliśmy tak wtedy, kiedy 
Niemcy zachowywali się w sposób mało przeko-
nujący, może za mało zdecydowany. Tak, rzeczy-
wiście tak się zachowywali. Ale, Pani Senator, 
Niemcy w tej chwili dostarczają Ukrainie ciężką 
broń, a Węgry Orbána takiej broni przez swoje te-
rytorium nie przepuszczają. Dotyczy to również 
broni niemieckiej. To jest ta drobna różnica.

Pytała pani, skąd my mamy dowody, że MOL 
jest antyputinowski. Oczywiście wiemy, że…

( S e n a t o r  S t a n i s ł a w  G a w ł o w s k i : 
Proputinowski.)

Proputinowski, oczywiście. Wystarczy nam 
fakt, że Orbán jest proputinowski. To w zupeł-
ności wystarcza, aby dopowiedzieć, że państwo-
wa firma MOL też jest proputinowska. Co do tego 
wątpliwości nie ma.

(Senator Wojciech Piecha: Gerhard Schröder 
też jest…)

Niech pani zapyta swojego kolegę, byłe-
go ministra od gospodarki w  rządzie Prawa 
i Sprawiedliwości. On tu był dzisiaj wielokrotnie 
wymieniany. On pani powie, czy to jest firma pro-
putinowska, czy też nie.

Jeden z kolegów mówił, że to jest fuzja, połą-
czenie. No, piękne słowa. Ale gdybyśmy chcieli 

zrobić fuzję, to powiedzielibyśmy, że te firmy po-
winny się wymienić akcjami. To by dało efekt 
synergii, zwiększyłoby bezpieczeństwo energe-
tyczne państwa, bo Lotos pozostałby większościo-
wym… Właściwie Skarb Państwa pozostawiłby 
sobie większościowy pakiet akcji, 53%. To byłoby 
z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa roz-
wiązanie bez wątpienia korzystniejsze.

Jeden z senatorów mówił o tym naszym uro-
czym postępowaniu podczas procesu prywaty-
zacji. No, było ono urocze, czyli pełne wdzięku. 
To w ogóle nie pasuje do czasów, w których przy-
szło nam tutaj debatować. Przypomnę, że jest rok 
2022, a nasz sąsiad, Ukraina, jest w stanie woj-
ny, został napadnięty przez reżim Putina. To są 
nieco inne okoliczności niż w okresie sprzed 20 
i więcej lat. Dlatego też pan senator, który mó-
wił, że uchwała to za mało, że ona nie wyszła, że 
była zła… Tak, uchwała to zbyt mało i dlatego po-
trzebna jest ustawa. Chcemy zwiększyć bezpie-
czeństwo energetyczne i bezpieczeństwo Polski 
w ogóle, a uchwała pewnie zrealizowałaby to 
w mniejszym zakresie.

Opinia prawna dotycząca tak małego projektu 
ustawy… Projektowana ustawa ma rzeczywiście 
niewiele artykułów, ale dotyczy niezwykle waż-
nej, istotnej z punktu widzenia państwa materii. 
Dlatego ta opinia jest tak rozległa. Ja mam tę opi-
nię przed sobą. Nie napisali jej…

(Senator Wojciech Piecha: Woda, dużo wody.)
Nie pisali tej opinii dyletanci. Napisała ją 

pani kierownik Katedry Prawa Handlowego na 
Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Gdańskiego, prof. Joanna Kruczalak-Jankowska, 
jedna z najwybitniejszych w Polsce specjalistek 
od prawa handlowego. Myślę, że wielu obecnych 
ministrów czy wiceministrów uczyło się z  jej 
podręczników.

Ja myślę, że takim dobrym mottem dzisiej-
szej dyskusji – takie wątki zresztą pojawiały się 
w tej debacie – byłoby stwierdzenie, że w szcze-
gólnym momencie… Ja wszystkim tylko przypo-
minam, zwracam uwagę, że toczy się wojna na 
naszej granicy, że ta wojna się jeszcze nie skoń-
czyła i naprawdę nie wiemy, jaki jeszcze obrót 
przybierze. Dobrym mottem byłoby powiedzenie: 
Orbán i Putin to dwa bratanki. Tak. Na naszych 
oczach się zmienia architektura geopolityczna 
w Europie, a Węgry stały się niestety agentem 
wpływu Rosji w Unii Europejskiej – i to trzeba 
mocno podkreślić na tej sali…

(Senator Wojciech Piecha: Gerhard Schröder.)
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Nie tylko dlatego, że nie poparły sankcji zjed-
noczonej Europy przeciwko Rosji, ale także dla-
tego, o czym już mówiłem, że blokują przejazd 
pomocy, w tym również pomocy militarnej, dla 
walczącej Ukrainy. Jest też takie przysłowie, że 
przyjaciół poznaje się w biedzie. Przekonała się 
o tym boleśnie Ukraina, kiedy wydawało się, że 
mogłaby liczyć na jedno z ważnych państw Unii 
Europejskiej, a nie może liczyć, bo jego premier 
mówi, że jego wrogiem i wrogiem Węgier jest pre-
zydent walczącej Ukrainy. Co więcej trzeba w tej 
sprawie powiedzieć?

Dobrze, że się pojawia refleksja u niektórych 
przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, że ko-
ledzy polityczni w tej sprawie, w sprawie soli-
darności z Ukrainą, chyba trochę przesadzili i że 
reprezentują interesy nie Unii Europejskiej, a ra-
czej Rosji. Bo jak inaczej tłumaczyć słowa Orbána, 
który powiedział, że Polacy chcą przesunąć grani-
cę świata zachodniego aż do granicy świata rosyj-
skiego i poczują się bezpiecznie, jeżeli to się uda? 
Tak, my uważamy, że będziemy bezpieczniejsi, 
jeżeli Ukraina będzie wolna i niepodległa i gra-
nica wolnego świata będzie…

(Senator Bogdan Borusewicz: Jest.)
…na granicy Rosji i Ukrainy. Tak, tak uwa-

żamy. Jeżeli uważacie inaczej, to jesteśmy w za-
sadniczym sporze co do pryncypiów, co do 
polskiej racji stanu, którą tu odmieniacie na wie-
le przypadków.

I myślę, że – o tym mówił senator Borusewicz 
– jest czas, żebyście się wycofali z tej niemądrej 
decyzji, bo MOL jest rzeczywiście przyjacielem 
Rosji. To jest firma, która jest przyjacielem in-
teresów rosyjskich na Węgrzech i w Europie. 
Mówiliśmy o tym, że były prezes PGNiG i mini-
ster gospodarki w rządzie premiera Kaczyńskiego 
przecież mówi dzisiaj otwarcie, że firma MOL 
jest przepustką do działań Gazpromu i Łukoilu 
w Polsce i że tak się właśnie stanie, a na pytania 
kierowane do ministrów wczoraj na posiedzeniu 
komisji – nie byłem uczestnikiem, tylko zdalnie 
przyglądałem się obradom, słuchałem tych obrad 
– nie było odpowiedzi co do istotnych warunków 
umowy, co do tego, czy MOL może nazajutrz od-
sprzedać innej firmie stacje, które zakupuje na 
bardzo korzystnych warunkach, czy nie. To są 
bardzo kluczowe pytania. I na te pytania ani wte-
dy na posiedzeniu komisji, ani dzisiaj nie padły 
odpowiedzi, a my senatorowie działamy w inte-
resie publicznym, a nie w interesie takiej czy in-
nej firmy i mamy prawo pytać, czy firma, która 

z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa ma 
kluczowe znaczenie, jest sprzedawana zgodnie 
z Polską racją stanu, czy nie jest. Uważamy, że 
nie jest. Ta dyskusja i te mętne odpowiedzi mini-
strów tylko nas w tym utwierdzają.

Proszę państwa, nie chcę powtarzać wąt-
ków. Myślę, że mówiliście wielokrotnie i wasi 
publicyści, że chcielibyście więcej Budapesztu 
w Warszawie. Tym projektem ustawy staramy 
się przeciwstawić i zapobiec sytuacji, w której bę-
dzie więcej Moskwy w Warszawie i więcej Rosji 
w Polsce. Dlatego proszę, żebyście tę ustawę po-
parli. Historia rozliczy wszystkich tych, którzy 
w tym trudnym momencie dla Polski, Europy, 
Unii Europejskiej zachowali się w sposób, który 
może budzić wątpliwości. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Leszka 

Czarnobaja. Rozumiem, że 5 minut, tak?

Senator 
leszek czarnoBaj 

Tak, tak, oczywiście. Postaram się krócej.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Chciałbym zwrócić się do pana senatora 

Piechy. Panie Senatorze, dziękuję bardzo – już 
kilka razy to robiłem i teraz dzisiaj również to 
robię – że pan daje przykład tego, jak powinni-
śmy rozmawiać. Możemy się nie zgadzać w wielu 
obszarach, możemy używać ostrych argumen-
tów, ale… Pan używa w wypowiedziach argumen-
tów związanych z wiedzą i doświadczeniem. I to 
jest przykład tego, jak powinniśmy rozmawiać. 
Ja nie zgadzam się z tą częścią… Pan senator nie 
słyszał całości mojej wypowiedzi. My nie kwe-
stionujemy, Panie Senatorze, żeby było jasne, 
faktu samej fuzji, tylko mówimy o tym, żeby to 
odbyło się z korzyścią. Jak się robi prywatyzację 
– sprzedaż części przedsiębiorstwa jest prywa-
tyzacją, jakkolwiek to nazywać – to można na 
tym skorzystać. A jeżeli się robi prywatyzację 
w ten sposób i dopuszcza się to, o czym mówił 
pan senator Rybicki… Uważamy, że to jest groź-
ne. I dlatego przekonujemy was, że tak się nie robi 
przekształceń, tak się nie robi prywatyzacji. Tak 
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robią prywatyzację – przepraszam za określenie 
autorów tej prywatyzacji – nieudacznicy, którzy 
nie wiedzą, jak w nowoczesnym świecie przepro-
wadza się prawdziwą prywatyzację, ściągnięcie 
kapitału, ściągnięcie prawdziwego inwestora, 
takiego, na którego mamy wpływ, z którym się 
układamy, który nie ma związków z Rosją itd. 
Panie Senatorze, spierajmy się, ale na argumen-
ty i głosujmy tak, jak kto kogo przekona.

Natomiast to, co powiedziała pani senator 
Orzechowska… Pan senator już po części o tym 
powiedział, ja tylko powiem tak. Pani Senator, 
naprawdę przykre jest to, jak pani takie rzeczy 
wygłasza w Senacie. Mówienie, że my będziemy 
bronić jakiejś opcji niemieckiej… Czy pani może 
wyłączyć TVPiS i włączyć myślenie? Bardzo pa-
nią o to proszę, dla dobra i powagi Senatu, żeby 
pani wyłączyła tę propagandę PiS-u i mówiła 
o tym, co pani ma do powiedzenia w sensie po-
siadanej wiedzy itd. Bardzo panią o to proszę. Tej 
opcji niemieckiej może pani szukać, ale gdzieś in-
dziej. Dobrze? To jest taka moja serdeczna prośba.

I 2 słowa na temat tego, co mówił pan senator 
Krzysztof Mróz. Z radością chcę panu powiedzieć 
tak. Gdyby pan był na całej debacie, to usłyszałby 
pan, o czym my tu rozmawiamy. A pan po prostu 
przyszedł sobie na koniec – przepraszam za okre-
ślenie, od razu pana przepraszam – jak fircyk, 
zabrał pan głos i powiedział pan to, co pan wie. 
No, w żaden sposób nie odniósł się pan do tego, 
o czym my tutaj rozmawiamy, Panie Senatorze. 
Jeszcze raz chcę powtórzyć, żeby pan wiedział: my 
opowiadamy się za rzetelną rozmową, za fuzją, 
prywatyzacją, przekształceniami, ale… Ja osobi-
ście uważam, że to, co dotyczy funkcjonowania 
gospodarki, musi być w pewnej równowadze, 
a może nawet tu powinna być lekka przewaga ka-
pitału prywatnego nad kapitałem państwowym. 
Nie będę tu robił wykładów, bo pan jako człowiek 
dobrze wykształcony w tym zakresie – pan tu czę-
sto zabiera głos – na pewno to wie. Ale na jedną 
rzecz chciałbym zwrócić pana uwagę, bo pan tego 
nie wie, zapewne pan nie wie. Powiedział pan, 
że sprywatyzowaliśmy tysiąc firm. A wie pan 
dlaczego między innymi? Oprócz elementów do-
tyczących nowoczesnego zarządzania… Firma 
prywatna to jest coś, co niesie know-how, nowy 
kapitał itd. Ale jednym z ważnych elementów jest 
to, że mieliście o tysiąc mniej firm do obsadzenia 
swoimi ludźmi – niewykształconymi, nieprzy-
gotowanymi do zarządzania. Bo kapitał prywat-
ny nie zezwoli na to, żeby człowiek niemający 

pojęcia o zarządzaniu wszedł i zarządzał firmą. 
I to jest ważny element: jak najmniej polityczne-
go wpływu w gospodarce. Strategiczne rzeczy – 
tak. I taką strategiczną rzeczą jest fuzja, o której 
rozmawiamy. Chcemy tej fuzji, tylko zróbcie to 
transparentnie, czytelnie, z korzyścią i z elimi-
nacją tego, o czym mówił pan senator Rybicki.

Na koniec chciałbym zwrócić się do pana sena-
tora Czerwińskiego. Po pierwsze, Panie Senatorze 
– ja wiem, że to zabrzmi dziwnie dla pana – miej-
scem do dyskusji na temat rozwiązań jest m.in. 
uczelnia. To na uczelni dyskutuje się w sposób 
otwarty, bezkompromisowy. Dlatego też była dys-
kusja, jak rozumiem – pani marszałek była, ja nie 
byłem – na politechnice, gdzie również naukow-
cy o tym rozmawiali. Ja wiem, że dla PiS-u to jest 
dziwne, bo przecież gdzie trzeba rozmawiać? No, 
u pana prezesa, gdzieś tam w zakamarkach, decy-
zja i wtedy forsujemy. My rozmawiamy w sposób 
otwarty, m.in. na uczelniach.

I na koniec już – dalszych rzeczy nie poruszę, 
choć zapisałem sobie więcej…

(Sygnał timera)
Wie pan co? Mnie jest przykro, jak pan mówi 

do marszałka Borusewicza, ikony polskiej de-
mokracji, tak, ikony polskiej demokracji, jak pan 
mówi, żeby pan senator marszałek Borusewicz 
nie składał więcej propozycji, bo nie wiadomo, 
w jakiej sprawie i dla kogo lobbuje, a jak zoba-
czymy listę osób i firm, które są w Gdańsku, to 
może się coś okazać. Wie pan, to jest takie nieele-
ganckie, żeby nie używać ostrych słów w polskim 
Senacie, że gdybym ja był na pana miejscu, tobym 
się ze wstydu spalił z tego powodu, w jaki sposób 
pan się zwrócił do marszałka Borusewicza. To, że 
się będziemy różnić poglądami, jest okej, ale pro-
szę nie sugerować… Mnie to pan może sugerować, 
bo pan nie jest w stanie mnie obrazić, ale sugero-
wanie takich rzeczy marszałkowi Borusewiczowi 
jest po prostu co najmniej nieeleganckie. I dlatego 
bardzo pana proszę, żeby pan więcej tego nie czy-
nił, jeśli pan ma trochę honoru w sobie. Dziękuję. 
(Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie…
(Senator Jerzy Czerwiński: Pani Marszałek, je-

śli mogę, to w trybie sprostowania. No trudno.)
Proszę bardzo.
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Senator 
jerzy czerwiński 

Co do tego, że pan nie jest mnie w stanie ob-
razić, się zgadzam, zaś co do zrozumienia wypo-
wiedzi na temat konferencji na Uniwersytecie 
Gdańskim powiem, że jej sens był wprost prze-
ciwny do tego, który pan tutaj starał się nam 
wmówić. Proszę po prostu dokładniej słuchać.

(Senator Leszek Czarnobaj: Będę się starał.)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Wojciecha Piechę – 5 minut.

Senator 
wojciecH PiecHa 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Ja chciałbym się odnieść do sugestii dotyczą-

cych tego nieszczęsnego MOL-a, który tu się poja-
wił przy okazji dyskusji o fuzji Orlenu z Lotosem. 
Ja chciałbym podkreślić, że Węgry w dalszym cią-
gu są w Unii, nikt ich jeszcze z Unii nie wypisał, 
to jest normalny kraj, który funkcjonuje w Unii. 
MOL jako grupa kapitałowa nie ma kapitału ro-
syjskiego w swoim akcjonariacie.

(Głos z sali: No nie…)
Poza tym stacje benzynowe to są sklepy 

z benzyną, sklepy z olejem napędowym, one nie 
mają dużego znaczenia na rynku. Na te stacje 
będą dostarczane paliwa z Orlenu, tak, z Lotosu, 
z Orlenu. Nikt nie będzie woził paliwa do tych 
stacji z Budapesztu i  tyle. Chciałbym to tylko 
podkreślić.

Ja rozumiem, że zachowanie Węgier jest ta-
kie, a nie inne, możemy się z tym nie zgadzać, 
ale politycy niemieccy… np. Gerhard Schröder 
w dalszym ciągu jest członkiem SPD i jest na liście 
płac Gazpromu czy Rosnieftu. Tak samo premier 
Francji, były premier Francji Fillon, tak samo byli 
kanclerze Austrii. Dużo jest takich przykładów. 
Co to są? To są normalni obywatele? Nie, to są 
bardzo ważne elementy tej układanki. I nie ob-
rażajmy wszystkich naokoło, bo on jest Węgrem, 
bo ten jest taki. Każdy ma swoje miejsce w tej 
układance.

W dalszym ciągu gaz jest tłoczony z Rosji 
do Europy. W tej chwili zakręcono nam kurek 
na Jamalu, na rurociągu jamalskim, tyle że to 

dotyczy tylko Polski, nie Niemiec. Przez ten ru-
rociąg normalnie tłoczony jest gaz rosyjski do 
Niemiec. Niemiecka energetyka jest zależna od 
tego gazu, bo ma energetykę opartą na OZE i na 
gazie, oni mają duże elektrownie gazowe, które 
dostarczają prąd do gospodarstw i do przemysłu 
niemieckiego. Tego się nie da zatrzymać, tego 
się nie da tak po prostu zatrzymać. Niemcy nie 
mogą sobie pozwolić na to, żeby gospodarczo na 
tym ucierpiały, bo wtedy ucierpi i Ukraina, i cała 
Europa. No, troszeczkę uspokójmy tę dyskusję. 

A  wracać znowu do sprawy tej fuzji… 
Gdybyśmy ją w tej chwili zatrzymali, to co by 
powiedzieli ci, którzy już podpisali te listy in-
tencyjne? Co powie Grupa Aramco? Że jesteśmy 
poważni czy niepoważni? Senatorowie chcą to za-
trzymać. Bo jesteśmy senatorami. A nie mamy 
żadnej wiedzy na ten temat. No i tyle. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę, pani senator Orzechowska – 5 minut.

Senator 
BoGusława orzecHowsk a 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
I znów mamy do czynienia z hipokryzją. Co 

innego się mówi, co innego się robi. Jesteście 
wrażliwi na punkcie tego, że się mówi, że wspie-
racie Niemcy, że Niemcy teraz tak pomagają na 
Ukrainie…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ja wspieram 
Niemcy.)

Ale gdyby Niemcy…
(Senator Magdalena Kochan: Wspieramy do-

brych sąsiadów. Wspieramy dobrych sąsiadów.)
…od początku, wtedy, kiedy była prośba o do-

zbrojenie, zastosowały się do prośby Ukrainy, to 
możliwe, że tej wojny już by nie było. 2 miesią-
ce czekania, aż się Ukraina wykrwawi. Owszem, 
w tej chwili jest dostarczanie broni. Było chwa-
lenie się, że 280 rakiet będzie dostarczonych na 
Ukrainę. Tylko zapomniano powiedzieć, że te 
280 rakiet już dawno było zamówionych i możli-
we, że nawet opłaconych przez Ukrainę. Ale tacy 
dobrodzieje, którzy dostarczają, dalej korzystają 
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z rosyjskiego gazu, dalej za ten gaz płacą i dalej 
utrzymują Putina.

To, że pan senator Salomon, przepraszam, 
Czarnobaj innych senatorów czasami potrafi wy-
śmiać, ubliżyć im… Myślę, że mnie również nie 
jest w stanie obrazić. Obraża sam siebie. Bo to, 
że w taki sposób odnosi się do innych, do ludzi, 
którzy mają inne poglądy, to nie jest ani pierwszy 
raz, ani, jestem pewna, ostatni.

Na pewno będę głosowała przeciw temu pro-
jektowi ustawy. Mówicie państwo, że bylibyście 
za fuzją. Bzdura. Byliście przeciw fuzji. I dlatego 
później było działanie Unii Europejskiej i podej-
mowanie odpowiednich decyzji. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Mroza – 5 minut.

Senator 
krzyszTof mróz 

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja też pominę taką manierę, którą ma pan se-

nator Czarnobaj, obrażania innych senatorów. 
Widocznie taki jego urok. Chociaż nie powinno to 
się zdarzać w Senacie. I mam nadzieję, że kiedyś 
pani marszałek, jak będzie prowadziła, na przy-
szłość, będzie interweniowała, jak się obraża se-
natorów. To tak na marginesie.

Ja powiem jedno. To, ile na tej sali w omawia-
nym temacie padło półprawd, nieprawd, kłamstw 
i niedorzeczności, to po prostu w głowie się nie 
mieści. Prawda była ostatnią rzeczą, o której tutaj 
staraliście się państwo mówić. Mam nadzieję, że 
rząd zrealizuje tę konsolidację. Mam nadzieję, że 
dzięki temu powstanie multienergetyczny kon-
cern, który nas zabezpieczy, nas, jako Polaków, 
i także was, jak kiedyś – miejmy nadzieję, że jak 
najdłużej nie – dojdziecie do rządu. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
I zwracam uwagę, Panie Senatorze, że ja pil-

nuję języka debaty, i tak samo jedna strona, jak 

i druga strona używa ostrych słów. Jeżeli to nie 
przekracza granic kultury, to nie reaguję, i taka 
jest zasada. Tak więc proszę się tutaj na ten temat 
nie wypowiadać.

Proszę bardzo, pan marszałek Borusewicz.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja się skupię teraz na Węgrzech i na MOL, dość 

dokładnie. Jeśli chodzi o MOL, największy pakiet 
akcji posiada państwo węgierskie – zacznę od 
tego, kto jest właścicielem – poprzez kontrolowa-
ne przez siebie fundacje, 30,49% ma państwo wę-
gierskie, oprócz tego 1,6% dodatkowo to jest tzw. 
złota akcja, która pozwala w pełni kontrolować to 
przedsiębiorstwo. Na rynku wewnętrznym Grupa 
MOL jest wiodącym… faktycznie jest monopoli-
stą w przesyle gazu ziemnego gazociągami wy-
sokiego ciśnienia na rzecz krajowych odbiorców, 
w tym operatorów dystrybucji oraz z zagranicy, 
w tzw. usługach tranzytowych przez Węgry. Do 
wewnętrznego obrotu powołana jest spółka FGSZ, 
która zyskała status operatora. FGSZ jest spółką 
zależną od MOL. Sprzedawcą gazu ziemnego jest 
państwowa firma MVM, która zaspokaja 100% 
odbiorców indywidualnych i 50% odbiorców ko-
mercyjnych. Ta firma we wrześniu 2021 r. pod-
pisała 15-letnią umowę z Gazpromem Export na 
import gazu ziemnego. Czyli jest to firma, która 
jest bezpośrednio spółką skarbu państwa. W lu-
tym 2022 r., na 3 tygodnie przed agresją Rosji na 
Ukrainę, Węgry podpisały, a uzgadniał to premier 
Orbán z prezydentem Rosji, Putinem, dodatkowy 
kontrakt na dodatkowe wielkości gazu ziemne-
go. Taki jest zwyczaj… inaczej, taka jest zasada na 
Węgrzech, że kontrakty tego typu negocjuje rząd, 
a potem wskazuje firmę, która ma ten kontrakt 
podpisywać i realizować. Węgry importują gaz 
w 90% rosyjski, importują ok. 12 miliardów m3, 
zużywają ok. 10 miliardów m3, więc 2 miliardy m3 
sprzedają gdzieś dalej.

Jesienią 2021 r. zakończono budowę połącze-
nia gazowego z Serbii do Węgier, czyli fragment 
rurociągu Turkish Stream, prowadzącego z Rosji, 
z  Noworosyjska przez Morze Czarne, Turcję, 
Bułgarię, Serbię, Węgry do Austrii. Kosztem 
ponad 65 milionów euro FGSZ, czyli ta firma 
zależna, spółka córka MOL, sfinansowała inter-
konektor o zdolności przesyłowej 6 miliardów m3 
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Serbii, a także finansuje drugi interkonektor na 
granicy z Austrią. W ten sposób rosyjski gaz 
pompowany do rurociągu Turkish Stream na 
czarnomorskim wybrzeżu dociera na Węgry 
i omija Ukrainę, a poprzez rurociąg MOL dalej, 
do Austrii, będzie płynął, tam jest wykańczany 
ten rurociąg. I to jest rurociąg, który od południa 
Europy omija Ukrainę i został zbudowany w tym 
celu, żeby zamknąć tę stronę południową, bo stro-
na północna jest przez Nord Stream zamknięta.

I na koniec: czy to powiązanie jest jasne? Co to 
oznacza długookresowo, w dalszej perspektywie? 
Premier Orbán, premier rządu węgierskiego, jest 
zdecydowanie przeciwny jakimkolwiek sankcjom 
energetycznym, czyli wstrzymaniu albo ograni-
czeniu dostaw gazu i ropy naftowej z Rosji, więc 
wiadomo, że patrzy na to w dalszej perspektywie, 
że chce to dalej realizować. Węgry od dłuższego 
czasu bardzo blisko współpracują z Rosją, nie 
tylko w sprawach gazu i ropy naftowej. Rosatom 
rozbudowuje elektrownie jądrową Paks, stawia 
2 nowe bloki. Kredyt jest rosyjski, czyli robi się 
to za rosyjskie pieniądze. I to jest kontynuowane.

Węgry od dłuższego czasu blokowały posie-
dzenia rady Ukraina – NATO. Oprócz tego dają 
obywatelstwo Węgrom mieszkającym w tzw. kra-
jach sąsiednich. No, nie tylko dają im obywatel-
stwo – jest mniej więcej 1 milion takich Węgrów, 
którzy mieszkają poza Węgrami, w sąsiednich 
krajach, i mają obywatelstwo węgierskie – ale 
także żądają autonomii terytorialnej. I to doty-
czy Ukrainy. W mojej ocenie Węgry są drugim po 
Rosji państwem rewizjonistycznym w Europie, 
drugim państwem rewizjonistycznym. Taką 
prowadzą politykę, w tej chwili szczególnie wo-
bec Ukrainy. I tu nie chodzi tylko o związki go-
spodarcze z Rosją.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-
Stanecka: Panie Marszałku…)

Chodzi także o pewną politykę, którą oni upra-
wiają od dłuższego czasu, o strategię politycz-
ną, zgodnie z którą Orbán chce budować wielkie 
Węgry. On wpisał do konstytucji Koronę Świętego 
Stefana, która oznacza właśnie te ziemie, które są 
w tej chwili poza Węgrami, które Węgry utraciły 
po traktacie w Trianon.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Marszałku…)

Więc to jest tylko współpraca na zasadach 
gospodarczych. Ja miałem konflikt z przewod-
niczącym László Kövérem, przewodniczącym 
parlamentu węgierskiego, kiedy w 2014 r., po 

pierwszej agresji na Ukrainę, chciał on wpisać do 
wspólnego oświadczenia przekaz, który dla mnie 
był oczywiście przekazem rosyjskim. To było żą-
danie, żeby Ukraina przestrzegała praw mniej-
szości. A Rosja dokonywała tej agresji, stosując 
właśnie ten argument, że na Ukrainie mniejszość 
rosyjska jest traktowana fatalnie, źle itd., itd.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Marszałku, czas już minął.)

I na tym kończę. On bardzo ostro żądał ode 
mnie, żebym się zgodził na ten zapis. Ja się nie 
zgodziłem, mimo że twierdził, że nie podpi-
sze żadnego oświadczenia w  imieniu Grupy 
Wyszehradzkiej, która akurat miała posiedzenie 
w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Marcin Bosacki. Proszę bardzo.

Senator 
marcin Bosacki 

Bardzo dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Od razu powiem, że będę mówił krótko, a moje 

wystąpienie będzie złożone prawie wyłącznie 
z cytatów. Spieraliśmy się tutaj i ustalaliśmy 
przez parę godzin odpowiedzi na kilka kluczo-
wych pytań. Po co jest ta transakcja? Dlaczego 
rząd polski sprzedaje Lotos Grupie MOL? Jaki jest 
w tym interes Rosji? Co to oznacza dla interesów 
walczącej Ukrainy? I wreszcie co to oznacza dla 
narodowego interesu Polski? Otóż odpowiedzi 
na te wszystkie pytania są bardzo proste i bar-
dzo krótkie. Wczoraj przedstawił je na posie-
dzeniu komisji minister w rządach Kazimierza 
Marcinkiewicza i Jarosława Kaczyńskiego – Piotr 
Woźniak. Za rządów pani premier Szydło oraz 
Morawieckiego był on szefem państwowej spół-
ki PGNiG.

Pierwsze pytanie: co zmienia na polskim ryn-
ku energetycznym przejęcie aktywów Lotosu 
przez MOL? Ta transakcja zmienia ten rynek 
bardzo istotnie i na naszą, polską niekorzyść. To 
jest cytat z pana ministra Woźniaka: „MOL jest 
faktycznym, wieloletnim partnerem bizneso-
wym i sojusznikiem Gazpromu. Grzech polskich 
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polityków – polityków PiS – polega na tym, że za-
prosiliśmy twardego sojusznika Putina do Polski”.

Pytanie drugie: co ta transakcja daje Rosji, po 
co jest? „Łukoil startował w Polsce od kilkunastu 
nie najlepszych lokalizacji stacji, teraz ma szan-
sę na kilkaset stacji. Oczywiście będzie to MOL, 
a nie Łukoil, ale dla Rosji to bez różnicy. Trzeba 
mieć świadomość, że dla Rosji, dla której MOL jest 
sojusznikiem, surowce to polityka, a nie biznes. 
Już w 2003 r. Federacja Rosyjska oficjalnie pisa-
ła w swojej strategii energetycznej do 2020 r., że 
surowce energetyczne są jej narzędziem polityki 
– nie ekonomicznej, tylko – zagranicznej”. Koniec 
cytatu.

Pytanie trzecie: w  czym ta transakcja za-
graża Ukrainie? Znowu odpowiedź pana mini-
stra Woźniaka: „Węgry stały się sojusznikiem 
Gazpromu, czyli Federacji Rosyjskiej w planie 
opanowania Ukrainy. Węgry i węgierski MOL 
stali się w ten sposób sojusznikami Putina. Na 
tym polega ciężki grzech Węgrów – «zagrali» ra-
zem z Gazpromem po to, by Rosja mogła zająć 
Ukrainę”. Koniec cytatu.

Wreszcie pytanie podstawowe dla naszej dys-
kusji i dla projektu tej ustawy: w czyim intere-
sie, po co jest ta cała fuzja i sprzedawanie bardzo 
poważnych aktywów narodowych węgierskiemu 
MOL, za którym stoi Gazprom oraz Rosja? Znowu 
cytat: „Po pierwsze, ta fuzja jest wbrew zasadom 
rynkowym. Po drugie, zagraża energetycznemu 
bezpieczeństwu kraju”.

Wysoka Izbo, zgodnie z opinią ministra go-
spodarki w rządzie Jarosława Kaczyńskiego ta 
fuzja służy tylko i wyłącznie interesom Rosji. 
Zastanówcie się państwo z prawej strony, którzy 
od paru godzin tej fuzji bronicie i protestujecie 
przeciwko naszemu projektowi ustawy, za jakimi 
interesami stoicie Czy naprawdę chcecie bronić 
rosyjskich interesów? Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Dziękuję bardzo.
Informuję państwa, że tym samym lista mów-

ców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed i Beniamin Godyla złożyli swo-
je przemówienia w dyskusji do protokołu.*

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Wnioski o charakterze legislacyjnym zostały 
złożone przez senatora Czerwińskiego, senatora 
Martynowskiego i senatora Szweda.

Zamykam dyskusję.
(Głos z  sali: Pani Marszałek jest wniosek 

formalny.)
Proszę, Panie Marszałku.
Pan marszałek Bogdan Borusewicz.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Zgłaszam wniosek o wyznaczenie komisjom 
terminu przygotowania dodatkowego sprawoz-
dania w celu przeprowadzenia trzeciego czyta-
nia projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu 
Senatu.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 

Senat przyjął przedstawiony wniosek.
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma głosów sprzeciwu.
Senat przedstawiony wniosek przyjął.
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punk-

tu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 
zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-
Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku 
nr 688, a sprawozdania komisji – w drukach 
nr 688 A i 688 B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Obrony Narodowej, senatora Jerzego Wcisłę, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Senator SPraWozdaWca 
jerzy wcisła 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
21 kwietnia 2022 r. odbyło się posiedzenie 

połączonych Komisji Obrony Narodowej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie usta-
wy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawo-
dowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy Policji… Może nie 
będę czytał nazw tych wszystkich instytucji, wy-
mieniła je przed chwilą pani marszałek.

Na posiedzeniu minister Maciej Wąsik przed-
stawił założenia ustawy. Chodzi w niej o to, by 
uwzględnić w wysłudze emerytalnej tzw. okresy 
pracy cywilnej funkcjonariuszy i żołnierzy zawo-
dowych przyjętych do służby po raz pierwszy po 
1 stycznia 1999 r., a przed 1 października 2003 r., 
którzy w dniu przejścia na emeryturę mają co 
najmniej 25 lat służby. Przez te 4 lata emerytura 
mundurowych była rozliczana przez ZUS. O to, 
by lata te można było zaliczyć do okresu służby, 
związki zawodowe walczą od lat. Emerytura dla 
takich żołnierzy zgodnie z tą ustawą wzrośnie 
o 1,3% podstawy wymiaru za każdy rok poprze-
dzający służbę.

Minister Wąsik przyznał, że oczekiwa-
nia związków zawodowych są większe, ale, jak 
stwierdził, jest to krok we właściwym kierunku, 
a każdy funkcjonariusz będzie mógł sam zdecy-
dować, czy chce skorzystać z emerytury ZUS-
owskiej, czy mundurowej.

Sławomir Siwy, przewodniczący Związku 
Zawodowego „Celnicy PL”, przypomniał, że w cza-
sie trwających kilka lat rozmów strony rządowej 
i związkowej związkowcy stopniowo rezygnowali 
ze swoich żądań i w 2018 r. rząd zobowiązał się 
do przedstawienia propozycji rozwiązania pro-
blemu. Związkowcy postulowali m.in. skrócenie 
wymogu 25 lat służby do 20 lat i zastosowanie jed-
nolitego wskaźnika podstawy do wyliczania wy-
miaru emerytury w wysokości 2,6%, a nie 1,3%.

Do ustawy zgłosiłem 7 poprawek, które spro-
wadzają się do tego, by beneficjentami tych zmian 
mogli zostać nie tylko ci, którzy mają 25 lat służ-
by, ale także ci, którzy tylu lat służby nie mają, ale 
osiągnęli w pracy wiek 55 lat. Może to dotyczyć 
dużej grupy funkcjonariuszy, gdyż wielu z nich 
jest już na emeryturze, szczególnie tych, których 
ustawa wprost dotyczy, tzn. zatrudnionych przed 
2003 r., czyli 20 lat temu.

Minister Wąsik prosił o  nieprzyjmowa-
nie poprawek, argumentując to wysokim kosz-
tem wprowadzenia ustawy. Minister Wojciech 
Skurkiewicz poinformował, że koszt wprowadze-
nia zmian wyniesie 873 miliony zł w ciągu 10 lat. 
Nie potrafił powiedzieć, o ile wzrośnie koszt po 
przyjęciu poprawek, ale rzucił kwotę 1,5 miliar-
da zł. Sławomir Siwy zakwestionował tę kwotę, 
sugerując, że może być ona nawet 10 razy mniej-
sza, bo trzeba liczyć nie koszt całych emerytur, ale 
tylko różnicę między emeryturą dotychczasową 
i nową, i że nie wszyscy z tej ustawy będą mogli 
i chcieli skorzystać.

Biuro Legislacyjne nie wniosło do projektu 
żadnych uwag.

W głosowaniu 8 senatorów opowiedziało się 
za przyjęciem poprawek, 7 było przeciwnych. 
Za przyjęciem ustawy z poprawkami głosowało 
14 senatorów, 1 senator był przeciwny. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej, senatora Jana 
Filipa Libickiego, o przedstawienie sprawozda-
nia komisji.

Senator SPraWozdaWca 
jan filiP liBicki 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawić 
sprawozdanie z rozpatrywania ustawy o zmianie 
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 
zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
ABW, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego… 
itd. Pozwolę sobie nie czytać do końca tego dłu-
giego tytułu. Jest ona zawarta w druku senackim 
nr 688.

Ponieważ przemawiający przede mną pan se-
nator Jerzy Wcisła przedstawił główne założenia 
tej ustawy, ja ograniczę się do zreferowania dys-
kusji, która w dniu wczorajszym na posiedzeniu 
senackiej komisji rodziny miała miejsce. I tak pan 
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minister Wąsik obecny, jak i teraz, na posiedzeniu 
komisji przedstawił te założenia ustawy, o któ-
rych mówił pan senator Wcisła.

Jeśli chodzi o wypowiedzi senatorów, to ja 
pozwoliłem sobie zabrać głos, pytając z jednej 
strony… Pan minister Wąsik jasno stwierdził, że 
intencją tych rozwiązań jest to, aby funkcjona-
riusze nie przechodzili wcześniej na emeryturę. 
Chodzi o to, żeby skorzystać z ich doświadcze-
nia zawodowego. W  związku z  tym pytałem, 
jaki system zachęt proponuje ministerstwo, aby 
funkcjonariusze… młodzi ludzie czy ludzie starsi, 
z doświadczeniem życiowym, wstępowali w sze-
regi Policji. Zwłaszcza że pan minister przekazał 
nam informację, iż w tej chwili Policja, najwięk-
sza formacja mundurowa, przekroczyła liczbę… 
liczy ponad 100 tysięcy członków, i że tak jest po 
raz pierwszy od 1989 r. Tak że o to pytałem. To 
była pierwsza kwestia. 

Wskazałem też drugą kwestię. Chodziło o to, 
aby w tych rozwiązaniach uwzględnić pracowni-
ków Inspekcji Celnej. To była formacja funkcjonu-
jąca w latach 1997–2002, która miała uprawnienia 
policyjne. Zgodnie z  wyrokiem Trybunału 
Konstytucyjnego o sygnaturze K 39/13 jeśli dana 
formacja, dana instytucja ma uprawnienia poli-
cyjne, to powinno się ją traktować tak, jak służ-
bę mundurową. Tymczasem ci wszyscy, którzy 
przez te lata w tej formacji pracowali, a później 
przeszli do działów realizacyjnych i postępowań 
przygotowawczych wydziałów skarbowych, urzę-
dów kontroli skarbowej, ministerstwa finansów, 
tych lat pracy nie mają zaliczonych. Tak samo jak 
nie zalicza im się tych lat następnej służby, w in-
stytucjach finansowych. Zgłosiłem tutaj stosowną 
poprawkę. To jest poprawka, która dotyczy obec-
nie ok. 400 osób w Polsce. One byłyby tą poprawką 
objęte. Chodzi o to, aby byli pracownicy Inspekcji 
Celnej i lata ich służby były także uznawane za 
lata służby mundurowej.

Kolejną poprawkę zgłosił pan senator Jacek 
Bury. Chodzi o  to, iż nalicza się lata według 
wskaźnika, o którym mówił pan senator Jerzy 
Wcisła, a więc tym, którzy przed wstąpieniem 
do Policji byli np. urzędnikami albo rolnikami. 
Ci zaś, którzy prowadzili działalność gospodar-
czą, nie mają wliczanych tych lat do lat służby. 
Poprawka senatora Burego w części pozwala na 
to, aby te lata do tego czasu doliczyć. Pan senator 
Wcisła, który był obecny na naszym posiedzeniu 
komisji, stwierdził, że pan minister Wąsik mó-
wił wiele o kompromisie, tymczasem pan senator 

Wcisła bardziej widział ten kompromis ze strony 
społecznej i związków zawodowych niż ze strony 
ministerstwa. Mówił także o poprawce dotyczącej 
tego, że jeśli ktoś nie ma 25 lat służby, to wtedy 
alternatywnie może być wzięty pod uwagę wiek 
55 lat. Pani senator Orzechowska stwierdziła, iż 
jest to dobry kompromis, dobra ustawa, i złożyła 
wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Ze strony społecznej wypowiadał się, jak sam 
się przedstawił, pan Andrzej Wielgus, ekspert 
strony związkowej. Uważał on, że trzeba wpro-
wadzać takie rozwiązania, aby jak najwięcej lat 
przed służbą móc doliczać do okresu służby, co 
pozwoli na dłuższe pozostawanie funkcjona-
riuszy w służbie, i że powinno to dotyczyć tak-
że tych, którzy rozpoczęli służbę po roku 2013, 
czyli według nowych zasad. Pojawiła się pewna 
wątpliwość, ponieważ pan Wielgus zaprezento-
wał się jako przedstawiciel związku zawodowego 
„Solidarność”, a pan minister stwierdził, że aku-
rat nie miał możliwości ustalić, czy na etapie legi-
slacyjnym byli inni przedstawiciele tego związku, 
którzy swoimi podpisami udział w tych pracach 
legislacyjnych uwierzytelnili. Wypowiadał się 
również pan Sławomir Koniuszy z Niezależnego 
Samorządnego Związku Policjantów. Apelował 
o to, aby wykreślić ten słynny art. 15, oraz o to, 
aby 3 lata pracy przed służbą w Policji liczyć nie 
wedle wskaźnika 1,3%, a 2,6%. Nikt z państwa se-
natorów tej propozycji poprawki zgłoszonej przez 
pana Koniuszego nie podjął. Z kolei przedstawiciel 
celników stwierdził, iż popiera poprawki zgłoszo-
ne przeze mnie, dotyczące Inspekcji Celnej, opo-
wiada się za rozwiązaniami, które reprezentował 
pan senator Wcisła, oraz apelował o likwidację 
art. 15a.

Pan minister Wąsik wypowiedział się prze-
ciwko zgłoszonym poprawkom, argumentując, 
iż gdybyśmy przyjęli to rozwiązanie dotyczące 
Inspekcji Celnej, zrobilibyśmy pewien wyłom 
w systemie i w ten sposób np. straż miejska mo-
głaby też być zaliczona do służb mundurowych. 
Jeżeli chodzi o działalność gospodarczą, to pan 
minister stwierdził, że jeśli taka działalność była 
ozusowana, to jest doliczana, natomiast nie są do-
liczane te formy pracy, które kiedyś nie wiązały 
się z opłacaniem składek na ZUS.

Ze strony Biura Legislacyjnego padło stwier-
dzenie, iż poprawka pana senatora Burego w spo-
sób istotny wykracza poza zakres ustawy, a moją 
w jakimś stopniu można by o to posądzić, ale 
ma ona, jak się wydaje, związek podmiotowy 
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z przepisami ustawy. Padło też pytanie o to, jakie 
rozwiązanie systemowe należałoby zapropono-
wać, jeśli skreśli się art. 15a, który ma charakter 
systemowy.

Jeśli chodzi o głosowanie, to wniosek pani se-
nator Orzechowskiej o przyjęcie ustawy bez po-
prawek zyskał 3 głosy za, 4 senatorów głosowało 
przeciw i 1 wstrzymał się od głosu. Poprawki 
zgłoszone przeze mnie: 5 głosów za, 1 – przeciw, 
2 senatorów się wstrzymało. Poprawki senato-
ra Burego: 5 głosów za, 2 – przeciw, 1 senator się 
wstrzymał. Cała ustawa została przyjęta przez 
komisję jednogłośnie. Bardzo dziękuję.

WiceMarSzałek 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do se-
natorów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa chce zadać takie pytanie?
Pan senator Skurkiewicz chciał zabrać głos 

w trybie sprostowania.

Senator 
wojciecH skurkiewicz 

Tak, Pani Marszałek, bardzo dziękuję.
Tylko króciutko, w trybie sprostowania co do 

przedstawienia sprawozdania Komisji Obrony 
Narodowej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji. Pan senator spra-
wozdawca przywołał nieprecyzyjnie moją wy-
powiedź, bo ja nie wypowiadałem się na temat 
wszystkich służb; być może trzeba to położyć na 
karb tego, że pan senator uczestniczył w sposób 
zdalny w posiedzeniu komisji. Jako przedstawiciel 
ministra obrony narodowej obecny na posiedze-
niu komisji przekazałem informację, że w per-
spektywie 10 lat wprowadzenie tej nowelizacji 
będzie kosztowało budżet Ministerstwa Obrony 
Narodowej 186 milionów zł. Nie mam pełnej wie-
dzy na temat służb podległych ministrowi spraw 
wewnętrznych i administracji. Jak rozumiem, 
pan minister Wąsik szczegółowo przedstawiał in-
formację w tym zakresie. Stąd moje sprostowa-
nie, bo tutaj dość nieprecyzyjnie było to określone.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Projekt 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 
stanowisko rządu? Pan minister nie wyraża ta-
kiej chęci.

Wszelako, Panie Ministrze, senatorowie mogą 
obecnie zgłaszać z miejsca trwające nie dłużej niż 
minutę zapytania do przedstawiciela rządu zwią-
zane z omawianym punktem porządku obrad.

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

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jerzego Wcisłę.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
jerzy wcisła 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Podstawową zasadą prawa, ale też syste-

mów finansowych, powinna być powszechność. 
Dotyczy to także prawa emerytalnego. Są oczy-
wiście sytuacje, które uzasadniają odrębne od po-
wszechnych zasad traktowania. Dotyczy to np. 
służb mundurowych, które wymagają od pracow-
ników dużej odporności psychicznej i sprawności 
fizycznej. Istnieje daleko idąca zgoda społeczna 
na to, by ci, którzy zakładają mundur, używają 
broni i muszą być gotowi do podejmowania ry-
zykownych decyzji, uzyskiwali wcześniej od in-
nych uprawnienia emerytalne i by te emerytury 
pozwalały im na spokojną egzystencję. Ale nie ma 
żadnego uzasadnienia, by w gronie różnych służb 
mundurowych stosować różne zasady uzyskiwa-
nia praw emerytalnych, byśmy inaczej traktowali 
strażaka, policjanta, żołnierza, funkcjonariusza 
na granicy czy agenta wywiadu bądź kontrwy-
wiadu, a tym bardziej to, abyśmy inaczej trak-
towali tych funkcjonariuszy, którzy rozpoczęli 
swoją służbę przed 1999 r., niż tych, którzy ją roz-
poczęli np. w 2004 r.
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O taką równość wobec prawa walczą związ-
ki zawodowe służb mundurowych od wielu lat. 
Chodzi m.in. o usunięcie skutków, które spowo-
dował art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytal-
nym, traktujący okres służby od stycznia 1999 r. 
do 1 października 2003 r. tak jak pracowników 
cywilnych… W 2018 r. rząd oraz związki zawo-
dowe podpisały porozumienie, w którym rząd zo-
bowiązał się do rozwiązania tego problemu, czyli 
przedstawienia propozycji zrównania emerytur 
mundurowych. I ten projekt zmiany ustawy ma 
być realizacją tego porozumienia. Niestety, choć 
daje pewne profity, to problemu nie rozwiązu-
je, bo np. wprowadzenie obowiązku osiągnięcia 
25 lat służby wyklucza dużą część funkcjonariu-
szy z działania tej ustawy, w tym przede wszyst-
kim już będących na emeryturze. Bo jak oni mają 
dosłużyć teraz 25 lat w służbie mundurowej, skoro 
są na emeryturze? Stąd pojawiła się propozycja, 
by obok warunku 25-letniego stażu pojawił się 
w ustawie jeszcze jeden: „lub osiągnięcia 55. roku 
życia”. Dzięki temu staną się oni beneficjentem 
tej ustawy.

Naszym zdaniem – senatorów, którzy popie-
rają zgłoszoną przeze mnie poprawkę – jest to de-
cyzja kompromisowa. Mieliśmy prośbę, by zgłosić 
poprawki dużo dalej idące, polegające na uchyle-
niu kontrowersyjnego art. 15a bez oglądania się 
na skutki finansowe tej decyzji. Uznaliśmy jed-
nak, że ustępstwa strony społecznej są wartością, 
którą należy uznać. Tego samego oczekujemy od 
strony rządowej. Uważamy, że 4 lata dyskusji i zo-
bowiązania rządu, tego rządu, to dość dużo, by 
oczekiwać uczciwego załatwienia sprawy. Tym 
bardziej że strona związkowa, co wykazałem, 
mocno zredukowała swoje oczekiwania.

Dodam jeszcze, że mimo iż dyskusja trwa tak 
długo, a ustawa była już procedowana w Sejmie, 
przedstawiciele rządu nadal nie potrafią podać, 
jakie byłyby konkretne skutki przyjęcia tej po-
prawki. Proszę o przyjęcie ustawy – z szacunku 
dla zobowiązań państwa wobec pewnych grup 
zawodowych i  ich uzasadnionych oczekiwań. 
Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

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

wyczerpana.

Informuję dla porządku, że następujący sena-
torowie złożyli swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*: pan senator Aleksander Szwed, Janusz 
Pęcherz, Robert Mamątow, Artur Dunin, Wadim 
Tyszkiewicz, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska, 
Janusz Gromek, Mariusz Gromko.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chciałby zabrać głos 

po dyskusji?
Bardzo proszę.
Proszę o zabranie głosu przedstawiciela rządu.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
SPraW WeWnętrznycH 
i adMiniStracji 
maciej wąsik 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Ta ustawa została przepracowana, mam 

nadzieję, dosyć wnikliwie na 2 posiedzeniach 
komisji: na posiedzeniu połączonych komisji i po-
siedzeniu drugiej komisji. Nie zamierzałem zabie-
rać głosu, gdyby nie wystąpienie pana senatora. 
Nie mogę się zgodzić z takimi tezami, że to nie jest 
kompromis albo że te zmiany powinny iść dalej.

Problem, Panie Senatorze, powstał w roku 
2003. Po 2003 r. było sporo formacji, w tym także 
8 lat rządów pana formacji, kiedy ten problem był 
widoczny i nikt go, Szanowny Panie Senatorze, 
nie naprawił. Dopiero nasz rząd pochylił się nad 
tym. Rozmawiając bardzo dobitnie ze związkow-
cami, uznaliśmy, że należy zawrzeć kompromis. 
Pragnę pana zapewnić, że ten kompromis został 
przyjęty. Dzisiaj, jeżeli związkowcy powiedzie-
liby, czy ta ustawa ma wejść w życie, czy zostać 
odrzucona, jeżeli nie będą przyjęte poprawki, to 
powiedzą: nie, chcemy tej ustawy, bo to jest coś, 
co załatwia pewien problem, załatwia pewną 
kwestię dotyczącą obietnicy danej w roku 1999, 
zlikwidowaną w 2003 r. Mówimy dokładnie o 4 la-
tach, bo tym ludziom to obiecano i to prawo im 
zabrano. Stąd załatwienie tego problemu. 

A  rozszerzenie tego problemu na wszyst-
kich funkcjonariuszy… Szanowni Państwo, ja 
państwu powiem tak, że Zakład Emerytalno-
Rentowy MSWiA to jest w tej chwili 11 miliar-
dów zł rocznego budżetu, a jeszcze 10 lat temu 
pewnie było to ok. połowy tego. To ogromne 

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin,  
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji...

drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – kodeks karny wykonawczy

pieniądze, bo emerytury mundurowe, zresztą 
całkiem słusznie, są sporo wyższe od emerytur 
zusowskich. Dlatego też, godząc się na pewne 
rozwiązania, musimy także pamiętać o pewnym 
balansie. Nie możemy pewnych praw dawać jed-
nej grupie za dużo… Tu rzeczywiście była pewna 
niesprawiedliwość i my to załatwiamy, oczywi-
ście w takim wymiarze, w jakim dźwigniemy 
to jako budżet. Ta ustawa w tym wymiarze to 
jest przez 10 lat, jeśli dobrze pamiętam, 850 mi-
lionów zł. To spory wydatek. Nie można mieć 
zarzutu do rządu, że rząd nie ocenił, jaka jest 
wartość zgłoszonej poprawki, Panie Senatorze. 
Naprawdę, ustalenie takich rzeczy to nie jest 
kwestia 1 dnia, 2 godzin czy 15 minut, to jest 
ogromna liczba wektorów, danych.

(Senator Jerzy Wcisła: 4 lata…)
Panie Senatorze, pana formacja rządziła 8 lat 

i ten temat nie został podjęty. Dlatego postano-
wiliśmy to podjąć. Zrobiliśmy to w konsensusie 
ze związkami zawodowymi, bo my z nimi roz-
mawiamy. Czasem się nie zgadzamy, czasem 
się sprzeczamy, czasem zostawiamy rozbież-
ne podejście do pewnych kwestii, ale czasami… 
częściej niż rzadziej dogadujemy się, bo rozma-
wiamy z nimi. I ta ustawa to wynik porozumie-
nia ze związkami zawodowymi. Porozumienia, 
na którym podpisy złożył minister spraw we-
wnętrznych i wszystkie centrale związkowe, ra-
zem oczywiście z Solidarnością wspomnianą tutaj 
przez jednego z panów senatorów.

Dlatego proszę Wysoki Senat o nieprzyjmo-
wanie tych poprawek. To jest kwestia odpowie-
dzialności. To jest kwestia odpowiedzialności. My 
wiemy, że tak daleko idące zmiany będą bardzo 
kosztowne, ale nawet nie jesteśmy w stanie tych 
kosztów określić. Proszę Wysoki Senat o przyjęcie 
tej ustawy bez poprawek. Bardzo dziękuję.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków 

o charakterze legislacyjnym, ale komisje przed-
stawiły odmienne wnioski. Proszę Komisję Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, Komisję 
Obrony Narodowej oraz Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie się 
do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny wykonawczy.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Ustawodawczą i zawarty jest 
w druku nr 581, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 581 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Jerzego Wcisłę, o przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie 
ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator SPraWozdaWca 
jerzy wcisła 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 

Praworządności i  Petycji oraz Komisji 
Ustawodawczej, które spotkały się dwukrotnie, 
10 lutego i 5 kwietnia, w sprawie zmian w ustawie 
– Kodeks karny wykonawczy, zawartych w dru-
ku nr 581.

Celem zmian w ustawie jest doprecyzowa-
nie w kodeksie karnym wykonawczym regu-
lacji dotyczących przymusowego leczenia lub 
przymusowej rehabilitacji skazanych, u któ-
rych stwierdzono uzależnienie od alkoholu, 
środków odurzających oraz substancji psycho-
aktywnych, oraz skazanych za przestępstwo 
przeciwko wolności seksualnej i obyczajności 
popełnione w związku z zaburzeniami prefe-
rencji seksualnych.

W  pierwotnym założeniu projekt miał 
być wykonaniem orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego, lecz w trakcie prac poszerzo-
no zakres zmian. Na posiedzeniu w dniu 10 lu-
tego wpłynęło 5 opinii, w tym z Ministerstwa 
Sprawiedliwości, z wnioskiem o zaprzestanie 
prac nad zmianą art. 117 ustawy, uzasadnianym 
w ten sposób, że ministerstwo pracuje nad nowe-
lizacją całego kodeksu karnego wykonawczego, 
w tym art. 117 będącego przedmiotem prac po-
łączonych komisji. Ponadto przedstawiciel mini-
sterstwa autorytarnie stwierdził, że ich projekt 
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jest po prostu lepszy, co wywołało niemałą kon-
sternację wśród senatorów. Postanowiono jednak 
pracować nad projektem komisji.

Komisja zapoznała się z założeniami projektu 
rządowego, część z nich była tożsama z propozy-
cjami naszej komisji, inne włączono do projek-
tu. Zdecydowano też o ogłoszeniu przerwy, by 
dać czas na rozmowy ze stroną rządową, zapro-
ponować dalszą procedurę i umożliwić podjęcie 
decyzji, czy pracujemy dalej nad projektem, czy 
odstępujemy od tych prac, pozostawiając inicja-
tywę stronie rządowej. 

4 kwietnia komisje powróciły do procedowa-
nia projektu. Niestety, przez te 2 miesiące mię-
dzy posiedzeniami Ministerstwo Sprawiedliwości 
nie przedłożyło komisjom ani legislatorom żad-
nej opinii.

Sam projekt zawiera sprawy, które budziły 
zastrzeżenia Trybunału Konstytucyjnego, oraz 
dodatkowe rozwiązania, w tym te, które ujmu-
je projekt przygotowany przez rząd. Ja mogę te 
założenia przedstawić, ale one są dosyć czytelnie 
wyszczególnione w projekcie, więc jeżeli będzie 
taka potrzeba, to je zaprezentuję. 

Komisje przyjęły najpierw poprawki, a później 
projekt ustawy: było 14 głosów za, 3 senatorów się 
wstrzymało i były 3 głosy przeciw.

Dodam, Wysoki Senacie, że argumentem za 
procedowaniem projektu był fakt, że prace nad 
projektem rządowym, nad nowelizacją całego 
kodeksu karnego wykonawczego, są dopiero na 
etapie konsultacji międzyresortowych i nie wia-
domo, czy – a jeśli tak, to kiedy – projekt trafi do 
Sejmu. A jeżeli tam trafi, to Sejm, mając nasz pro-
jekt zmian, sam zdecyduje, czy – i w jakim stop-
niu – implementować do tego dużego projektu 
projekt senacki. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania senator Ewę Matecką.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, pan senator.

Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, w  swoim sprawozda-

niu odwołał się pan do opinii Ministerstwa 
Sprawiedliwości, ale opinię do projektu przedsta-
wił również minister zdrowia. Czy w komisji była 
mowa o tej opinii? Ona była pozytywna, ale mini-
ster zdrowia wnosił 1 uwagę. Czy na posiedzeniu 
komisji była mowa o tej opinii? Jaka to uwaga? 
I czy ewentualnie państwo na posiedzeniu komi-
sji odnosili się do tej uwagi?

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, Panie Senatorze Spra - 

wozdawco.

Senator 
jerzy wcisła 

Tak, Ministerstwo Zdrowia także przedsta-
wiło swoją opinię. Krajowa Rada Sądownictwa 
i  Ministerstwo Sprawiedliwości… Krajowa 
Rada Sądownictwa nie zgłosiła żadnych uwag, 
a Ministerstwo Zdrowia zgłosiło jedną uwagę 
o tym, by przed decyzją o przymusowym leczeniu 
taka osoba była badana przez biegłego psychia-
trę i psychologa. I ta uwaga została przez Biuro 
Legislacyjne przyjęta i jest w projekcie ustawy.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SPraWiedliWości 
marcin warcHoł 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ministerstwa jest w  tej chwili na 

etapie uzgodnień międzyresortowych, w ciągu 
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najbliższego tygodnia trafi pod obrady Stałego 
Komitetu Rady Ministrów. Projekt ten komplek-
sowo reguluje sytuację, o której w tej chwili roz-
mawiamy. Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
z 11 marca 2021 r SK 9/18 będzie tam wdrożony. 
I tutaj 3 kwestie, o których już wspominał pan 
senator: pierwsza to przesłanki, druga – ter-
min, trzecia – zaskarżenie… To wszystko w na-
szym projekcie jest. Ale, Panie Senatorze, projekt 
ministerstwa jest po prostu lepszy. I to nie jest 
autorytarna opinia ministerstwa, ale jest to 
opinia rzecznika praw obywatelskich, który 
w swoim stanowisku powiedział, reasumując, 
że oba projekty wykonują wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego z 11 marca 2021 r., jednakże 
projekt ministerialny zawiera w jego przekonaniu 
więcej istotnych kwestii i norm gwarancyjnych, 
dlatego też przychyla się do rozwiązań zapropo-
nowanych w projekcie ministerialnym. Tak więc 
autorytet pana rzecznika plus to, że nasz projekt 
jest już na dalekim etapie zaawansowania w ra-
mach konsultacji międzyresortowych, za chwi-
leczkę trafi pod obrady Sejmu, Rada Ministrów 
go przyjmie, ufamy, że w przyszłym miesiącu… 
Będziemy o tym dyskutować tutaj, w tej sali, dla-
tego proszę o zaniechanie prac nad art. 117, jako 
że projekt ministerstwa jest lepszy i kompleksowo 
reguluje te zagadnienia. Bardzo dziękuję.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo panu ministrowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, no, jeśli chodzi o rzecznika 

praw obywatelskich, to rzeczywiście, w ocenie 
skutków regulacji mamy tę opinię, tutaj potwier-
dzam. Ale chciałbym zapytać, czy na etapie… Bo, 
jak rozumiem, ten projekt… Chciałbym zapytać 

generalnie o ten projekt, który państwo, jako 
ministerstwo, przygotowują. Bo Ministerstwo 
Zdrowia, w  opinii do omawianego projektu, 
w której co do zasady oceniło pozytywnie rozwią-
zania zaproponowane w zmienionym art. 117, no, 
zawarło też taką uwagę, że wprowadzenie po stro-
nie sądu obowiązku zapoznania się z opinią psy-
chologa przed wydaniem orzeczenia nie zapewni 
w należytym stopniu realizacji wskazanego przez 
projektodawcę celu, albowiem w tego typu postę-
powaniach opinia powinna mieć charakter opi-
nii psychiatryczno-psychologicznej i powinna 
być wydawana przez lekarza specjalistę w dzie-
dzinie psychiatrii wraz z psychologiem lub spe-
cjalistą psychoterapii uzależnień. Jak rozumiem, 
ta kwestia będzie poruszona również w państwa 
projekcie.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SPraWiedliWości 
marcin warcHoł 

Tak jest. Bardzo dziękuję za to pytanie. 
Kluczową sprawą jest, żeby w sytuacji, w której 
dana okoliczność wymaga wiadomości specjal-
nych, była opinia biegłych. Mamy do czynienia 
z sytuacją, w której kodeks karny wykonawczy 
jest stosowany wobec osoby skazanej, tymcza-
sem wobec osoby, która jeszcze nie jest skazana, 
na etapie prowadzenia postępowania, kodeks 
postępowania karnego w art. 193 wskazuje obo-
wiązek zasięgnięcia opinii biegłego wówczas, 
gdy zachodzi potrzeba ustalenia np. kwestii 
związanych z poczytalnością czy kwestii zabu-
rzeń preferencji seksualnych. I to wszystko jest 
w kodeksie postępowania karnego. Jeżeli kodeks 
postępowania karnego dotyczy osoby, która 
jeszcze nie jest skazana, która jest jeszcze objęta 
domniemaniem niewinności, i przepisy wprost 
stanowią, że stosuje się odpowiednio procedu-
rę karną do kodeksu karnego wykonawczego, 
czyli do osoby już skazanej prawomocnym wy-
rokiem skazującym, wobec której nie działa za-
sada domniemania niewinności… Dlatego też ja 
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uważam, my, jako ministerstwo, uważamy, że 
wpisywanie do projektu senackiego obowiąz-
ku zasięgania w każdej sprawie opinii biegłe-
go, wzywania tych biegłych, przesłuchiwania 
ich niezależnie od tego, czy takie zasięganie 
opinii biegłego jest zasadne, czy też nie jest za-
sadne… Przecież tu nie chodzi o kwestię, jak tu 
wspomniałem, poczytalności, tylko o kwestię 
uzależnienia od alkoholu. To po pierwsze. Po 
drugie, nie chodzi o osobę o domniemanej nie-
winności, tylko o osobę już skazaną. Czy wzy-
wanie biegłego będzie konieczne, czy nie, to 
ustali sąd. I w związku z tym sięganie do tego 
typu instytucji jest nadmierne, niepotrzebnie 
przeciąga postępowanie, jest w tym momencie 
niepotrzebnym formalizmem, z tych względów, 
o których powiedziałem. Chodzi o osobę skaza-
ną, a nie objętą domniemaniem niewinności, to 
po pierwsze, a po drugie, o osobę, która wcale 
nie musi być niepoczytalna, tylko jest uzależ-
niona od alkoholu. A uzależnienie od alkoholu 
to jest coś zupełnie innego niż kwestia poczy-
talności lub niepoczytalności. I dlatego też my 
to rozwiązujemy w sposób oczywisty. Tak jak 
w sądzie stosujesz przepisy w postępowaniu 
karnym, tak samo i tu sobie możesz stosować, 
wezwać tego biegłego, przesłuchać go, jeżeli wi-
dzisz, że jest taka potrzeba. Ale jest mnóstwo 
osób uzależnionych od alkoholu, które dosko-
nale zdają sobie sprawę z tego, co czynią, nie 
są niepoczytalne. I nie widzę w związku z tym 
powodów, żeby w każdej sprawie na wszelki wy-
padek odpytywać biegłego. Chyba że dla alibi 
sędziego. Owszem, jest problem – to niezależnie 
od tej dyskusji – że zbyt dużo biegłych na wszel-
ki wypadek się powołuje w procesach. I dlatego 
te procesy trwają, ile trwają. Bo sędziowie boją 
się brać odpowiedzialność za wynik procesu, 
wolą sobie, na zasadzie spychologii, zapytać 
na wszelki wypadek biegłego. I mamy biegłych 
w sprawach o zniesławienia, w najróżniejszych 
drobnych sprawach biegli są na wszelki wypa-
dek powoływani i odpytywani. A sędzia póź-
niej ogranicza się jedynie do przepisania opinii 
biegłego. Mówi: przecież biegły tak powiedział, 
no to ja też tak sądzę. Tak więc, no, nie idźmy 
tą drogą. Nie w każdej sprawie jest potrzebny 
biegły. Tam, gdzie sąd uznaje… Sędzia też bie-
rze odpowiedzialność za wynik procesu. A naj-
wyższym biegłym jest sam sędzia. Jak zresztą 
powiedział Sąd Najwyższy. Dziękuję, Panie 
Senatorze.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Bardzo proszę, pan senator Jerzy Wcisła, ko-

lejne pytanie.

Senator 
jerzy wcisła 

Dziękuję bardzo. 
Panie Ministrze, opinia legislatorów senackich 

na ten temat, o którym pan się teraz wypowiadał, 
jest zupełnie inna. Odwołanie się do kodeksu kar-
nego, do tego art. 193, nie zobowiązuje do udziału 
biegłych w każdej sytuacji. Ta opinia była przed-
stawiona na posiedzeniu. Ale to pozostawiam 
w tej chwili bez komentarza.

Mówił pan o tym, że projekt Ministerstwa 
Sprawiedliwości jest lepszy od tego, który zapro-
ponował Senat. Rozumiem, że pan się odwołuje do 
projektu wyjściowego, początkowego, a nie koń-
cowego. I proszę powiedzieć, czy pan zauważył, 
że wiele z waszych rozwiązań zostało implemen-
towanych do tego projektu i się w nim znajdu-
je. I może pan przypomni te, które się znajdują 
w waszym projekcie i zostały przyjęte w projek-
cie komisji.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SPraWiedliWości 
marcin warcHoł 

Tak. Bardzo dziękuję.
Rzeczywiście, cieszy nas fakt, że państwo 

wsłuchaliście się w opinię m.in. rzecznika praw 
obywatelskich. I jakie to są elementy, już podaję. 
„Leczenie i rehabilitacja” wpisaliście na samym 
początku jako koniunkcję, tymczasem chodzi tu-
taj o leczenie lub rehabilitację. I na to m.in. zwra-
cał uwagę również rzecznik praw obywatelskich. 
Czyli zmiana funktora. To po pierwsze.

Po drugie, kwestia jednokrotności stoso-
wania wspomnianego typu środka. Wiemy, że 
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w przypadku osób uzależnionych od alkoholu 
czasami jednokrotne leczenie nie wystarcza, po-
trzeba wielokrotności. I tutaj rzeczywiście myśmy 
tego nie ograniczali. Państwo to ograniczyliście. 
I dobrze, że wprowadziliście… Tak więc odpowia-
dając na pytanie pana senatora: tak, rzeczywiście, 
tutaj słusznie…

Dalej: udział skazanego. Też państwo w pro-
jekcie wyjściowym nie przewidzieliście udzia-
łu skazanego, a przecież to jest fundamentalnie 
ważna kwestia, żeby osoba, której sprawa doty-
czy, wzięła udział w posiedzeniu.

Tak więc w tych sprawach państwo uwzględ-
niliście nasze uwagi, bardzo słusznie, cieszę się. 
Niemniej jednak podkreślam: odnośnie do sto-
sowania przepisów kodeksu postępowania kar-
nego… One są stosowane do kodeksu karnego 
wykonawczego. I jeżeli sędzia widzi, że będzie 
potrzeba zasięgnięcia opinii biegłego, ma taki 
obowiązek. Art. 193 wyraźnie wskazuje: jeże-
li widzisz, sędzio, że coś wymaga wiadomości 
specjalnych, to nie możesz odmówić powołania 
biegłego. W tym momencie to byłoby uchybie-
nie procesowe, które powodowałoby uchylenie 
wyroku. To jest linia orzecznicza od dawien 
dawna. Np. nie wolno zastępować zaświadcze-
niem lekarskim takiej opinii biegłego, nie wol-
no zeznaniami świadków takiej opinii biegłego 
zastępować. A więc to ma znaczenie bardzo istot-
ne. Tak że… Ale też, z drugiej strony, nie można 
wylać dziecka z kąpielą, czyli iść w kierunku, 
w jakim państwo poszliście, tzn. żeby w każdej 
sprawie na wszelki wypadek powoływać biegłe-
go, blokować proces, bo np. osoba jest uzależnio-
na od alkoholu. No to co, co z tego, że jest? Jest 
w pełni poczytalna. Sędzia widzi, że jest poczy-
talna. I tu nie ma problemu z biegłym. Po co tego 
biegłego powoływać, wysłuchiwać go, przecią-
gać postępowanie, mnożyć koszty? Przecież dą-
żymy do ograniczenia tej zbędnej administracji 
sądowej, dążymy do tego, żeby te procesy były 
szybsze, żeby obywatele krócej czekali na wy-
nik procesu – a państwo chcecie jeszcze dokładać 
kolejnych obowiązków, tak na wszelki wypadek. 
To wszystko.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękują bardzo.
Bardzo proszę, kolejne pytanie.

Senator 
jerzy wcisła 

Panie Ministrze, nie będę polemizował, 
ale tylko spytam pana: dlaczego Ministerstwo 
Sprawiedliwości nie podjęło dyskusji na temat 
tych 2 projektów w czasie tych 2 miesięcy, o co 
zabiegaliśmy?

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SPraWiedliWości 
marcin warcHoł 

Panie Senatorze, ja nie jestem akurat tą osobą, 
która bezpośrednio odpowiada za tamten projekt 
– jest nim pan minister Michał Woś. Dzisiaj je-
stem w zastępstwie pana ministra i staram się 
w sposób jak najlepszy wytłumaczyć ideę, histo-
rię powstania tych projektów. Przedstawiliśmy 
to w pisemnym stanowisku i dzisiaj uzupełniam 
to na tym posiedzeniu. Myślę, że to posiedzenie 
ma też ogromny walor edukacyjny: możemy się 
spotkać, porozmawiać, porównać te projekty. Nie 
widzę nic złego w tym, że dzisiaj się tutaj spotyka-
my i rozmawiamy. Dla mnie jest wielką przyjem-
nością i zaszczytem móc z państwem o tej ważnej 
kwestii dyskutować.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, również za 
te miłe słowa.

Pan senator Kwiatkowski jest kolejnym sena-
torem, który w tej merytorycznej dyskusji chce 
wziąć udział, zadając, podkreślam, pytanie.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Pytanie… Korzystając ze swojego limitu czaso-
wego, powiem, że bardzo się cieszę z troski pana 
ministra…
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(Wicemarszałek Michał Kamiński: Limitu wy-
noszącego minutę.)

…z troski pana ministra o to, żeby obywatele 
krócej czekali na rozstrzygnięcie sprawy w sądzie 
we wszystkich kategoriach rodzajowych spraw – 
cywilnych, karnych, pracy, ubezpieczeń społecz-
nych, gospodarczych – bo teraz czeka się dłużej 
niż wtedy, kiedy byłem ministrem sprawiedliwo-
ści, w niektórych sprawach 2 razy dłużej.

A  teraz pytanie. Jeżeli miało nas uspokoić 
to, że pan minister mówi – przepraszam, że się 
uśmiecham – iż w wykazie prac legislacyjnych 
rządu jest już wasz projekt, to ja mam do pana py-
tanie: czy rząd już wrócił do pierwotnego projektu 
wykazu prac legislacyjnych? Bo zmieniliście go na 
początku roku i nowa odsłona tego wykazu – cy-
tuję ekspertów – to groteska: mamy tabelę, której 
nie można sortować, wyniki są ułożone według 
jakiejś nieznanej logiki, nie ma informacji o ini-
cjatywach ustawodawczych w kolejności chrono-
logicznej, od najnowszej do najstarszej, projekty 
nie mają…

(Sygnał timera)
…podstron, co powoduje trudności w znalezie-

niu nawet projektu ustawy. Pan minister sam się 
powołał na wykaz prac legislacyjnych rządu. Czy 
on już w ogóle umożliwia korzystanie z niego? Bo 
go zepsuliście na początku roku.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przekroczył pan czas przeznaczony na zada-

nie pytań.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SPraWiedliWości 
marcin warcHoł 

Panie Senatorze, pyta pan o kwestie technicz-
ne związane z wykazem na stronie RCL, wykazem 
prac legislacyjnych zarządzanym przez Rządowe 
Centrum Legislacji. To kwestia, za którą ja zupeł-
nie nie odpowiadam. I myślę, że to…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Pan minister 
się powołał na nią.)

Tak, oczywiście, że jest to w tej chwili w ra-
mach konsultacji międzyresortowych. Ale 

zobowiązuję się do tego, żeby odpytać RCL co do 
tych uwag, które pan senator zgłasza, i przekażę 
wyjaśnienia na piśmie.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie widzę więcej zgłoszeń do pytań.
Bardzo dziękuję panu ministrowi.
Otwieram dyskusję…
(Głosy z sali: Jeszcze informacja o odpowiedzi 

na piśmie.)
A, przepraszam. Informuję, że pan mini-

ster zobowiązał się do udzielenia odpowie-
dzi na piśmie panu senatorowi Krzysztofowi 
Kwiatkowskiemu.

Otwieram dyskusję.
Nikt nie zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że senatorowie 

Aleksander Szwed, Agnieszka Gorgoń-Komor, 
Beniamin Godyla, Wadim Tyszkiewicz i Joanna 
Sekuła złożyli swoje przemówienia do protokołu.*

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dziesiątego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania karnego.

Przypominam że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Ustawodawczą i zawarty jest 
w druku nr 665, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 665 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania ko-
misji o projekcie ustawy.

Senator SPraWozdaWca 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i  Panowie Sena - 
torowie!

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Cieszę się, że w  imieniu Komisji Usta-
wodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji mogę przedstawić spra-
wozdanie z prac nad projektem ustawy o zmianie 
ustawy – Kodeks postępowania karnego, zawartej 
w druku nr 665.

Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 
5 kwietnia rozpatrzyły w pierwszym czytaniu 
przedstawiony przez wnioskodawców projekt 
ustawy i wprowadziły do niego poprawkę, wno-
sząc o przyjęcie przez Senat jednolitego zgłoszo-
nego projektu ustawy.

Szanowni Państwo, co w warstwie meryto-
rycznej mamy w projekcie? Jaki problem rozwią-
zywaliśmy? Złożoność spraw rozpoznawanych 
przez sądy rejonowe i sądy okręgowe jako sądy 
pierwszej instancji obrazują m.in. dane – i tu 
odwołujemy się oczywiście do danych Instytutu 
Wymiaru Sprawiedliwości, jednostki, którą 
nadzoruje minister sprawiedliwości – z których 
wynika, że mamy wiele spraw złożonych o du-
żej liczbie tomów akt. Z analiz IWS wynika, że 
w sądach rejonowych przeważają sprawy, których 
akta liczą do 3 tomów, ale jest jakaś liczba spraw, 
jest to ok. 8%, na które składają się 4 tomy lub 
więcej. Objętość akt spraw rozpoznawanych przez 
sądy okręgowe jest jednak zdecydowanie większa. 
Te, które liczą do 5 tomów, stanowią około połowy 
spraw, a sprawy mające 5–20 tomów to już 41% 
ogółu spraw. Jest także prawie 10% spraw, w któ-
rych liczba tomów wynosi powyżej 20.

W sytuacji tych złożonych spraw w przypadku 
sądów zgodnie z art. 423 ustawy – Kodeks postę-
powania karnego uzasadnienie wyroku wydanego 
w pierwszej instancji powinno być sporządzone 
w ciągu 14 dni od daty wpływu do sądu wnio-
sku o sporządzenie uzasadnienia, a w wypadku 
sporządzenia uzasadnienia z urzędu – od daty 
ogłoszenia wyroku, jednakże w sprawie zawiłej 
lub z innej ważnej przyczyny w razie niemoż-
ności sporządzenia uzasadnienia w ww. termi-
nie prezes sądu może przedłużyć ten termin na 
czas oznaczony. Praktyka pokazuje, że sędziowie, 
którzy mierzą się z koniecznością przygotowania 
uzasadnienia orzeczenia wydanego w skompli-
kowanej sprawie o złożonym stanie faktycznym, 
często korzystają z instytucji przewidzianej wła-
śnie w art. 423 §1 k.p.k., czyli występują do preze-
sa sądu o przedłużenie terminu, o którym mowa 
w początkowym fragmencie tego przepisu.

Tymczasem, Szanowni Państwo, termin do 
wniesienia apelacji w sprawach rozpatrywanych 

w postępowaniu karnym jest jednolity. W myśl 
art. 445 §1 k.p.k. termin ten wynosi 14 dni i bie-
gnie dla każdego uprawnionego od daty doręcze-
nia mu wyroku z uzasadnieniem. Ustawa nie 
przewiduje żadnej możliwości przedłużenia tego 
terminu. W sytuacji, gdy uzasadnienie jest ob-
szerne lub skomplikowane, pozostawienie stro-
nom zaledwie 14 dni na dokładne zapoznanie się 
z nim i wywiedzenie apelacji może skutkować 
poważnymi trudnościami w kontekście potrze-
by rzetelnego zredagowania pisma procesowe-
go obejmującego ten środek odwoławczy oraz 
jego wniesienia do sądu, zwłaszcza gdy dopiero 
na tym etapie strona chce skorzystać z pomocy 
pełnomocnika.

Co proponujemy? Co obejmuje projekt noweli-
zacji przepisów? Mamy tutaj rekomendacje, żeby 
w kodeksie postępowania karnego zaproponować 
wprowadzenie rozwiązania polegającego na tym, 
by w przypadku przedłużenia terminu do sporzą-
dzenia uzasadnienia wyroku termin na wniesie-
nie apelacji wynosił 30 dni, czyli tam, gdzie sam 
sędzia stwierdził, że sprawa jest skomplikowa-
na, proponujemy wydłużenie terminu. O ter-
minie tym sąd będzie obowiązany zawiadomić 
stronę przy doręczeniu jej wyroku z uzasadnie-
niem. Jeżeli jednak w zawiadomieniu wydłużony 
termin zostanie wskazany błędnie, a strona się 
do niego zastosuje, apelacja będzie uznawana za 
wniesioną w terminie.

Co zakłada projekt? Że nowa regulacja znaj-
dzie zastosowanie również do spraw wszczętych 
przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizują-
cej. Oczekuje się, że efektem wydłużenia termi-
nu wniesienia apelacji w postępowaniu karnym 
w tych sprawach, w których – powtórzę to jesz-
cze raz – sąd skorzystał z instytucji przedłuże-
nia terminu sporządzenia uzasadnienia, a więc 
zwłaszcza w sprawach zawiłych, będzie przede 
wszystkim urealnienie prawa do obrony zagwa-
rantowanego oskarżonemu.

Szanowni Państwo, tu już jest bezpiecznik. 
Prezes sądu stwierdził – na wniosek samego sę-
dziego, który się tą sprawą zajmował – że spra-
wa jest zawiła, trudna, skomplikowana, że należy 
wydłużyć termin sporządzenia uzasadnienia. 
Czyli nie jest to narzędzie, które będzie wykorzy-
stywane w dowolny sposób. Tu już zostało zwery-
fikowane, czy rzeczywiście mamy do czynienia ze 
sprawą o takim charakterze.

Rodzi się kolejne pytanie: czy wprowadzo-
no tu rozwiązanie, które odbiega od rozwiązań 
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przyjętych w innych krajach? Nie. Te rozwiąza-
nia, w szczególności w krajach OECD, są różne. 
Podam tu 2 przykłady. Włochy mają aż 3 róż-
ne terminy wniesienia środków odwoławczych: 
15 dni w przypadku postanowień, które zostały 
wydane po podjęciu decyzji na posiedzeniu nie-
jawnym, i tych, które zostały ogłoszone na roz-
prawie poprzez odczytanie sentencji wyroku; 30 
dni w przypadku postanowień wydanych i ogło-
szonych na rozprawie albo których uzasadnienie 
powinno być sporządzone do piętnastego dnia od 
daty ogłoszenia; 45 dni w przypadku postano-
wień, których uzasadnienie ze względu na stopień 
skomplikowania sprawy powinno być sporzą-
dzone w terminie do 90 dni od daty ogłoszenia. 
Austria ma np. taki przepis, że środki zaskarżenia 
należy wnieść w terminie 4 tygodni od dnia dorę-
czenia pisemnego wyroku wraz z uzasadnieniem 
i protokołem rozprawy.

Szanowni Państwo, bardzo szeroko konsulto-
waliśmy ten projekt. Przesłaliśmy go do zaopi-
niowania Ministerstwu Sprawiedliwości, Sądowi 
Najwyższemu, Krajowej Radzie Sądownictwa, 
rzecznikowi praw obywatelskich, stowarzy-
szeniom sędziowskim, stowarzyszeniom pro-
kuratorskim i stowarzyszeniom samorządów 
zawodów prawniczych. Otrzymaliśmy pisem-
ne odpowiedzi m.in. z Sądu Najwyższego, który 
powiedział, że proponowane rozwiązanie zasłu-
guje na akceptację, choć dodał pewną uwagą co 
do zawężenia możliwości wydłużania terminu 
wniesienia apelacji do spraw, w których dłuż-
szy termin sporządzenia uzasadnienia wyroku 
był motywowany zawiłością sprawy. Ośrodek 
Badań Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców 
Prawnych wyraził zdecydowane poparcie dla tej 
propozycji, a Krajowa Rada Sądownictwa nie 
wniosła żadnych uwag.

Szanowni Państwo, podsumowując, w imie-
niu połączonych komisji zwracam się o przyjęcie 
projektu. 

Jednocześnie informuję, że w uzgodnieniu 
z Biurem Legislacyjnym zgłosiłem poprawkę do 
tego projektu. Otóż w art. 1 w poleceniu nowe-
lizacyjnym po wyrazach „w art. 445” dodaje się 
dwukropek, pozostałą treść oznacza się jako pkt 1 
i dodaje się pkt 2 w takim brzmieniu, że w §2 po 
wyrazach „w §1” dodaje się wyrazy „1a”, a w art. 2 
po wyrazach „art. 1a” dodaje się wyrazy „art. 445 
§ 2 ustawy zmienianej w brzmieniu nadanym 
niniejszą ustawą”. Poprawki te są konsekwen-
cją zmiany polegającej na dodaniu §1a i mają 

charakter redakcyjno-techniczny. Przepraszam, 
że dołączyłem je do sprawozdania, ale dzięki temu 
nie będę już państwa absorbował po raz drugi. 
A przynajmniej mam taką nadzieję. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Przypominam, że obecnie senatorowie mogą 

zgłaszać trwające nie dłużej niż minutę zapytania 
do sprawozdawcy komisji oraz do upoważnione-
go przedstawiciela wnioskodawców, którym jest 
również pan senator Krzysztof Kwiatkowski.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

(Senator Aleksander Szwed: Ja mam…)
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam pytanie, bo nie wyła-

pałem tego. Przedstawiał pan opinie, które wpły-
nęły w sprawie tego projektu, i mówił pan m.in. 
o Sądzie Najwyższym. W ocenie skutków regula-
cji jest informacja, że Sąd Najwyższy stwierdził, 
że proponowane rozwiązanie zasługuje na akcep-
tację, jednakże zaproponował rozważenie zawę-
żenia możliwości wydłużenia terminu wniesienia 
apelacji tylko do sytuacji, w których przedłuże-
nie terminu sporządzenia uzasadnienia wyroku 
motywowane jest zawiłością sprawy. Czy ta opi-
nia była dyskutowana i czy wzięliście to państwo 
pod uwagę?

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Senatorze, tak. Przepraszam, pan też 
ma swoje obowiązki jako sekretarz. Ja przed 
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chwilą przeczytałem to dokładnie, cytując tę opi-
nię. I oczywiście na posiedzeniu komisji również 
mieliśmy tę opinię, pracując nad projektem.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam pytanie, bo akurat wyłapałem, jak pro-

blem przedstawiony w  projekcie był rozwią-
zywany w innych krajach. Wiem, że pan podał 
przykład m.in. z Włoch i Austrii. Przedstawił pan 
te terminy na wniesienie środków odwoławczych 
tam. Ale widzę, że przedstawił pan chyba pew-
ną skrajność. Jak to jest w innych krajach Unii 
Europejskiej? Bo chyba jednak te terminy odwo-
ławcze są nieco bądź nawet dużo krótsze.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Nie ma jednolitego terminu na wniesienie 

środka odwoławczego. W analizie, którą przygo-
towało nam Biuro Legislacyjne, są przywołane 
przykłady z 5 krajów. Ja przytoczyłem państwu 
przykład z Włochy, bo on jest szczególnie intere-
sujący. Jak państwo zwróciliście uwagę, są tam aż 
3 różne terminy na wniesienie środka odwoław-
czego. Ten przykład austriacki, który przywoła-
łem, jest przykładem z najdłuższym terminem 
spośród tych przykładów. A Norwegia, Dania 
i Niemcy mają krótsze terminy.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo.

Panie Senatorze, nie ma więcej pytań.
Czy przedstawiciel rządu chciałby zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Dziękuję bardzo panu senatorowi spra - 

wozdawcy.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SPraWiedliWości 
marcin warcHoł 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt przewiduje w każdej sprawie, gdy do-

szło do wydłużenia terminu na sporządzenie pi-
semnego uzasadnienia wyroku, automatyczne 
wydłużenie terminu na sporządzenie apelacji do 
30 dni. W przypadku, gdy z różnych przyczyn… 
Bo to nie tylko zawiłość, ale i  inne przyczyny 
powodujące, że nie można było dotrzymać tego 
14-dniowego terminu, który jest w art. 423. Wtedy 
proponuje się obligatoryjne wydłużanie terminu 
na sporządzenie uzasadnienia.

I teraz wyobraźmy sobie sprawy 2 obywateli 
w tej samej kwestii, chociażby prowadzenia pojaz-
du w stanie nietrzeźwości. To prosta sprawa, nie-
skomplikowana. Sędzia był na szkoleniu i jeden 
dzień później oddał uzasadnienie wyroku, a wte-
dy już automatycznie dana osoba uzyska 30 dni 
bez żadnych dodatkowych przyczyn. Ta sprawa 
będzie równa sprawie tego drugiego, którego sę-
dzia akurat nie odbywał szkolenia. Czy rzeczy-
wiście jest to sprawiedliwe? Ci dwaj obywatele są 
w takiej samej sytuacji, bo są oskarżeni o to samo, 
a mają zupełnie różne terminy na wniesienie ape-
lacji. I to w jednym przypadku jest 2-krotność. To 
po pierwsze. A więc narusza to zasadę równości.

Po drugie, terminy zawite, a takim terminem 
jest termin 14 dni na wniesienie apelacji, mogą 
być przecież przywracane. To nie są terminy, 
w przypadku których ich zakończenie, jak w przy-
padku terminów prekluzyjnych materialnopraw-
nych, uniemożliwia ich przywrócenie. Takim 
terminem prekluzyjnym jest np. termin 30 dni na 
wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia. I wte-
dy, nawet gdyby pokrzywdzony leżał w szpitalu, 
gdyby cokolwiek się stało niezależnego od niego, 
tego terminu przywrócić nie można. Trybunał 
Konstytucyjny nawet to zatwierdził, z czym ja się 
wtedy, przed 10 laty, nie zgadzałem jako przed-
stawiciel rzecznika praw obywatelskich. Właśnie 
występowałem za tym, żeby można było terminy 
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na wniesienie subsydiarnego aktu oskarżenia 
przywracać. Niestety, Trybunał Konstytucyjny 
w wyroku, zdaje się, z 2011 r. i 2012 r., powiedział, 
że absolutnie nie, bo tu chodzi o pewność prawa. 
Pewność prawa, Drodzy Państwo. A jak tutaj jest 
z tą pewnością prawa? Arbitralne uznanie, auto-
matyczne jeszcze dodatkowo…

(Głos z sali: Kazus.)
Przecież ta arbitralność z art. 423 w zestawie-

niu z proponowanym przez państwa art. 445 jest 
rażąca. Powtarzam: jednodniowe przedłużenie 
terminu z różnych przyczyn. Szkolenie czy cho-
roba i już automatycznie 30 dni.

Poza tym termin zawity zawsze był terminem 
pewnym. Jest to termin ustawowy, termin pewny. 
A tutaj nie ma pewności, tu jest decyzja prezesa 
sądu. Prezes sądu, proszę zobaczyć, który zade-
cydował o tym, żeby sporządzić uzasadnienie, 
będzie też decydował o tym, że jeden obywatel 
ma 14 dni, a drugi 30 dni. Prezes sądu. Drodzy 
Państwo, to nie jest organ, który orzeka w tej 
sprawie. Dlaczego dla jednego stwarzamy 2 razy 
krótszy termin tylko ze względu na to, że o 1 dzień 
dłużej był na leczeniu czy na szkoleniu, bo mo-
gły być różne powody opóźnienia w sporządzeniu 
uzasadnienia? To na pewno będzie miało wpływ 
na dynamikę postępowań, ponadto wzbudzi to 
frustrację u obywateli. To niczego nie załatwia. 
Przepisy, które państwu teraz cytujemy… Inna 
niemożność sporządzenia uzasadnienia w termi-
nie. Mogą być najróżniejsze. I tak jak teraz jedna 
ze stron wychodzi z sali sądowej niezadowolona, 
to po tej państwa propozycji wyjdzie podwójnie 
niezadowolona, bo poczuje się oszukana tym, że 
dostała 2 razy krótszy termin na sporządzenie 
apelacji, sprawy kluczowej przecież, bo apelacja 
to jest rzecz istotna, strona niezadowolona z wy-
roku ma prawo apelować. Dlaczego ja mam mieć 
gorzej niż tamten drugi? Tylko dlatego, że by-
łem na szkoleniu? Co ja temu zawiniłem? Drodzy 
Państwo, naprawdę proszę o ref leksję, proszę 
o wycofanie tego rozwiązania. Do nas, do mini-
sterstwa nie wpłynęły, sprawdziłem to, prośby 
ani od adwokatów, ani od prokuratorów – mówię 
o tych 2 stronach, które mają się odwoływać – 
ani jedni, ani drudzy nie widzieli potrzeby zmia-
ny tego typu rozwiązania. Tak że bardzo proszę 
o to, żeby tego rozwiązania dalej nie forsować. 
Pozostańmy przy terminie 14-dniowym jako tym, 
który już został przyjęty w naszej polskiej trady-
cji karnoprocesowej, utrwalił się. Nie rodzi on 
niepotrzebnych napięć, nie powoduje frustracji, 

poczucia pokrzywdzenia jednej ze stron. Jest ter-
minem pewnym. Każdy student pierwszego roku 
prawa wie, że na apelację jest 14 dni. A tak to po-
wstanie jeden wielki galimatias. To tyle. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo panu ministrowi.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Bardzo proszę. Nie, nikt nie chce 
zadać pytania.

W związku z tym bardzo panu ministrowi 
dziękuję.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spra-
wiedliwości Marcin Warchoł: Dziękuję bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja muszę powiedzieć, że się zmartwiłem, 

a nawet bardzo się zmartwiłem, bo pan minister 
przed chwilą powiedział – mam nadzieję, że to 
jednak nie jest poparte stanem faktycznym – że 
te przedłużenia terminów są na przykład dlatego, 
że sędzia ma szkolenie. Ja mam nadzieję, że pre-
zesi sądów, których powołał minister sprawie-
dliwości, przestrzegają przepisów prawa, więcej, 
nawet chcę w to wierzyć, bo przepis ustawowy 
mówi bardzo precyzyjnie: „w sprawie zawiłej lub 
z innej ważnej przyczyny”. Nie uważam, żeby 
szkolenie sędziego było inną ważną przyczyną. 
Panie Ministrze, jestem głęboko przekonany, że 
sędziowie z tego korzystają, a nadzorują to, pilnu-
ją prawidłowości tego prezesi przez was powołani, 
naprawdę z uwagi na sprawy zawiłe albo wyjąt-
kowo ważne inne przyczyny. I właśnie dlatego, 
że chcemy wierzyć, że ten system, nad którym 
wy sprawujecie pieczę, jest efektywny… A my dla 
odmiany kierujemy się tym, i to jest absolutnie 
jedyna nasza intencja, żeby urealnić prawo do 
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obrony zagwarantowane oskarżonemu, żeby wy-
dłużyć ten termin do wniesienia apelacji w tych 
sprawach, w których sąd skorzystał z instytucji 
przedłużenia terminu do sporządzenia uzasad-
nienia. A więc powtórzę to: chcę wierzyć, że jest 
to stosowane w sprawach zawiłych, nie przyj-
muję w ogóle do wiadomości, że są inne sytuacje. 
Ja nie mam żadnych wątpliwości, że tylko w ta-
kich sprawach korzystano z tego rozwiązania, bo 
inaczej to rzeczywiście byłby to powód do niepo-
koju. A nie chciałbym wieszczyć tutaj tak kasan-
drycznych tez, że Ministerstwo Sprawiedliwości 
wiedząc, że w innych niż zawiłych sprawach ko-
rzysta się z tego narzędzia, nie podjęło odpowied-
nich i stosownych kroków, żeby takie sytuacje nie 
miały miejsca. W związku z tym, kierując się pra-
wem do urealnienia prawa do obrony zagwaran-
towanej oskarżonemu, uważam, że ta inicjatywa 
Senatu jest uzasadniona, potrzebna i warto ją po-
przeć. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję uprzejmie.
Informuję, że nikt więcej nie zapisał się do 

głosu.
Informuję, że do protokołu swoje przemó-

wienia złożyli senatorowie Aleksander Szwed, 
Beniamin Godyla, Wadim Tyszkiewicz, Mariusz 
Gromko.*

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie 
Marszałku?)

Wniosek legislacyjny złożył pan senator 
Krzysztof Kwiatkowski.

Senator 
krzyszTof kwiaTkowski 

Tak, i jednocześnie wnoszę o wyznaczenie ko-
misjom terminu do przygotowania dodatkowego 
sprawozdania w celu przeprowadzenia trzecie-
go czytania projektu ustawy jeszcze na tym 
posiedzeniu.

WiceMarSzałek 
micHał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chciałby się ustosun-

kować do przedstawionych wniosków? Tak.
Bardzo proszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SPraWiedliWości 
marcin warcHoł 

Jednym zdaniem dosłownie.
Panie Marszałku! Szanowny Panie Senatorze!
Celem tego przepisu nie jest prawo do obro-

ny. Podobnie prokurator dostanie 30 dni na od-
wołanie się. Tak że to nie jest absolutnie cel. My 
tutaj w żaden sposób nie wychodzimy naprze-
ciw jedynie oskarżonemu. Pamiętajmy, o tym 
też warto wspomnieć, że 30 dni będą miały 
obie strony – zarówno oskarżony, jak i pro-
kurator. Ale to wcale nie zmienia tego, o czym 
powiedziałem przed chwilą. Jest to propozycja 
niezasadna.

WiceMarSzałek 
micHał k amiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Senator Krzysztof Kwiatkowski zgłosił 

wniosek o  wyznaczenie komisjom terminu 
przygotowania dodatkowego sprawozdania 
w  celu przeprowadzenia trzeciego czytania 
projektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu  
Senatu.

Jeżeli nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że 
Senat przyjął przedstawiony wniosek.

Nie słyszę sprzeciwu.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

jedenastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania administracyjnego oraz niektórych 
innych ustaw.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Ustawodawczą i zawarty jest 
w druku nr 188, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 188 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, senatora Jerzego Czerwińskiego, o przed-
stawienie wspólnego sprawozdania komisji o pro-
jekcie ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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Senator SPraWozdaWca 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Goście!

W  imieniu Komisji Ustawodawczej oraz 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji mam zaszczyt przedstawić sprawozda-
nie o projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania administracyjnego oraz niektórych 
innych ustaw, zawartym w druku nr 188 S.

Na początku powiem, o czym jest ten pro-
jekt. Otóż on dotyczy regulacji wnoszenia pism 
procesowych i oceniania, kiedy takie wniesienie 
jest traktowane jako wniesienie w terminie. Do 
tej pory w ustawach, nazwałbym to, procedural-
nych, którymi zajmujemy się w tym projekcie, 
a mianowicie w kodeksie postępowania admini-
stracyjnego, w kodeksie postępowania cywilnego, 
w kodeksie postępowania karnego, w ordynacji 
podatkowej oraz w prawie o postępowaniu przed 
sądami administracyjnymi, te sprawy wnoszenia 
pism były traktowane bardzo różnie, w pewnym 
sensie panował w tym przypadku, nazwałbym 
to, twórczy chaos. Na to zwróciły uwagę na-
sze sądy, judykatura, w szczególności Trybunał 
Konstytucyjny, w sprawie o sygnaturze akt P 1/18 
z 2019 r. Także Naczelny Sąd Administracyjny, 
w orzeczeniu z 2008 r., a także zwracała na to 
uwagę Unia Europejska, w szczególności znalazło 
to swoje odzwierciedlenie w wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej z marca 2019 r. 
Chodziło tutaj o zgodność z dyrektywą – podam 
to już bez, nazwałbym to, adresu publikacyjne-
go – nr 97/67 Parlamentu Europejskiego i Rady 
z grudnia 1997 r., zmienioną dyrektywą z lute-
go 2008 r. W efekcie, po pierwsze, judykatura, 
po drugie, prawo Unii Europejskiej, a po trzecie, 
mówiąc wprost, poważne traktowanie obywateli, 
którzy nie powinni być zaskakiwani przez różne 
wymogi co do terminu złożenia pisma w różnych 
postępowaniach – czy to karnym, czy cywilnym, 
czy podatkowym… Komisja Ustawodawcza zdecy-
dowała się na wniesienie odpowiedniego projektu.

Samo postępowanie trwało stosunkowo długo, 
ponieważ projekt pierwotny ma datę 14 sierpnia 
2020 r. Odbyły się 2 posiedzenia komisji, jed-
no w dniu 15 grudnia 2020 r., drugie 5 kwietnia 
2022 r. Myślę, że w efekcie dopracowaliśmy się 
odpowiedniego tekstu.

Co zmieniamy w tych ustawach? Po pierw-
sze, usuwamy z  tych wszystkich ustaw 

proceduralnych sformułowanie „wyznaczone-
go operatora pocztowego”. To postulowała m.in. 
Unia Europejska. Ze względu na zasadę równości 
mamy traktować wszystkich operatorów pocz-
towych, którzy zajmują się dostarczaniem kore-
spondencji, w sposób równy. U nas wyznaczonym 
operatorem pocztowym, w pewnym sensie uprzy-
wilejowanym, ale takim, na którego nałożone 
są odpowiednie, większe obowiązki, jest Poczta 
Polska. Operatorów pocztowych jest w rejestrze 
łącznie ok. 270, jak pamiętam. Tak że we wszyst-
kich tych ustawach jest używane pojęcie opera-
tora pocztowego, nie tylko tego wyznaczonego. 
Nadać pismo w Polsce będzie można u dowolne-
go operatora pocztowego.

Po drugie… To już takie proceduralne kwestie, 
to znaczy może nie proceduralne, ale czyszczące. 
Do tej pory było tak, że pismo złożone przez żoł-
nierza składało się w dowództwie jednostki woj-
skowej. Ponieważ istnieje w tej chwili nowy typ 
formacji, a mianowicie wojska terytorialne, wy-
łączamy z tego żołnierzy pełniących terytorial-
ną służbę wojskową dyspozycyjnie. To jest taka 
formuła, że żołnierz nie przebywa w jednostce 
wojskowej, nie jest jakby skoszarowany, tylko po 
prostu przebywa w domu. I może mieć swobodny 
dostęp do placówek pocztowych.

Dalej: uogólniamy procedurę związaną 
z osobami pozbawionymi wolności. Do tej pory 
przyjmowało się, że w tym kontekście mówi się 
o zakładach karnych, ale osoby pozbawione wol-
ności to są także osoby przebywające w aresz-
tach, w niektórych oddziałach psychiatrycznych. 
Dlatego mówimy tutaj o osobach pozbawionych 
wolności. One składają pisma procesowe w ad-
ministracji odpowiedniego zakładu. To nie musi 
być zakład karny, tylko też taki zakład, w którym 
aktualnie taka osoba przebywa.

W niektórych ustawach uzupełniliśmy… pro-
ponujemy uzupełnienie o zapis, że można złożyć 
pismo także w polskim urzędzie konsularnym, 
czyli w ambasadzie i urzędzie konsularnym. 
Mówimy tutaj o pismach nadawanych przez oso-
by, które przebywają poza granicami Polski. 

I  tutaj 2 duże zmiany. Jeśli chodzi o  teren 
Unii Europejskiej, to on jest traktowany tak 
samo jak teren Rzeczypospolitej – pisma skła-
dane w Unii Europejskiej mają takie same… To 
znaczy prawa osób, które przebywają na terenie 
Unii Europejskiej, są takie same jak osób będą-
cych w Polsce. I to jest oczywiście uwzględnione, 
ale dodajemy do tego Konfederację Szwajcarską 
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oraz państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu, EFTA – strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym. 
W  sumie chodzi tu o  4 państwa, właśnie 
o  Szwajcarię oraz o  Lichtenstein, Norwegię 
i Islandię. One będą traktowane na takiej samej 
zasadzie jak państwa Unii Europejskiej, czyli 
obowiązki i prawa, które przysługują na terenie 
Unii Europejskiej, są rozciągnięte na obszar tych 
4 państw. 

A także – i to jest pewnego rodzaju nowość, bo 
to tej pory było to zaledwie w 2 ustawach procedu-
ralnych – dodajemy szczegółowy przepis, taki sam 
we wszystkich 5 ustawach, dotyczący osób nada-
jących swoje pisma na obszarze państw, które ani 
nie należą do EFTA, ani nie jest to Konfederacja 
Szwajcarska, ani nie są na terenie Unii. Czyli to 
jest kategoria osób, które korespondują spoza ob-
szaru w pewnym sensie uprzywilejowanego, no 
nie wiem, np. z Białorusi, Ukrainy… To jest o tyle 
ważne, że, jak wiemy, w tej chwili mamy konflikt, 
a część osób przebywających na terenie Polski 
w pewien sposób nawiązuje kontakt z państwem 
polskim, z  jego instytucjami. Przecież mogą 
wrócić na teren swojego państwa, czy to będzie 
Białoruś, czy Ukraina, a być może będą zmuszone 
do korespondencji z tymi instytucjami. Dlatego 
określenie praw tych osób, a właściwie w tym wy-
padku obowiązków, jest szczególnie ważne. I tu-
taj we wszystkich 5 ustawach znalazł się zapis, 
że aby to pismo miało walor nadanego w termi-
nie, musi być otrzymane przez polską placówkę 
pocztową operatora pocztowego w rozumieniu 
ustawy – Prawo pocztowe z 2012 r. po nadaniu 
w państwie innym niż państwo członkowskie 
Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska czy 
też państwo EFTA.

I ostatnia kwestia, oprócz tych porządko-
wych… Dodaliśmy jeszcze przepis do ustawy 
o doręczeniach elektronicznych, ona troszeczkę 
powiększyła swoją objętość, o 1 artykuł, a mia-
nowicie wprowadzamy zmianę w tej ustawie po 
to, żeby ta zmiana, która proponujemy, ta zmiana 
w 5 ustawach, była kompatybilna właśnie z usta-
wą o doręczeniach elektronicznych.

Te poprawki zostały zaakceptowane przez 
Wysokie Komisje w trakcie obrad. W sumie nie 
odbyła się zbyt długa dyskusja, więc najbardziej 
napracował się pan legislator, któremu za tę pracę 
bardzo dziękuję. Jedną osobą, która się wypowie-
działa w trakcie posiedzenia połączonych komi-
sji, był przedstawiciel Helsińskiej Fundacji Praw 

Człowieka. Wnosił, aby te kwestie, nazwałbym 
to, porządkujące terminy nadawania pism były 
rozciągnięte także na kodeks wyborczy. Komisje 
się na to nie zdecydowały ze względu na to, że, po 
pierwsze, kodeks wyborczy jest dość specyficzną 
ustawą, po drugie, tam są terminy, które są okre-
ślone także co do godziny, a mówiąc najprościej, to 
jest innego rodzaju materia. Myśmy więc do tego 
kodeksu wyborczego nie sięgali. Ale rzeczywiście 
być może kiedyś w przyszłości będzie można się 
zastanowić nad tym, co z terminami, jeśli chodzi 
o kodeks wyborczy.

I jeszcze 1 kwestia… Jeśli chodzi o konsultacje, 
to praktycznie rzecz biorąc wszystkie opinie, któ-
re były w trakcie konsultacji wyrażone, były po-
zytywne, zaś te uwagi, które się w nich znalazły, 
zostały uwzględnione, jak właśnie uwagi dotyczą-
ce uprawnień osób spoza jakby wyróżnionego ob-
szaru Unii Europejskiej i EFTA. Tylko 1 kwestia 
z konsultacji nie została uwzględniona, a mia-
nowicie wniosek Urzędu Ochrony Konkurencji 
i  Konsumentów w  kwestii dokumentowania 
przez operatorów pocztowych sposobu i trybu 
poświadczenia nadania przesyłki. To tyczy tro-
szeczkę innej materii i myśmy się tym po prostu 
nie zajmowali, bo trzeba by było… Jak mówię, to 
jest inna materia i właściwie inna ustawa powin-
na się w tym wypadku pojawić.

Tak że reasumując, mogę stwierdzić, że w tym 
zakresie, w którym dostaliśmy w pewnym sen-
sie upoważnienie, ten projekt ustawy według 
mnie kompleksowo rozwiązuje kwestie nadawa-
nia pism procesowych spoza Polski, spoza granic 
Polski, także jeśli chodzi o granicę Polski w sytu-
acjach szczególnych.

Prosimy wobec tego… Aha, jeszcze jeśli chodzi 
o wyniki głosowania… Komisje przyjęły całość 
projektu: 17 głosów było za, bodajże 2 senatorów… 
tak, 2 senatorów się wstrzymało i nie było gło-
sów przeciwnych. Dlatego rekomenduję państwu 
przyjęcie projektu ustawy z druku nr 188 S.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.
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Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania również pana senatora 
Jerzego Czerwińskiego.

Tak, widzę, Panie Senatorze.
Pan senator Szwed.

Senator 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie, jeśli chodzi 

o przesłanki dotyczące pism nadanych poza Unią 
Europejską. Nie wyłapałem tego w sprawozdaniu, 
ale mówił pan tu m.in. o poprawkach, które zo-
stały wniesione na posiedzeniu komisji. Minister 
finansów, funduszy i polityki regionalnej pozy-
tywnie ocenił inicjatywę, ale zastrzeżenia z jego 
strony wywołała propozycja wyeliminowania 
z art. 12 §6 pkt 2 ustawy – Ordynacja podatkowa 
przesłanki dotyczącej pism nadanych poza Unią 
Europejską. Czy w tych poprawkach ten przepis 
jest eliminowany, czy zostaje?

Senator 
jerzy czerwiński 

Wprost przeciwnie, pozostał w tekście usta-
wy, a ze względu na to, żeby osiągnąć spójność 
wszystkich procedur, przeniesiono go do następ-
nych ustaw. Czyli, tak jak powiedziałem, jeśli 
chodzi o osoby, które nadają pisma spoza obsza-
ru, nazwałbym to, wyróżnionego, to będzie kró-
cej, czyli spoza obszaru Unii Europejskiej EFTA 
i Szwajcarii, wszystkie procedury zostały ujedno-
licone. Pismo musi po prostu dojść w terminie do 
polskiej placówki pocztowej.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Pan senator Jackowski.

Senator 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mnie zafrapowała ta informacja, którą pan 

podał w sprawozdaniu, że jest ponad 270 – dobrze 
zrozumiałem? – operatorów pocztowych.

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak.)
I teraz: jak ustawa to precyzuje? Rozumiem, 

że chodzi o takich, którzy działają na podstawie 
jakiejś licencji potwierdzającej możliwość świad-
czenia swoich usług. Jak to jest sformułowane? 
Chodzi mi o to, czy po prostu wszyscy operatorzy 
są w stanie na jakimś certyfikowanym poziomie 
świadczyć swoje usługi w tym zakresie.

Senator 
jerzy czerwiński 

To nie było tematem posiedzenia komisji, ale 
mogę powiedzieć w ten sposób: o to zadbało pra-
wo pocztowe. Jest specjalny rejestr, który jest 
dostępny na stronach internetowych, i z usług 
każdego z  tych operatorów można korzystać. 
Czy tak będzie i na ile operator wyróżniony, czyli 
Poczta Polska, w dalszym ciągu w pewnym sen-
sie monopolizuje rynek w tym zakresie, trudno 
powiedzieć. Trudno mi powiedzieć, jak to będzie 
wyglądało w przypadku stosowania tej ustawy. 
Zaś Unia Europejska może nie tyle narzuciła, ile 
wskazała, że żaden z operatorów nie powinien być 
w tym zakresie monopolistą.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jerzy Czerwiński: Dziękuję.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
Pan minister Michał Woś.
(Głos z sali: Pan minister Warchoł.)
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spra wied-

liwości Marcin Warchoł: Tak, Marcin Warchoł.)
A, przepraszam. Pan minister Marcin 

Warchoł.
Proszę.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SPraWiedliWości 
marcin warcHoł 

Panie Marszałku, w całości popieramy ten 
projekt.
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WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Teraz można zadawać panu ministrowi py-

tania trwające nie dłużej niż minutę związane 
z omawianym punktem porządku obrad.

Czy są takie pytania? Nie…
(Głos z sali: Są.)
A, pan minister Jackowski…
(Senator Jan Maria Jackowski: Skromny 

senator.)
Przepraszam.
Pan senator Jackowski.

Senator 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, pytanie jest krótkie 

i techniczne.
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Moment, 

Panie Senatorze. Proszę bardzo.)
Czy po przyjęciu tych przepisów ten obszar 

zostanie usprawniony w ocenie resortu? Czy to 
jest tylko wygodniejsze, że tak powiem, dla stron, 
które występują w obrocie sądowym, ale nie wia-
domo, jeśli chodzi o efektywność, czy ten system 
będzie sprawniejszy w stosunku do dotychczaso-
wego systemu, który znamy. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie SPraWiedliWości 
marcin warcHoł 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoka 

Izbo!
Z pewnością tak, oczywiście tak, ponieważ do-

tychczasowy system, który przewidywał różne 
standardy dla różnych postępowań, a mamy tu 
postępowania karne, cywilne, administracyjne, 

sądowoadministracyjne, ordynację podatkową, 
rodził niepewność. Tymczasem błędnie doręczone 
pismo powoduje określone konsekwencje. Strona 
później z tego wywodzi dla siebie środki odwoław-
cze i te środki odwoławcze powodują spiętrzanie 
się dodatkowych postępowań, czyli mamy pro-
cesy w procesach. W sytuacji, w której, tak jak to 
państwo senatorowie zaproponowaliście, wpro-
wadzamy jednolity system, obywatel będzie wie-
dział, że złożenie pisma w dowolnym kraju – czy 
to jest Unia Europejska, czy to jest EFTA, czy to 
jest Szwajcaria – będzie miało skutek taki sam, 
jak złożenie go w polskim sądzie czy w polskim 
organie administracyjnym. Dlatego też skończą 
się rożnego rodzaju problemy z odwoływaniem 
się, a te odwołania miały do tej pory miejsce. Czyli 
procesy będą szybsze i wpłynie to na sprawność 
całego systemu. Owszem, ułatwi stronom zada-
nie, a i pomoże systemowi. Dlatego uważamy to 
rozwiązanie za warte poparcia. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa nie zapisał się 

do głosu.
Dla porządku informuję, że panowie senatoro-

wie Aleksander Szwed, Maciej Łuczak, Beniamin 
Godyla i Wadim Tyszkiewicz złożyli swoje prze-
mówienia do protokołu.*

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie one przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
dwunastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Przypominam, że jest to projekt ustawy wy-
konujący orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego 
i zawarty jest w druku nr 215, a sprawozdanie ko-
misji – w druku nr 215 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.



drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

120

41. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 kwietnia 2022 r.

i  Administracji Państwowej, pana senatora 
Zygmunta Frankiewicza, o przedstawienie wspól-
nego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator SPraWozdaWca 
zyGmunT frankiewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Postaram się najkrócej, jak to możliwe, i naj-

prościej przedstawić problem, który jest mocno 
zagmatwany.

Tak jak pan marszałek powiedział, pro-
jekt ustawy jest efektem wyroku Trybunału 
Konstytucyjnego z maja 2019 r. i dotyczy zmian 
w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym. Problem, który zauważył try-
bunał, dotyczy określenia wysokości odszko-
dowania dla właścicieli gruntu i sposobu jego 
naliczania. No, można byłoby wejść w szczegó-
ły, jakie było dotychczasowe naliczanie i dla-
czego Trybunał Konstytucyjny uznał je za 
niesprawiedliwe.

W lutym tego roku odbyło się posiedzenie po-
łączonych Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, na którym był rozpatrywany pro-
jekt zmiany ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym. Po dość długiej dyskusji 
komisje doszły do wniosku, że akceptują wnie-
siony projekt ustawy, który zmienia sposób obli-
czania wzrostu wartości nieruchomości wskutek 
zmiany planu. Wtedy też przez pana senatora 
Czerwińskiego zgłoszony został problem syme-
trii przy obliczaniu utraty wartości. Nie byliśmy 
przygotowani na uwzględnienie tego wniosku 
i zobowiązałem się, że takie uzupełnienie po-
wstanie. W związku z tym teraz referuję to, co 
komisje przyjęły w lutym, oraz to uzupełnienie, 
które miało dać symetrie przy obliczaniu warto-
ści utraconej w wyniku zmiany planu. 

W  uzasadnieniu tej ustawy jest stosowa-
ne określenie luki planistycznej. Ta luka plani-
styczna powstała po 31 grudnia 2003 r., kiedy to 
straciły ważność plany zagospodarowania prze-
strzennego gminy uchwalone przed rokiem 1994. 
Samo określenie „luka planistyczna” jest trochę 
niezręczne, dlatego że nie było wtedy obowiązku 
tworzenia planów zagospodarowania przestrzen-
nego, dotyczyło to tylko obszarów, które w planie 
ogólnym były do tego wskazane. Tak więc, sko-
ro nie było obowiązku, to nie mogła istnieć luka.

Zmiany, które zostały wprowadzone do pier-
wotnego projektu ustawy – tej, która była pro-
cedowana w  lutym tego roku na posiedzeniu 
połączonych 2 komisji – polegają na doszcze-
gółowieniu, o  jaki plan sprzed 1994 r. chodzi. 
Mianowicie wtedy były 2 plany – plan ogólny 
i plan szczegółowy. Plan ogólny nie decydował 
o przeznaczeniu terenu, plan szczegółowy – tak. 
Gdyby tego nie wpisać w ustawę, której przyjęcie 
proponuję teraz Wysokiemu Senatowi w imieniu 
komisji, nastąpiłby problem z interpretacją, o któ-
ry plan chodzi. A dotyczyłby odszkodowań nieraz 
o dużej wartości, często nieuprawnionych, jeżeli-
by się oprzeć na planie ogólnym, który nie precy-
zował przeznaczenia konkretnych działek, tylko 
dotyczył obszarów. Dlatego w dokument, który 
przedstawiam, jest wpisane to doszczegółowienie, 
zarówno w części dotyczącej wzrostu, jak i w czę-
ści dotyczącej obniżenia wartości nieruchomości.

Po poprawkach sformułowanych przez Biuro 
Legislacyjne składam do tego druku, który jest 
procedowany, bo pochodzi z lutego tego roku, po-
prawki, które uwzględniają to wszystko, o czym 
mówię. Myślę, że rozwiązują one kompleksowo 
ten problem i nie będzie negatywnych konse-
kwencji z powodu różnego orzecznictwa sądów, 
które by wystąpiły, gdyby nie doszczegółowić, 
o który plan sprzed 1994 r. chodzi.

Nie wiem, czy udało mi się to jasno powie-
dzieć, a na pewno krótko, ale proszę wierzyć, że 
się starałem. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

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

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania 
do senatora sprawozdawcy i do upoważnionego 
przedstawiciela wnioskodawców. Jest nim senator 
Krzysztof Kwiatkowski.

Pan senator Jan Maria Jackowski zadaje 
pytanie.

Senator 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja bym o coś prosił pana senatora, ponie-

waż mieliśmy do czynienia… Jakby można było 
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wskazać jakiś konkretny przykład, np. taki, że 
ktoś miał nieruchomość, na której, jak rozumiem, 
wedle starego planu teoretycznie mógł postawić 
budynek mieszkalny, ale zmieniono plan zago-
spodarowania i ustalono, że mają to być tereny 
zielone… Czy taki przykład byłby adekwatny? 
W związku z tą zmianą ograniczałoby się np. 
sposób użytkowania części jego nieruchomości. 
Chodzi o to, żeby poprzez taki przykład jakoś to 
ukonkretnić, bo to może bardziej obrazowo by 
wyjaśniło tym, którzy nas słuchają, o co w tym 
projekcie chodzi. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Senator 
zyGmunT frankiewicz 

Ten konkretny przykład nie stanowiłby pro-
blemu, jeśli chodzi o interpretację. Podam inny, 
który, co możliwe, był wręcz przyczynkiem do 
wyroku trybunału. Mianowicie teren, który 
był w pierwotnym planie przed 1994 r. prze-
znaczony pod budownictwo, był przez 9 lat, po 
1994 r., wykorzystywany na parking. Po zmia-
nie planu, jeżeli zapisano tam wciąż teren inwe-
stycyjny czy budowlany, odszkodowanie dla… 
Przepraszam. Gdyby tam było nie budownic-
two, tylko właśnie zieleń, to odszkodowanie 
dla właściciela byłoby naliczane w stosunku 
do faktycznego użytkowania terenu. I to było 
ze stratą dla tego właściciela, bo powinno być 
w stosunku do zapisów planu. Na tym polegała 
wada ustawy z 2004 r.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie, jeszcze…)
A, jest, pan senator Jackowski.
Proszę.

Senator 
jan maria jackowski 

Chciałbym tutaj doprecyzować. Czyli rozu-
miem, że to jest sytuacja dotycząca tego, co po-
tencjalnie mogłoby być na nieruchomości, a nie 
stanu faktycznego? Bo pan senator wspomniał…

(Senator Zygmunt Frankiewicz: Tak. Stan…)
…że np. można było osiedle wielomieszkanio-

we wybudować, ale właściciel uznał, że będzie to 
użytkował jako parking, bo ma bieżące dochody, 
mniejsze nakłady itd. I teraz po takiej zmianie, 
jak rozumiem, jest tak, że już nie w odniesieniu 
do tego, że jest tam parking, się to nalicza, tylko 
w odniesieniu do tego potencjału, że mogło być 
tam budownictwo mieszkaniowe?

Senator 
zyGmunT frankiewicz 

Odniesienie jest do planu szczegółowego 
sprzed 1994 r., do zapisów planu miejscowego – 
to jest nowa terminologia – uchwalonego po tym 
terminie, czyli odniesienie jest do planu, a nie do 
faktycznego użytkowania.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Więcej pytań do pana nie ma.
(Senator Zygmunt Frankiewicz: Dziękuję.)
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanego projektu ustawy?
Zwracam się do pana ministra Piotra 

Uścińskiego.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

i Technologii Piotr Uściński: Panie Marszałku, 
nie wiem, chyba nie działa mikrofon…)

Działa, działa.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
rozWojU i tecHnologii 
PioTr uŚciński 

Rząd nie ustalił stanowiska w tej sprawie…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Nie, nie 

działa. Niech pan czarny przycisk naciśnie.)
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Przepraszam.
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 

W porządku.)
Rząd nie przygotował stanowiska do tego pro-

jektu ustawy, ale my jako ministerstwo bardzo 
życzliwie patrzymy na ten projekt, więc cieszymy 
się, że państwo jako Senat się tym zajęli.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czyli mi-
nisterstwo popiera, jak rozumiem, tak? Pytanie: 
tak?)

Rząd nie przedstawił stanowiska, ale mogę…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Ja rozu-

miem, ale pan…)
…powiedzieć w swoim imieniu, że popieram.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Rozumiem. Nie w imieniu ministerstwa, bo 
nie wiadomo, czy ministerstwo… Ale pan popiera, 
Panie Wiceministrze. Dobrze.

Przystępujemy do pytań, które trwają nie dłu-
żej niż minutę i są związane z omawianym punk-
tem porządku obrad.

Pan senator Jan Maria Jackowski. Proszę 
bardzo.

Senator 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, ja mam takie pytanie: czy 

szacunkowa wartość…
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Senatorze, przepraszam, moment. Pan minister 
zajmie miejsce za mównicą, tak, żebyście panowie 
byli do siebie twarzami skierowani.)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Proszę 

bardzo, Panie Senatorze.)
Mam takie krótkie pytanie: czy rząd, czy 

w ogóle ktoś w Polsce ma orientację, ile takich 
przypadków może być? Ja wiem, to jest dosyć 
trudne do wychwycenia. I ewentualnie jaki może 
być szacunkowy koszt? Koszt przejdzie na samo-
rządy, jak rozumiem, bo wypłata tych odszkodo-
wań będzie w gestii samorządów, tak? I to też są 
dodatkowe… Czy to jest marginalny problem, czy 
jakiś taki szerszy w tym zakresie? Chodzi o to, 
żeby mieć przybliżoną sytuację w tym zakresie. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
rozWojU i tecHnologii 
PioTr uŚciński 

Panie Senatorze! Panie Marszałku! Wysoki 
Senacie!

My nie mamy tego tak dokładnie oszacowa-
nego. Jedno jest pewne, to na pewno nie jest pro-
blem marginalny z tego względu, że w terminie 
do grudnia 2003 r. bardzo niewiele samorządów 
sporządziło plany miejscowe dla całych obsza-
rów swoich gmin. Wobec tego ta luka planistycz-
na, czyli okres między 31 grudnia 2003 r. a datą 
uchwalenia planu – są też samorządy, które jesz-
cze nawet nie mają uchwalonego planu i będą za 
chwilę uchwalać – pojawiła się w bardzo wie-
lu gminach, w  związku z  czym takich przy-
padków jest na pewno dużo, stąd też Trybunał 
Konstytucyjny zajął się tą sprawą.

Jeśli zaś chodzi o skutki finansowe, to trudno 
je dokładnie oszacować, ale jesteśmy przekonani, 
że one na pewno podniosą koszty dla samorządów 
i mogą nie być uwzględnione w prognozie skut-
ków finansowych, które określane były w miej-
scowych planach przez gminy. Jednak należy 
zauważyć, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego 
czy orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ma 
moc powszechnie obowiązującą i jest ostateczne, 
wobec czego w tej sprawie trzeba to uznać.

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Ministrze, a kto będzie płacił te odszkodowania? 
Samorządy?)

Odszkodowania płacą samorządy.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Nie Skarb Państwa. Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Mini - 
strze!



drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

123

41. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 27 kwietnia 2022 r.

Dopiero teraz nasunęła mi się pewna kwestia, 
przyznam, a mianowicie, co z przedawnieniem 
roszczeń. Czy tu w ogóle wchodzi w jakiś sposób 
to przedawnienie? Pytanie też, kto tak napraw-
dę będzie za to płacił: czy gminy, czy jakiś inny 
podmiot?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
rozWojU i tecHnologii 
PioTr uŚciński 

Nie ma tutaj przedawnienia roszczeń.
A odpowiadając na drugie pana pytanie, muszę 

powiedzieć, że jest to kwestia gmin. Gminy z jednej 
strony naliczają opłaty planistyczne, jeśli wzrasta 
wartość nieruchomości w wyniku uchwalenia pla-
nu, a z drugiej strony wypłacają odszkodowania, 
jeśli wartość nieruchomości maleje.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie ma.
Dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju 

i Technologii Piotr Uściński: Dziękuję serdecznie.)
Aha, pytanie…
(Głos z sali: Do dyskusji.)
Rozumiem, do dyskusji.
Otwieram dyskusję.
Przypominam, że wnioski legislacyjne mogą 

obejmować wyłącznie zmiany zmierzające do wy-
konania orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego 
oraz ich niezbędne konsekwencje.

Proszę o  zabranie głosu pana senatora 
Frankiewicza.

(Senator Zygmunt Frankiewicz: Można 
z miejsca?)

Panie Senatorze, proszę tutaj. Zapraszam mi-
nistrów, to pan też niech się pofatyguje.

(Senator Zygmunt Frankiewicz: To będę się 
szybciej ruszał.)

Spokojnie, spokojnie. Mamy czas.
Proszę bardzo.

Senator 
zyGmunT frankiewicz 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Sena - 
torowie!

Muszę uzupełnić jeszcze wniosek. Mianowicie 
proszę o wyznaczenie komisjom terminu przygo-
towania dodatkowego sprawozdania w celu prze-
prowadzenia trzeciego czytania projektu ustawy 
jeszcze na tym posiedzeniu Senatu.

Odnosząc się do tej krótkiej dyskusji, która 
tutaj przed chwilką się odbyła, chciałbym po-
wiedzieć, że nie sądzę, żeby akurat ta zmiana 
spowodowała jakieś znaczące obciążenie samo-
rządów odszkodowaniami, dlatego że dotyczy to 
bardzo szczegółowego i wąskiego zakresu przy-
padków. A przy okazji przypomnę, że tutaj jest 
pełna niesymetria pomiędzy odszkodowaniami 
a korzyściami dla samorządu spowodowanymi 
zmianami planów przestrzennego zagospoda-
rowania. Mianowicie odszkodowania wypłaca-
ne są w pełnej wyliczonej wielkości, a tzw. renta 
planistyczna, czyli korzyści dla samorządu wy-
nikające ze zmiany planu, może być naliczana, 
co często jest nieskuteczne nawet, maksymalnie 
w wysokości 30% różnicy. Tak że ja myślę, że to się 
zresztą dzieje. Ustawa o planowaniu przestrzen-
nym powinna być w  całości zmieniona. Ona 
tworzy sytuacje patologiczne i to, że nie ma w tej 
chwili dostatecznego pokrycia planami, szcze-
gólnie w miastach, to jest efekt złej ustawy o pla-
nowaniu przestrzennym i rodzi to katastrofalne 
skutki w przyszłości. Ja wręcz publicznie twier-
dziłem, że ten system prowadzi do upublicznienia 
kosztów i prywatyzacji korzyści ze zmian w pla-
nach przestrzennego zagospodarowania. To się 
musi skończyć. Naliczone odszkodowania z ty-
tułu przeznaczenia terenu w planach pod drogi 
w jednym mieście mogą iść w miliardy złotych. 
Tak że to, o czym tu mówimy, to jest margines 
tego kłopotu. Trzeba zmienić całą ustawę i wiem, 
że w ministerstwie te prace szybko się toczą. Jest 
już chyba nawet projekt i liczę na to, że on będzie 
szybko procedowany, będzie dobry, nie będzie 
tworzył takich kłopotów, z jakimi teraz – to jest 
tylko odprysk – się borykamy przy tym projek-
cie ustawy. No, samorządy borykają się z gigan-
tycznymi problemami, a efektem tego jest potężny 
chaos urbanistyczny, który będzie obciążał Polskę 
na dziesiątki, jeżeli nie setki lat. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wy - 

czerpana.
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Dla porządku informuję, że panowie senatoro-
wie Aleksander Szwed, Beniamin Godyla i Janusz 
Gromek złożyli swoje przemówienia w dyskusji do 
protokołu*, a pan senator Zygmunt Frankiewicz 
złożył wniosek o charakterze legislacyjnym.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionego wniosku?
Proszę uprzejmie.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
rozWojU i tecHnologii 
PioTr uŚciński 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nie będę już powtarzał tego, co mówiłem, ale 

dodam na końcu – w odpowiedzi na ostatnie wy-
stąpienie – że faktycznie przygotowany został 
projekt ustawy zmieniającej ustawę o planowa-
niu i zagospodarowaniu przestrzennym, który 
jest w tej chwili na etapie konsultacji społecz-
nych i międzyresortowych, na etapie opiniowa-
nia. Wobec tego zachęcam państwa senatorów 
do przeczytania tego projektu. Na tym etapie, 
przed skierowaniem go przez rząd do Sejmu, 
możemy jeszcze coś tam poprawić, udoskona-
lić, jeśli są jakieś pomysły. Ale w naszym prze-
konaniu jest to dobry projekt, który odpowiada 
na wyzwania, jakie stoją przed nami w kwestii 
planowania przestrzennego. Akurat tej jednej 
drobnej sprawy, którą dzisiaj państwo załatwiacie 
– może nie drobnej, dla niektórych ludzi ważnej 
– nie uwzględnialiśmy, szanując państwa pra-
ce w Senacie. Niemniej jednak wprowadzamy 
rozwiązania, które uelastycznią przygotowywa-
nie planów. Gminy będą mogły je dużo szybciej, 
sprawniej przygotować. Nie będzie to proces wie-
loletni, tylko co najwyżej kilkumiesięczny. Myślę, 
że zabezpieczy nas to przed problemami związa-
nymi np. z rozlewającą się zabudową, z chaosem 
przestrzennym. Będziemy mieli lepszą prze-
strzeń. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

W związku z tym, że został złożony wniosek 
o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje projekt 
ustawy do Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej. 

Senator Zygmunt Frankiewicz zgłosił wniosek 
o wyznaczenie komisjom terminu przygotowania 
dodatkowego sprawozdania w celu przeprowa-
dzenia trzeciego czytania projektu ustawy jesz-
cze na tym posiedzeniu Senatu. Jeżeli nie usłyszę 
głosów sprzeciwu, uznam, że Senat przyjął przed-
stawiony wniosek.

Nie ma głosów sprzeciwu, w związku z czym 
wniosek został przyjęty.

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu trzynastego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o  zmianie ustawy 
o kinematografii.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów. Projekt zawarty jest 
w druku nr 355, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 355 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu, pana 
senatora Jana Marię Jackowskiego, o przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie 
ustawy.

Senator SPraWozdaWca 
jan maria jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Mam zaszczyt przedstawić Wysokiej Izbie 

sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i  Społecznej, Komisji Kultury 
i Środków Przekazu oraz Komisji Ustawodawczej 
o projekcie ustawy o zmianie ustawy o kinemato-
grafii – druk nr 355.

Marszałek 
Senatu w dniu 24 marca skierował do Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i  Społecznej, 
Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji 
Ustawodawczej projekt ustawy o zmianie ustawy 
o kinematografii w celu rozpatrzenia go w pierw-
szym czytaniu. Komisje na wspólnych posiedze-
niach w dniach 4 sierpnia 2021 r. oraz 6 kwietnia 
2022 r. rozpatrzyły w pierwszym czytaniu przed-
stawiony przez wnioskodawców projekt ustawy, 
wprowadziły do niego poprawki i wnoszą o przy-
jęcie przez Senat jednolitego załączonego projektu 
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ustawy oraz projektu uchwały w sprawie wnie-
sienia do Sejmu tego projektu ustawy.

O co chodzi, Wysoka Izbo, w tym projekcie? 
Zasadniczym celem nowelizacji ustawy z dnia 
30 czerwca 2005 r. o kinematografii jest zwięk-
szenie dostępności filmów rozpowszechnianych 
w  kinach dla osób z  niepełnosprawnościami 
wzroku, a także doprecyzowanie regulacji doty-
czącej nadawania indywidualnego identyfikatora 
każdemu filmowi wyświetlanemu w kinie.

W Polsce jest ok. 1 miliona 700 tysięcy osób 
z niepełnosprawnością wzroku. Organizacje po-
zarządowe zajmujące się tą problematyką szacu-
ją, że dodatkowo 3–4 miliony osób, szczególnie 
starszych, ma trudności z pełnym i satysfakcjo-
nującym odbiorem filmu prezentowanego z napi-
sami. Z wiekiem coraz trudniej jest im nadążyć za 
szybko zmieniającymi się napisami oraz dzielić 
uwagę pomiędzy ścieżkę napisów i akcję dziejącą 
się na ekranie. Problem ten dotyczy również osób 
młodszych z różnymi formami dysleksji. Osoby 
z tego typu niepełnosprawnościami nie mają do-
stępu do kinematografii, gdyż nie stosuje ona po-
trzebnych udogodnień, co powoduje wykluczenie 
ich z życia kulturalnego i dyskryminację w tym 
zakresie. Przeciwdziałanie wykluczeniu z uczest-
nictwa w kulturze jest jednym z priorytetów pol-
skiej i europejskiej polityki kulturalnej. Zadanie 
to jest szczególnie istotne w przypadku osób z nie-
pełnosprawnościami wzroku, których partycy-
pacja w sferze kultury jest utrudniona z powodu 
częściowego lub zupełnego ograniczenia okre-
ślonych możliwości percepcyjnych. Powstanie 
nowych rozwiązań intelektualnych i technolo-
gicznych umożliwiających pokonywanie takich 
barier oraz ich efektywne wdrożenie stanowią re-
alną szansę na ograniczenie marginalizacji osób 
niepełnosprawnych w dostępie do dóbr kultury.

Wysoka Izbo, problemem, szczególnie w kon-
tekście dostępności filmów zagranicznych w ki-
nach dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, 
jest brak możliwości otrzymywania od dystry-
butorów filmów zagranicznych w Polsce przed 
planowaną premierą w kinie materiałów nie-
zbędnych do realizacji audiodeskrypcji. W celu 
zmiany tej sytuacji proponuje się wprowadzenie 
rozwiązania, które uzależnia nadanie indywi-
dualnego identyfikatora filmowi, który ma być 
masowo rozpowszechniany w kinach, od wytwo-
rzenia audiodeskrypcji i napisów do tego filmu 
w wersji audio. Jednocześnie projekt ma na celu 
doprecyzowanie regulacji dotyczącej nadawania 

indywidualnego identyfikatora każdemu filmowi 
wyświetlanemu w kinie.

Wysoka Izbo, projekt był przygotowany przez 
grupę senatorów. Tu chciałbym podziękować pani 
marszałek Gabrieli Morawskiej-Staneckiej, która 
w ten projekt bardzo się zaangażowała.

Projekt nie był łatwy z wielu powodów, wy-
magał pewnych uzgodnień technicznych, tech-
nologicznych z branżą filmową. Przebieg dyskusji 
podczas posiedzeń połączonych komisji był taki, 
że oczywiście wszyscy byli za tym projektem i po-
pierali gorąco to rozwiązanie, trudno, żeby było 
inaczej.

Wśród wątków istotnych, które pojawiły się 
w toku debaty podczas posiedzenia połączonych 
komisji, było pytanie o to, dlaczego nie objąć ta-
kim rozwiązaniem osób z innego rodzaju niepeł-
nosprawnościami, przede wszystkim jeżeli chodzi 
o narząd słuchu, w tym obszarze. Ale tutaj komi-
sje, po wysłuchaniu przedstawicieli środowisk 
osób niepełnosprawnych, przedstawicieli bran-
ży filmowej, którzy oczywiście byli, dystrybuto-
rów… Zgodnie przyjęto taką oto postawę, że w tej 
kwestii rząd przedstawi stosowne rozwiązanie, 
ponieważ ono od strony prawno-techniczno-or-
ganizacyjnej jest o wiele bardziej skomplikowane. 
Gdybyśmy w tej chwili ten cały pakiet włożyli do 
tego projektu ustawy, to nadal jeszcze procedowa-
libyśmy nad tym projektem, a bez tego to zostało 
uznane, że jest to krok w bardzo dobrym kierun-
ku, i zostało pozytywnie zaopiniowane.

Pojawiały się też w  toku dyskusji pytania 
o koszty z tym związane. I padły 2 liczby, któ-
re najlepiej sprawę ilustrują. Otóż przychody 
branży kinematograficznej to jest ponad 1 mi-
liard zł. Koszty stworzenia takiego systemu do 
tych produkcji są w granicach, jak szacowano, 
ok. 2 milionów zł. To pokazuje, że dwoma promi-
lami kosztów absolutnie zwiększamy standard, 
dostępność podstawowego czy jednego z pod-
stawowych dóbr kultury, jakim jest po prostu 
współczesna kinematografia – bez niej trudno 
sobie wyobrazić współczesny świat. I w związku 
z tym punktem widzenia nie było oporu ze strony 
czy dystrybutorów, czy… no, przede wszystkim 
ze strony dystrybutorów, na których nakłada się 
nowe obowiązki. Bo jak państwo doskonale wie-
cie, każdy tytuł, który trafia do dystrybucji… Jest 
to poprzedzone szeregiem działań. Już pomijam 
tu kwestie licencyjne, opracowania tego filmu, 
ale jest tu też promocja, jest całe kalendarium… 
Dlatego branża filmowa w sytuacji, kiedy była 
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pandemia, gdy była zaskakiwana zamknięciem 
sal kinowych, otwarciem sal kinowych… Nie jest 
to tak proste, żeby ten rynek uruchomić czy za-
mrozić. I w związku z tym punktem widzenia 
była ważna ta opinia środowisk dystrybutorów, 
ponieważ to oni finalnie będą odpowiedzialni za 
realizację ustawy.

Mógłbym jeszcze długo mówić na temat prze-
biegu posiedzenia komisji. Sądzę, że sam projekt, 
do którego przyjęto, jak wspomniałem, poprawki, 
nie wzbudza żadnych wątpliwości. Został on jed-
nomyślnie poparty przez wszystkich senatorów 
będących na posiedzeniu połączonych komisji.

Wysoka Izbo, raz jeszcze w imieniu połączo-
nych komisji rekomenduję Wysokiemu Senatowi 
przyjęcie tej ustawy w tym kształcie, który wy-
pracowaliśmy podczas posiedzenia komisji. 
Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców. Przypominam, że wnioskodaw-
cy upoważnili do ich reprezentowania panią se-
nator Gabrielę Morawską-Stanecką.

Czy są pytania do pana senatora albo do pani 
marszałek? Nie ma.

Dziękuję.
A czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy? Nie, 
bo nie ma przedstawiciela…

(Rozmowy na sali)
Ale są panie z PISM, tak. Zaś…
(Rozmowy na sali)
Rozumiem. Aha, dobrze, z PISM, tak. Ale żad-

na z pań nie chce wygłosić tu laudacji na ten temat 
i poprzeć projektu. Dobrze.

(Santor Gabriela Morawska-Stanecka: Ja jesz-
cze, w dyskusji…)

Dobrze.
To w takim razie, skoro nie ma pytań…
(Senator Jerzy Czerwiński: Są, są.)
(Santor Gabriela Morawska-Stanecka: Ja od-

nosiłam… Proszę się wstrzymać, Panie Senatorze, 
ja zaraz wyjaśnię…)

(Senator Jerzy Czerwiński: Dobrze, to ja się 
wstrzymam.)

Nie, nie, ale potem nie będzie… Jak otworzę 
dyskusję, to nie będzie pytań.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: Pan 
senator zapyta, a ja spełnię jego prośbę, więc…)

(Senator Jerzy Czerwiński: O te 3 miesiące.)
(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: 

Wszystko mamy.)
Dobrze. Nic nie rozumiem, ale…
(Wesołość na sali)
Proszę bardzo, skoro rządzący z opozycją się 

dogadali, to ja nie mam nic przeciwko temu.
W związku z tym otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu panią marszałek 

Gabrielę Morawską-Stanecką.

Senator 
GaBriela morawsk a-sTaneck a 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja jestem bardzo wdzięczna i przede wszyst-

kim chciałabym wyrazić podziękowania dla 
wszystkich, którzy pracowali przy tym projek-
cie. Obradowaliśmy nad tym projektem w zasa-
dzie 14 miesięcy i dzisiaj jest finał. Zaraz przejdę 
do konkretu.

Pan senator Czerwiński, o czym jeszcze pan 
sprawozdawca nie powiedział, zgłosił taką wąt-
pliwość podczas obrad komisji, czy nie ma jakichś 
wątpliwości co do 3 pierwszych miesięcy następu-
jących po dniu pierwszego publicznego pokazu na 
polskim rynku, czego dotyczy art. 21a. I my, czy-
niąc zadość tej uwadze, jeszcze raz to przeanalizo-
waliśmy z przedstawicielami Polskiego Instytutu 
Sztuki Filmowej i uzgodniliśmy poprawkę, która 
z pewnością pana senatora zadowoli, którą ja dzi-
siaj zgłoszę. 

Czyli ten art.  21a… Jego treść była taka: 
„Audiodeskrypcję i napisy do filmów w wersji 
audio wytwarza się przed rozpoczęciem rozpo-
wszechniania filmu, który w ciągu pierwszych 
3 miesięcy następujących po dniu pierwszego 
publicznego pokazu na polskim rynku ma być 
rozpowszechniany w co najmniej 10 kinach”. Po 
poprawce brzmi to tak: „Audiodeskrypcję i napi-
sy do filmów w wersji audio wytwarza się przed 
rozpoczęciem rozpowszechniania filmu, który 
po oficjalnej dacie premiery kinowej na polskim 
rynku ma być rozpowszechniany przez okres co 
najmniej 2 tygodni w 10 lub więcej kinach”. Myślę, 
że pana senatora to satysfakcjonuje.
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Jeszcze raz bardzo dziękuję wszystkim sena-
torom i bardzo dziękuję również przedstawicie-
lom rządu. Dziękuję paniom i panu dyrektorowi 
Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, Filmoteki 
Narodowej i wszystkim, którzy przyczynili się do 
powstania tego projektu. Oczywiście także orga-
nizacjom pozarządowym, które bardzo czynnie 
nas wspierały oraz przedstawicielom polskiej 
kinematografii.

Ja już złożyłam tę poprawkę, ona jest złożo-
na. Wnoszę o  wyznaczenie komisjom termi-
nu przygotowania dodatkowego sprawozdania 
w celu przeprowadzenia trzeciego czytania pro-
jektu ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. 
Bardzo dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Informuję, że l ista mówców zosta ła 

wyczerpana.
Dla porządku informuję, że panowie senatoro-

wie Aleksander Szwed i Beniamin Godyla złożyli 
swoje wystąpienia do protokołu.*

Wniosek o charakterze legislacyjnym na pi-
śmie złożyła pani senator Gabriela Morawska- 
-Stanecka.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu… Nie ma. No ale do-

brze, zapytam.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunko-

wać do przedstawionego wniosku? Nie.
W związku z tym, że został złożony wniosek 

o charakterze legislacyjnym, Senat kieruje pro-
jekt ustawy do Komisji Ustawodawczej, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Kultury i Środków Przekazu.

Pani senator Gabriela Morawska-Stanecka 
zgłosiła wniosek o wyznaczenie komisjom ter-
minu do przygotowania dodatkowego sprawoz-
dania w celu przeprowadzenia trzeciego projektu 
ustawy jeszcze na tym posiedzeniu Senatu. Jeżeli 
nie usłyszę głosów sprzeciwu, uznam, że Senat 
przyjął przedstawiony wniosek.

Głosów sprzeciwu nie słyszę, w związku z tym 
wniosek został przyjęty.

Teraz proszę o komunikaty…
(Głosy z sali: Nie, nie…)

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Jak to nie?
(Głos z sali: Jeszcze są 2 punkty.)
(Senator Halina Bieda: Jeszcze mamy 2 punk-

ty. Zdążymy…)
Nie, proszę państwa… Nie, nie…
(Głos z sali: Ale pan marszałek do 21.00…)
Która jest?
(Głosy z sali: 11 minut…)
(Głos z sali: Jeszcze zdążymy.)
(Głos z sali: Zdążymy.)
(Głos z sali: Pan marszałek Grodzki podjął de-

cyzję, że kończymy. Teraz potwierdziłam.)
(Głos z sali: Ja mogę poprowadzić.)
(Głos z sali: Kobiety są dzielne.)
Marszałek główny podjął decyzję, że kończy-

my na tym punkcie.
(Senator Halina Bieda: O 21.00. Ja idę do pana 

marszałka…)
(Senator Magdalena Kochan: Panie Marszałku, 

skończymy…)
Ale nie skończymy tych 2 punktów, proszę 

państwa, bo ja kończę prowadzenie o godzinie 
21.00.

(Senator Magdalena Kochan: Obiecujemy panu 
marszałkowi, że ten punkt na pewno skończymy 
do 21.00.)

(Głos z sali: I następny.)
Dobrze, Pani Senator.
Proszę bardzo.
(Senator Magdalena Kochan: Dziękuję bardzo.)
I tak na jutro zostanie nam jeszcze 1 punkt.

Senator SPraWozdaWca 
maGdalena kocHan 

Bardzo serdecznie dziękuję panu marszałkowi.
Mówię z  taką pewnością, ponieważ ini-

cjatywa ustawodawcza Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i  Społecznej, rozpatry-
wana na wczorajszym posiedzeniu wspólnie 
z Komisją Ustawodawczą i Komisją Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, zy-
skała poparcie wszystkich obecnych na tym posie-
dzeniu senatorów. Przyjęta została jednomyślnie. 
Nie były entuzjastyczne, ale przychylne opinie za-
równo ministerstwa edukacji, jak i Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej.

Rzecz dotyczy urealnienia kosztów dowozu 
dzieci z niepełnosprawnościami przez swoich 
rodziców, a nie przez gminę. Gminy realizują ten 
obowiązek, mogą także, zgodnie z decyzją rady, 
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powierzyć ten obowiązek na wniosek rodzicom 
dzieci z niepełnosprawnościami, właśnie tym 
rodzicom. Chodzi o to, żeby podejmowana przez 
radę gminy uchwała o zwrocie kosztów była opar-
ta na takich samych zasadach jak w przypadku 
uznania za ważne do rozstrzygnięcia, jeśli cho-
dzi o zwracanie tych kosztów w odniesieniu do 
samochodów na podstawie rozporządzenia mini-
stra transportu. Dzisiaj przy ciągle wzrastających 
cenach paliw często nie nadążamy za wzrostem 
kosztów zarówno paliw, jak i eksploatacji samo-
chodu. Po wprowadzeniu w życie tych rozwiązań 
sytuacja zmieni się. Wszyscy uznaliśmy, człon-
kowie zarówno komisji samorządu terytorialne-
go, jak i pozostałych 2 komisji, że to rozwiązanie 
jest słuszne, sprawiedliwe, daje możliwość podej-
mowania takich decyzji przez samorządy tery-
torialne, gminy, a także urealnia i rzeczywiście 
wynagradza rodzicom właściwy koszt dojazdu 
dzieci.

W imieniu 3 komisji wnoszę o przyjęcie tego 
projektu ustawy bez poprawek. Bardzo dziękuję.

(Senator Kazimierz Wiatr: Panie Marszałku, 
ja w sprawie formalnej.)

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

Senator 
k azimierz wiaTr 

Panie Marszałku, ja w sprawie formalnej. 
Pan marszałek nie otworzył rozpatrywania tego 
punktu.

(Głos z sali: Tak, właśnie…)

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Przepraszam bardzo. Dziękuję, Panie 
Senatorze, ale zostałem skołowany przez panią 
senator. Widział pan, co się działo.

(Senator Kazimierz Wiatr: Tak, widziałem.)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

czternastego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej i zawarty jest w druku nr 679, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 679 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, panią senator Magdalenę Kochan, 
która jest na mównicy, o przedstawienie wspól-
nego sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

Senator SPraWozdaWca 
maGdalena kocHan 

Bardzo dziękuję. Ja myślę, że wszyscy 
państwo…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Część 
słyszeliśmy.)

…usłyszeliście.
Jeszcze raz potwierdzam: projekt został przy-

jęty jednomyślnie przez członków wymienionych 
przez pana marszałka komisji.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji, a zarazem do upoważnionego przedsta-
wiciela wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważni-
li do ich reprezentowania również panią senator 
Magdalenę Kochan.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
pytanie? Nie.

Dziękuję, Pani Senator.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
(Głos z sali: Zadam pytanie…)
Pytanie do pani na pewno będzie potem.
Pani nie…

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
marzena macHałek 

Panie Marszałku, tak, tylko musiałam naci-
snąć przycisk.
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Ja chcia łam tylko powiedzieć, Panie 
Marszałku, Wysoka Izbo, że ta regulacja jest 
wskazana, pozytywna, dotyczy prawie 5 tysięcy 
dzieci i będzie to korzystna, bardzo istotna zmia-
na dla samorządów…

(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz: Czyli 
pani popiera?)

…tzn. dla rodziców. Tak, popieram w imieniu 
Ministerstwa Edukacji i Nauki. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Nie ma pytających.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

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

natorowie Janusz Pęcherz, Beniamin Godyla 
i Aleksander Szwed zgłożyli swoje wystąpienia 
w dyskusji do protokołu.*

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

(Rozmowy na sali)
Mamy jeszcze 5 minut.
(Głos z sali: Za 2 minuty będzie pan senator…)
Dobrze.
Zatem przystępujemy do rozpatrzenia 

punktu piętnastego porządku obrad: drugie czy-
tanie projektu ustawy o zmianie ustawy o pomo-
cy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz usta-
wy – Prawo oświatowe.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów i zawarty jest w dru-
ku nr 693, a sprawozdanie komisji – w druku 
nr 693S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, pana senatora Wadima Tysz kie  
wicza…

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

(Głos z  sali: Za minutę będzie, Panie 
Marszałku, podobno na korytarzu…)

(Głos z sali: To nie będzie krótki punkt…)
(Głos z sali: Naprawdę.)
Szanowni Państwo, ja o 21.00 nie będę czekał 

na pana senatora Tyszkiewicza. Przepraszam 
bardzo, ale prowadzący obrady też ma swoje 
ograniczenia.

Krótka przerwa.
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Panie Marszałku…)
Panie Senatorze, niech pan już nie składa 

do mnie wniosków o przerwy, bo nie będę panu 
przypominał, co potem się działo.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie 
Marszałku, pan senator Tyszkiewicz już dociera, 
będzie w ciągu 2–3 minut.)

(Głos z sali: Dopiero.)
(Rozmowy na sali)
Dobrze. Kończymy przerwę.
Pan senator Tyszkiewicz jest proszony na 

mównicę.
Proszę sprawozdawcę tych 2 komisji, o któ-

rych wspominałem, pana Wadima Tyszkiewicza, 
o przedstawienie sprawozdania komisji o projek-
cie ustawy. Proszę bardzo.

Senator SPraWozdaWca 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
(Wicemarszałek Bogdan Borusewicz : 

Sprawozdawcę 3 komisji, przepraszam.)
Wczoraj odbyło się posiedzenie 3 komisji, jak 

było powiedziane, na którym omówiono projekt 
ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom 
Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na 
terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo 
oświatowe, który zawiera propozycje dotyczące: 
możliwości tworzenia domowego punktu wycho-
wania przedszkolnego dla nie więcej niż 7 dzieci; 
sposobu finansowania zadań w zakresie kształ-
cenia uczniów będących obywatelami Ukrainy; 
możliwości organizowania przez dyrektorów 
szkół i placówek w okresie ferii letnich w roku 
szkolnym 2021/2022 kolonii i  półkolonii dla 
uczniów będących obywatelami Ukrainy; moż-
liwości tworzenia w roku szkolnym 2022/2023 
w uproszczonym trybie oddziałów międzyna-
rodowych dla uczniów będących obywatelami 
Ukrainy; możliwości obsadzania stanowiska 
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dyrektora jednostki systemu oświaty bez postę-
powania konkursowego; odstąpienia od stoso-
wania wobec uczniów będących obywatelami 
Ukrainy powszechnie obowiązujących zasad 
oceniania, klasyfikowania, promowania oraz 
obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmokla-
sisty oraz wprowadzenia w oddziałach przygo-
towawczych dodatkowej bezpłatnej nauki języka 
polskiego dla uczniów będących obywatelami 
Ukrainy.

Senator Krzysztof Kwiatkowski zaprezentował 
projekt ustawy i zaapelował do strony samorządo-
wej i rządowej o poszukiwanie kompromisowych 
rozwiązań mimo różnicy zdań.

Do Polski po rozpoczęciu wojny na Ukrainie 
wjechało ponad 800 tysięcy dzieci. Rodzą się 
problemy z adaptacją dzieci ukraińskich, m.in. 
w związku z brakiem znajomości przez dzie-
ci języka polskiego oraz nieporównywalnością 
systemów nauczania w Polsce i na Ukrainie. 
Duża grupa dzieci uchodźców przebywających 
w Polsce uczy się online w systemie ukraińskim, 
w którym dzieci naukę rozpoczynają w wieku 
6 lat. Tamtejszy system edukacji dzieli się na 3 
poziomy.

Senator Kwiatkowski reprezentujący wnio-
skodawców przedstawił zapisy projektu ustawy. 
Pozytywnie projekt ustawy został oceniony przez 
rzecznika praw dziecka, Związek Nauczycielstwa 
Polskiego, głównego inspektora sanitarnego – 
w tym wypadku z uwagami – oraz zastępcę ko-
mendanta głównego Straży Granicznej. Naczelny 
Sąd Administracyjny nie zgłosił uwag.

Głos zabrała pani minister, która pokaza-
ła statystyki. Według ministerstwa zapropono-
wane rozwiązania w większości są już przyjęte, 
a rozmowy z samorządem toczyły się od wielu 
tygodni. Do polskiego systemu edukacji w ciągu 
miesiąca po 24 lutego trafiły 193 tysiące uczniów 
z Ukrainy. Aż 540 tysięcy dzieci uczy się zdalnie 
w systemie ukraińskim, a 140 tysięcy trafiło do 
szkół podstawowych. Do samych przedszkoli tra-
fiło ponad 37 tysięcy dzieci. Pani minister stwier-
dziła, że obecnie jest już bezpłatna nauka języka 
polskiego w ramach oddziału przygotowawczego, 
że jest dodatkowych 6 godzin i że 1,5 subwencji 
przypada na każde dziecko. W budżecie zapisa-
no 30 milionów zł na kolonie czy półkolonie, bez 
ustawowego nakazu. Ponadto 180 milionów prze-
znaczono na opiekę psychologiczną. W oddziale 
przygotowawczym dokonuje się oceny opisowej. 
Do matury przystąpiło niewiele osób, zaledwie 

50. Z kolei 7 tysięcy uczniów przystąpiło do egza-
minów ósmoklasisty.

Jeśli chodzi o konkursy, w ministerstwie toczy 
się jeszcze dyskusja. Może rzeczywiście w przy-
szłym roku konkursy na dyrektorów szkół zo-
staną potraktowane tak jak w czasie pandemii, 
a samorządowcy będą mogli przedłużyć dyrek-
torom pełnienie ich funkcji.

Stronę samorządową reprezentował pan 
Marek Wójcik ze Związku Miast Polskich, któ-
ry potwierdził, że resort w  rozporządzeniu 
z 8 kwietnia rzeczywiście rozwiązał problemy 
dotyczące art. 6 i 59a ustawy.

Toczyła się też dyskusja na temat subwencji 
oświatowej. Subwencja oświatowa według pani 
minister powinna wystarczyć na pokrycie kosz-
tów funkcjonowania dzieci w  przedszkolach. 
Strona samorządowa podniosła jednak fakt, że 
tak naprawdę subwencja oświatowa dla dzieci 
w przedszkolach od pierwszego do piątego roku 
życia pokrywa zaledwie 1/7 kosztów ponoszonych 
przez samorządy. Pani minister powiedziała, że 
40 milionów zł miesięcznie na opłacenie poby-
tu dzieci w przedszkolach, na pokrycie kosztów 
opieki przedszkolnej dzieci ukraińskich powin-
no wystarczyć, z czym się nie zgodziła strona 
samorządowa.

Wprowadzono kilka poprawek. Została wpro-
wadzona poprawka dotycząca kwestii bezpieczeń-
stwa, jeśli chodzi o inspekcję sanitarną i straż 
pożarną, pozwalająca na to, żeby jednak opinie 
straży pożarnej i sanepidu były podstawą wy-
dania zezwolenia na funkcjonowanie takiego 
punktu.

Jeśli chodzi o kolonie i półkolonie, fakulta-
tywna możliwość dzisiaj też obowiązuje. Aby za-
gwarantować możliwość udziału dzieci w tych 
przedsięwzięciach, 28 milionów zł zostało prze-
znaczone z budżetu państwa, ale te pieniądze 
według strony samorządowej nie wystarczą. To 
może wystarczyć tylko dla dzieci polskich albo dla 
dzieci ukraińskich.

(Rozmowy na sali)
Tak? Już.
Wprowadzono kilka poprawek. Pani minister 

podniosła kwestię sporną finansowania przed-
szkoli, twierdząc, że to jest zadanie własne. Strona 
samorządowa uznała, że…

(Rozmowy na sali)
Słuchajcie, to może ja skończę?
(Głos z sali: No i bardzo dobrze.)
To ja kończę.
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WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Była umowa, że do 21.00 kończymy.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
komisji oraz do upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
do ich reprezentowania pana senatora Krzysztofa 
Kwiatkowskiego.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pyta-
nie? Nie widzę zgłoszeń.

Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 
w sprawie przedstawionego projektu ustawy? Czy 
przedstawiciel rządu chce zabrać głos?

Jeżeli tak, to bardzo krótko: za, przeciw…

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
dariusz PionTkowski 

Stanowisko przedstawiła pani minister 
Machałek, wyraźnie wskazując, że duża część 
rozwiązań proponowanych w ustawie już funk-
cjonuje w prawie oświatowym, a część rozwiązań 
byłaby wręcz niekorzystna dla uczniów ukraiń-
skich i mocno demontowałaby system. Stąd ge-
neralnie jesteśmy przeciwni temu projektowi 
ustawy. A pani minister Machałek ma jeszcze 2 
zdania sprostowania, bo chyba niektóre informa-
cje były nieścisłe.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo, Pani Minister.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
marzena macHałek 

W związku z tym, że… Myślę, że to z pośpiechu 
wyniknęło… Jeśli chodzi o egzamin ósmoklasisty, 
to na razie jesteśmy na etapie złożenia deklara-
cji. Poza tym ja nie mówiłam o kwocie subwencji 
na przedszkola całkowitej, tylko o tym, ile przy-
pada na ucznia ukraińskiego, jaka kwota będzie 

przekazana i już za miesiąc została przekazana. 
I nie mówiłam, że… mówiłam tylko, że generalnie 
prowadzenie przedszkoli jest zadaniem własnym 
gminy. Część zadań w przedszkolach jest finanso-
wana z budżetu państwa. Dzieci niepełnospraw-
ne… i tutaj zwiększone są prawie 4-krotnie kwoty 
na dzieci z Ukrainy. Chciałabym to doprecyzo-
wać, ale myślę, że to z pośpiechu się pewne błędy 
w sprawozdaniu znalazły.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawi-
ciela rządu.

Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę bardzo.

Senator 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Ministrze!

Pytanie, które się pojawiło już w trakcie pracy 
komisji, ale chciałbym, żeby ono wybrzmiało też 
tutaj, na plenarce. Mianowicie, czy proponowa-
ne rozwiązania mogą doprowadzić do tworzenia 
w naszym kraju równoległych systemów oświa-
ty, polskiego i ukraińskiego? Jak państwo się do 
tych… Które z rozwiązań proponowanych w tej 
ustawie w szczególności tym grozi?

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Proszę bardzo.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie edUkacji i naUki 
dariusz PionTkowski 

Tak jak wspominałem, duża część rozwiązań 
niezgodna jest z polskim systemem oświaty. Grozi 
to rzeczywiście tworzeniem dziwnej struktury, 
która nie byłaby powieleniem systemu oświaty 
ukraińskiej ani systemu oświaty polskiej. M.in. 
takie tworzenie na chybcika, bez dodatkowych 
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uwarunkowań, oddziałów międzynarodowych, 
bez zgody ministra, bez wskazania, co dalej 
z tymi uczniami, brak egzaminu ósmoklasisty, 
potem nie wiadomo tak naprawdę, co by miało się 
dziać z tymi uczniami w systemie rekrutacji do 
polskich szkół… To są te elementy, które na pewno 
nie powinny funkcjonować. Ale większość roz-
wiązań tutaj zaproponowanych jest niezgodnych 
z polskim systemem i nie wprowadza tak napraw-
dę ukraińskiego systemu, wprowadza coś zupeł-
nie innego, niedookreślonego, bez dodatkowych 
przepisów trudno byłoby to wprowadzić w życie.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Wypowiadał się pan minister Piontkowski.
Czy są jeszcze jakieś inne pytania? Nie widzę…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Czy mogę się od-

nieść do tego…)
W dyskusji, ale jutro. Bo zarządzę przerwę, je-

żeli będzie dyskusja.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Dobrze.)
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Zapisuje się pan?
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Nie. 

Dziękuję.)
Dziękuję.
Dla porządku informuję, że panowie sena-

torowie Janusz Pęcherz, Aleksander Szwed, 
Małgorzata Kopiczko oraz Adam Szejnfeld złoży-
li swoje przemówienia w dyskusji do protokołu.*

Zamykam dyskusję.
Czy jest jakiś wniosek o charakterze legisla-

cyjnym? Nie ma.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone razem z innymi głosowaniami.

Proszę bardzo o komunikaty.

Senator Sekretarz 
jerzy wcisła 

Wysoki Senacie!

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Wspólne posiedzenie Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
poświęcone rozpatrzeniu ustawy o zmianie usta-
wy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego pań-
stwa – druk senacki nr 697 – odbędzie się dziś, 
30 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach, 
w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Nauki, Edukacji 
i Sportu oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej poświęcone rozpa-
trzeniu wniosków zgłoszonych na czterdziestym 
pierwszym posiedzeniu Senatu do ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw – druk nr 691 – odbędzie się dziś, 
20 minut po ogłoszeniu przerwy w obradach, 
w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej w  sprawie roz-
patrzenia wniosków zgłoszonych w  trak-
cie debaty do ustawy o  Zespole Pomocy 
Humanitarno-Medycznej – druk senacki nr 689 
– odbędzie się w dniu dzisiejszym, 5 minut po 
ogłoszeniu przerwy w obradach, w sali nr 182.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji, Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji 
Ustawodawczej poświęcone rozpatrzeniu popra-
wek zgłoszonych na czterdziestym pierwszym 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego odbędzie się 
dziś, 15 minut po ogłoszeniu przerwy, w sali nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i  Petycji, Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej oraz Komisji 
Obrony Narodowej poświęcone rozpatrzeniu po-
prawek zgłoszonych na czterdziestym pierwszym 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawo-
dowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu 
emerytalnym funkcjonariuszy… – nie będę wy-
mieniał tych wielu instytucji – odbędzie się dziś, 
20 minut po ogłoszeniu przerwy, w sali nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej 
oraz Gospodarki Narodowej i Innowacyjności po-
święcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na 
posiedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmia-
nie ustawy o zasadach zarządzania mieniem pań-
stwowym – druk nr 678 – odbędzie się 25 minut 
po ogłoszeniu przerwy w sali plenarnej.



133

komunikaty

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgło-
szonych na posiedzeniu Senatu do projektu usta-
wy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego, druk nr 665, odbędzie się 35 minut po 
ogłoszeniu przerwy w sali plenarnej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej poświę-
cone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych na po-
siedzeniu Senatu do projektu ustawy o zmianie 
ustawy o kinematografii – druk nr 355 – odbę-
dzie się 45 minut po ogłoszeniu przerwy w sali 
plenarnej.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej poświęcone rozpa-
trzeniu wniosków zgłoszonych na posiedzeniu 
Senatu do projektu ustawy o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym – druk nr 215 – odbędzie się godzinę po ogło-
szeniu przerwy w sali plenarnej.

To wszystko. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję.
Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 9.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 14)
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(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 03)

(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Tomasz 
Grodzki oraz wicemarszałek Bogdan Borusewicz)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę uprzejmie o zajmowanie miejsc i wy-
ciszanie rozmów.

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie!
Przypominam, że obrady toczą się jednocze-

śnie w sposób tradycyjny oraz z wykorzystaniem 
środków porozumiewania się na odległość.

Państwo Senatorowie znajdujący się w gma-
chu Senatu, proszę o sprawdzenie, czy wszyscy 
państwo macie wyłączone aplikacje do zdalnego 
udziału w posiedzeniu. Zaś Państwo Senatorowie 
biorący udział w posiedzeniu w sposób zdalny, in-
formuję, że za 15 minut zablokujemy możliwość 
przyłączania się do posiedzenia. W razie proble-
mów prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 
uprzednio państwu przekazany.

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

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Proszę o podanie wyników głosowania.
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeszcze…)
Widzę go, ale uwzględnię przy następnym gło-

sowaniu. Trudno nie zauważyć.
Głosowało 75 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
O, już jest o 2 senatorów więcej.
Szanowni Państwo Senatorowie, proponu-

ję uzupełnienie porządku obrad o punkt: ustawa 
o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa – i rozpatrzenie go jako punktu szes-
nastego porządku obrad. Jest to projekt rządowy.

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

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

Szanowni Państwo Senatorowie, przypo-
minam, że dzisiaj o godzinie 15.00 w sali obrad 
plenarnych Senatu odbędzie się spotkanie pro-
wadzone w formie online z wiceprzewodniczą-
cym Komisji Europejskiej odpowiedzialnym za 
stosunki międzyinstytucjonalne i prognozowa-
nie, panem Marošem Šefčovičem.

Państwa senatorów, którzy chcą wziąć udział 
w spotkaniu w sposób zdalny, proszę o niewylo-
gowywanie się z sesji posiedzenia. Identyfikator 
i hasło pozostają bez zmian. A tych, którzy chcą 
wziąć udział personalnie, serdecznie zapraszam 
na to spotkanie.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
szesnastego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 697 
wraz ze sprostowaniem zawartym w piśmie do 
druku nr 697, tam są drobne omyłki, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 697 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
pana senatora Zygmunta Frankiewicza, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator SPraWozdaWca 
zyGmunT frankiewicz 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Sena - 
torowie!

Ta ustawa była procedowana w  Sejmie 
jeszcze wczoraj i  w  trybie art.  61 wczoraj tę 
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ustawę rozpatrzyły Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej oraz Komisja Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Ustawa ma dość krótką i prostą treść, mia-
nowicie sprowadza się do przedłużenia wypłaca-
nia świadczeń osobom przyjmującym uchodźców 
z Ukrainy z 60 dni do 120 dni. To jest świadcze-
nie znane z kwoty 40 zł za dzień na uchodźcę. 
Oprócz tej zmiany są jeszcze wprowadzone moż-
liwości weryfikacji prawidłowości wypłacania 
tych świadczeń, tak aby zminimalizować ryzyko 
nadużyć przy wypłacie znaczących dla budżetu 
państwa świadczeń.

Komisje wczoraj zaopiniowały ten wniosek 
jednoznacznie pozytywnie i wnoszą o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Rozumiem, że pan senator się nie zgłasza.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez 

rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster spraw wewnętrznych i administracji.

W tym momencie chciałbym powitać przed-
stawiciela ministerstwa, sekretarza stanu, pana 
ministra Macieja Wąsika.

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

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

W tej materii pan senator Szwed chce zadać 
pytanie. Tak?

(Głos z sali: Senator Łyczak.)
A, senator Łyczak. Przepraszam.
Pan senator. Bardzo proszę.

Senator 
józef łyczak 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Panie Ministrze, chciałbym zapytać, dlacze-
go do tej pory nie dostaliśmy ani złotówki z Unii 
Europejskiej – bo to niepokoi Polaków – i co rząd 
zrobił w tej sprawie. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
SPraW WeWnętrznycH 
i adMiniStracji 
maciej wąsik 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
No, to oczywiście jest pytanie otwarte, 

bo to nie jest pytanie do mnie, dlaczego Unia 
Europejska nie przeznaczyła środków. Niemniej 
jednak chciałbym powiedzieć, że minister spraw 
wewnętrznych i administracji Mariusz Kamiński 
oraz minister spraw wewnętrznych i admini-
stracji Niemiec, bo Niemcy też mają problem, 
utrzymują ogromną rzeszę uchodźców, naliczyli 
ich ok. 400 tysięcy u siebie, zwrócili się do Unii 
Europejskiej z prośbą o finansowanie uchodźców 
w wysokości 1 tysiąca euro na osobę za 6 miesię-
cy. To jest wspólna propozycja Polski i Niemiec. 
Idąc tym tokiem rozumowania, premier Mateusz 
Morawiecki skierował do Unii Europejskiej wnio-
sek o środki właśnie w ten sposób skonstruowane.

Ja, Szanowni Państwo, wiem, że polskie spo-
łeczeństwo, polskie samorządy, polski Sejm, pol-
ski Senat pochylają się wszyscy razem – i polski 
rząd oczywiście – nad losem osób uciekających 
przed wojną. Bardzo chciałbym państwu w imie-
niu prowadzącego tę ustawę Pawła Szefernakera, 
którego dzisiaj zastępuję, podziękować za dobrą 
pracę w komisjach i za tak życzliwe przyjęcie tego 
projektu przez senatorów. To ważny projekt, któ-
ry ten nasz system uszczelnia. To ważny projekt, 
który pomaga nadal utrzymywać uchodźców. 
Ale zdaję sobie sprawę, Panie Senatorze, że ten 
problem 3 milionów uchodźców – bo to 3 milio-
ny uchodźców tylko przez polską granicę wjecha-
ły do Polski, duża część z nich wyjechała dalej, 
do Niemiec, do innych krajów – to jest problem 
ogólnoeuropejski, to jest problem, który powinien 
być objęty szczególną solidarnością europejską. 
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Ja, Panie Senatorze, wierzę, że wynika to z pew-
nych administracyjnych procedur unijnych. 
Wierzę, że Unia nie pozostawi Polski bez pomocy. 
Ale rzeczywiście prawdą jest, że do tej chwili nie 
wpłynęła ani złotówka, nawet z tych pieniędzy za-
deklarowanych, a na początku było to 0,5 miliarda 
euro dla Ukrainy i wszystkich krajów sąsiadują-
cych, które przyjmowały uchodźców, później był 
to 1 miliard euro, choć i tak jest to za mało, to 
jest kropla w morzu potrzeb. Państwo senatoro-
wie, którzy pracujecie, widzicie liczby, doskona-
le wiecie, ile to kosztuje polskie społeczeństwo, 
polskie samorządy, polski rząd. Nasz fundusz po-
mocy to 8 miliardów zł, nie mówiąc o innej for-
mie pomocy, o której ostatnio mówił pan premier 
Morawiecki. Ta pomoc jest ogromna. Dlatego je-
stem przekonany, że nikt w Brukseli nie będzie 
blokował pieniędzy dla Polski. Bardzo dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz.

Senator 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Ministrze, a kiedy pan premier zwrócił 
się do Unii Europejskiej – chodzi o datę – z prośbą 
o wsparcie dla uchodźców?

Sekretarz StanU 
W MiniSterStWie  
SPraW WeWnętrznycH 
i adMiniStracji 
maciej wąsik 

Ja, Panie Senatorze, boję się pomylić, ale już 
w tygodniach należy liczyć ten czas od momentu, 
kiedy to zdarzenie było. List…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Panie Ministrze, 
ale data….)

Jeżeli pan senator sobie życzy, to my zapisze-
my to pytanie i odpowiemy na piśmie, tak żeby 
pan senator był…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Panie Ministrze, 
ale to było tydzień temu, 2 tygodnie temu?)

Na pewno więcej niż 2 tygodnie temu, ale nie 
chciałbym wprowadzać pana senatora w błąd. 

A list ministrów, który wskazywał ogromne po-
trzeby i zawierał prośbę o to, żeby przygotować 
środki – to był wspólny list ministrów spraw we-
wnętrznych Polski i Niemiec – był wystosowany 
co najmniej miesiąc temu, jeśli nie wcześniej. Te 
informacje przekażemy panu senatorowi w for-
mie pisemnej.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Nie ma więcej pytań.
Dla porządku informuję, że przedstawiciel 

rządu zobowiązał się do udzielenia pisemnej od-
powiedzi na pytanie zadane przez pana senatora 
Wadima Tyszkiewicza.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie 

zapisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed złożył… A, przepraszam bar-
dzo, pan senator też do protokołu… Informuję, że 
panowie senatorowie Aleksander Szwed i Janusz 
Pęcherz złożyli swoje przemówienia w dyskusji 
do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu, nastąpi za, jak myślę, 
45 minut. Głosowania rozpoczniemy o godzinie 
10.00.

Ogłaszam 45 minut przerwy, przerwę do go-
dziny 10.00.

(Przerwa w obradach od godziny 9 minut 15  
do godziny 10 minut 02)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Proszę o zajmowanie miejsc i pobranie kart.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że kolejne posiedzenie Senatu planowane 
jest na dni 18 i 19 maja 2022 r. Porządek obrad 
tego posiedzenia zostanie państwu dostarczony 
drogą elektroniczną.

*  Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu. 
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zmiany w składzie komisji senackich
głosowania

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porządku obrad: zmiany w składzie 
komisji senackich.

Przypominam, że wniosek Komisji Regu-
laminowej, Etyki i Spraw Senatorskich w tej spra-
wie zawarty jest w druku nr 696.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich, pana Sławomira 
Rybickiego, o przedstawienie wniosku komisji.

Senator SPraWozdaWca 
sławomir ryBicki 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Komisja Regulaminowa, Etyki i  Spraw 

Senatorskich na swoim posiedzeniu w dniu wczo-
rajszym jednogłośnie zarekomendowała Senatowi 
przyjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie 
komisji senackich.

Senat Rzeczypospolitej odwołuje sena-
tora Przemysława Błaszczyka z  Komisji 
Regulaminowej, Etyki i  Spraw Senatorskich, 
a  senatora Macieja Łuczaka z  Komisji Spraw 
Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą.

Senat Rzeczypospolitej wybiera senato-
ra Przemysława Błaszczyka i senatora Macieja 
Łuczaka do Komisji Środowiska. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zabrać 

głos w tej sprawie? Nie.
Przystępujemy zatem do głosowania nad tym 

punktem, nad przedstawionym przez Komisję 
Regulaminową, Etyki i Spraw Senatorskich pro-
jektem uchwały w sprawie zmian w składzie ko-
misji senackich.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był 

przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie 
nr 2)

Wobec wyniku głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie zmian w skła-
dzie komisji senackich.

Zaczynamy ciąg głosowań.
Powracamy do rozpatrywania punktu 

pierwszego porządku obrad: ustawa o Zespole 
Pomocy Humanitarno-Medycznej.

W  przerwie w  obradach odbyło się posie-
dzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i  Administracji Państwowej oraz Komisji 
Zdrowia, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 689 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator Ewę 
Matecką, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SPraWozdaWca 
ewa maTeck a 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiam sprawozdanie Komisji 

Zdrowia oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej, zawarte w druku 
nr 689 Z. 

Komisje na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 
2022 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku 
debaty w  dniu 27  kwietnia 2022  r. nad usta-
wą o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej 
i przedstawiają Wysokiemu Senatowi następujące 
stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć wnioski 
zawarte w pktach 1–5 i 7–15.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy pragną jesz-

cze zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w trakcie dyskusji 

zgłaszali pleno titulo senatorowie Martynowski, 
Chybicka, Matecka i Małecka-Libera.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowa-

dzone głosowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a następnie nad podjęciem uchwały 
o przyjęciu ustawy w całości, ze zmianami wy-
nikającymi z przyjętych poprawek.

Poprawka nr 1 ma charakter redakcyjny.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 3)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2 zmierza do poszerzenia katalo-

gu osób, które mogą być członkami tego zespołu.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 4)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 3.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy pani senator Gawęda, obradująca zdalnie, 

mogłaby sprawdzić, czy wysłała sygnał?
No cóż, proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 5)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 4 i 10 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, przyjęcie poprawki nr 6 wykluczy gło-

sowanie nad poprawką nr 7.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 47 było za, 52 – prze-

ciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 8)
Poprawka nieprzyjęta.
Poprawka nr 7.
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 9)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 8.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 9.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 11)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 11.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 12)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 12.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 13)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 13.
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 14)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 14 i 15 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Kobiak, proszę zerknąć, czy sy-

gnał był wysłany.
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 15)

Poprawki przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania nad pod-

jęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Piecha głosuje?
Pan senator Jackowski, proszę sprawdzić wy-

słanie sygnału.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 16)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o Zespole 
Pomocy Humanitarno-Medycznej.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosi o  przyjęcie tej ustawy bez po-
prawek. Jest on zawarty w  druku senackim  
nr 684 A.

Przystępujemy do głosowania nad projektem 
uchwały, bo nie ma poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.

Powracamy do rozpatrywania punktu trze-
ciego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania cywilnego.

W  przerwie w  obradach odbyło się posie-
dzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w dru-
ku nr 685 Z.

Proszę sprawozdawcę, panią senator 
Magdalenę Kochan, o przedstawienie sprawoz-
dania komisji.

Senator SPraWozdaWca 
maGdalena kocHan 

Wymienione przez pana marszałka komisje 
na wczorajszym posiedzeniu postanowiły odrzu-
cić wniosek o przyjęcie ustawy bez poprawek oraz 
przyjęły 2 zgłoszone poprawki. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą 

jeszcze zabrać głos?
Przypominam, że sprawozdawcą Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej była 
pani senator Bogusława Orzechowska, a sprawoz-
dawcą Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji oraz Komisji Ustawodawczej – pan sena-
tor Krzysztof Kwiatkowski.

Dziękuję.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie 
ustawy bez poprawek, a następnie, w wypadku 
odrzucenia tego wniosku, nad przedstawionymi 
poprawkami.

Przystępujemy do głosowania nad wnio-
skiem Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
(Głosy z sali: Przeciw, przeciw.)
(Głos z sali: Głosuj za.)
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 46 – za, 52 – prze-

ciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 18)
Wobec odrzucenia wniosku o przyjęcie ustawy 

bez poprawek przystępujemy do głosowania nad 
przedstawionymi poprawkami. 

Nad poprawkami nr 1 i 2 należy głosować 
łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Czy pan senator Pęcherz głosuje?
(Senator Jerzy Fedorowicz: Skup się, chłopino.)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 54 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 19)
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Poprawki przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania nad pod-

jęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani Senator Czudowska, proszę sprawdzić, 

czy nastąpiło wysłanie sygnału.
Dziękuję.
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 97 – za, nikt nie 

był przeciw, wstrzymało się 2 senatorów. 
(Głosowanie nr 20)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedsta-
wiła projekt uchwały, w którym wnosi o wpro-
wadzenie poprawki do ustawy – druk senacki 
nr 686 A.

W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-
dzone głosowanie nad przedstawioną poprawką, 
a następnie nad podjęciem uchwały o przyjęciu 
ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wioną przez komisję poprawką.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był 

przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie 
nr 21)

Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad 

podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia usta-
wy w całości, ze zmianą wynikającą z przyjętej 
poprawki.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 96 – za, nikt nie 

był przeciw, 3 senatorów się wstrzymało. 
(Głosowanie nr 22)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu pią-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 
ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedsta-
wiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawki. To druk senacki 
nr 687 A.

Przystępujemy zatem do głosowania nad 
przedstawionym przez komisję projektem 
uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 23)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – 
Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Powracamy do rozpatrywania punktu szó-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o systemie oświaty oraz niektórych innych 
ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i  Administracji 
Państwowej, które ustosunkowały się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygo-
towały wspólne sprawozdanie w  tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 691 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Janusza 
Pęcherza, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

Senator SPraWozdaWca 
janusz PęcHerz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Wymienione przez pana marszałka komisje 

na posiedzeniu w dniu 27 kwietnia 2022 r. roz-
patrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty nad 
ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw. 
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Przedstawiają Wysokiemu Senatowi nastę-
pujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć 
wnioski zawarte w punktach nr 6–16. Dziękuję 
bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości po-

łączonych komisji, pana senatora Bogdana 
Zdrojewskiego, o przedstawienie wniosków po-
partych przez mniejszość połączonych komisji.

Senator SPraWozdaWca 
BoGdan zdrojewski 

Bardzo króciutko. Chciałbym przede wszyst-
kim podziękować za uznanie wagi i  znacze-
nia tych przedmiotów przyrodniczych, które 
miały się znaleźć w tym dodatkowym egzami-
nie. Jednak od razu dodam, że część senatorów 
uznała, że wprowadzenie tego dodatkowego 
egzaminu następuje zbyt późno, gdyby ten 
wniosek był wcześniej, byłaby większa zgoda. Ale 
chciałbym bardzo serdecznie podziękować i za 
debatę, i za dyskusję, i za uznanie przedmiotów 
przyrodniczych za istotne. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że wnioski w  czasie dyskusji 

zgłosili państwo senatorowie: Bieda, Pęcherz, 
Frankiewicz i Zdrojewski.

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 wyni-
kającymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1, 2, 3, 4 i 5 należy 
głosować łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 6 – za, 45 – przeciw, 

48 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 24)
Poprawki nieprzyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 6, 8 i 15 należy 

głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 54 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 25)
Poprawki przyjęte.
Poprawka nr 7.
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 26)
Poprawka przyjęta.
Uwaga, nad poprawkami nr 9, 10, 12, 13 i 14 

należy głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 54 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 27)
Poprawki przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 11 i 16 należy gło-

sować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 28)
Poprawki przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania nad pod-

jęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 99 – za, nikt nie był 

przeciw i nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie 
nr 29)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
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ustawy o systemie oświaty oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania 
mieniem państwowym.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz do Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności i zobowiązał te ko-
misje do przedstawienia jeszcze na obecnym po-
siedzeniu Senatu dodatkowego sprawozdania. 
Znajduje się ono w druku nr 678 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana marszałka 

Bogdana Borusewicza, o przedstawienie dodat-
kowego sprawozdania komisji.

Senator SPraWozdaWca 
BoGdan Borusewicz 

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja 
Gospodarki Narodowej i Innowacyjności zebrały 
się w dniu wczorajszym, w przerwie w posiedze-
niu. Połączone komisje rekomendują odrzucenie 
wniosku o odrzucenie projektu ustawy, zgło-
szonego przez pana senatora Czerwińskiego. 
W związku z tym wnoszę o przyjęcie…

(Głos z sali: Komisje wnoszą.)
Tak, komisje wnoszą o przyjęcie projektu usta-

wy bez poprawek.
Od siebie chcę dodać, że w dniu wczorajszym 

dotarła informacja, iż premier Orbán zadecydo-
wał, że zapłata za gaz Gazpromowi będzie doko-
nywana w rublach – mimo że łamie to zasady, 
które wprowadziła Komisja Europejska, czyli ła-
mie zasady embarga.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze 
zabrać głos?

Przypomnę, że w trakcie drugiego czytania 
wnioski o  charakterze legislacyjnym zgłosili 
państwo senatorowie Czerwiński, Martynowski, 
Szwed, a pan marszałek Bogdan Borusewicz był 
również sprawozdawcą komisji po pierwszym 
czytaniu.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i wnioskodawców w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie pytanie?

Pan senator, pan marszałek Kamiński.

Senator 
micHał k amiński 

Ja mam pytanie do pana senatora sprawoz-
dawcy. Czy jeżeli przyjmiemy projekt tej ustawy, 
to przybliżymy się do sytuacji, w której sojuszni-
cy Władimira Putina w Europie, tacy jak premier 
Viktor Orbán, który wczoraj złamał solidarność 
polsko-węgierską, trwającą rzekomo tysiąc lat… 
Wczoraj premier Węgier wszystkim Polakom na-
pluł w twarz, godząc się na rosyjski szantaż…

(Rozmowy na sali)
…i nie pamiętając o tym, że kiedyś Polacy gi-

nęli w węgierskich wojnach z rosyjskimi żołnie-
rzami o wolność. Mówiąc krótko, Panie Senatorze 
Sprawozdawco: czy głos przeciwko tej projekto-
wanej ustawie wywoła na Kremlu radość, czy 
smutek?

(Głos z sali: Skąd taka wiedza o tym, co się 
dzieje na Kremlu?)

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Marszałku, proszę o krótką odpowiedź.

Senator 
BoGdan Borusewicz 

Na pewno głos za tą projektowaną ustawą wy-
woła smutek na Kremlu.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję.
Przystępujemy… Proszę o skupienie.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie 
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projektu ustawy, zgłoszonym przez pana senato-
ra Czerwińskiego, a następnie, w przypadku od-
rzucenia tego wniosku, nad przyjęciem projektu 
ustawy zawartego w druku n 678 S.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
senatorów Czerwińskiego, Martynowskiego 
i Szweda o odrzucenie projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 45 – za, 53 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 30)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie pro-

jektu ustawy przystępujemy do głosowania nad 
przyjęciem przedstawionego przez komisje pro-
jektu ustawy oraz projektu uchwały w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, zawar-
tych w druku nr 678 S.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana 
marszałka Bogdana Borusewicza do reprezento-
wania Senatu w dalszych pracach nad projektem 
ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 było za, 45 – 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie  
nr 31)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o zasadach zarządzania mieniem państwowym 
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora, marszałka Borusewicza do repre-
zentowania Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punk-
tu ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 
zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-
Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
oraz niektórych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Obrony Narodowej, Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, które 
ustosunkowały się do przedstawionych w toku 
debaty wniosków i przygotowały wspólne spra-
wozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono w dru-
ku nr 688 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jerzego 
Wcisłę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator SPraWozdaWca 
jerzy wcisła 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisje, które pan wymienił, po wspólnym 

posiedzeniu rekomendują – niestety – przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę sprawozdawcę mniejszości połą-
czonych komisji, pana senatora Jana Filipa 
Libickiego, o przedstawienie wniosków popartych 
przez mniejszość połączonych komisji.

Senator SPraWozdaWca 
jan filiP liBicki 

Szanowny Panie Marszałku!
Mniejszość połączonych komisji prosi Wysoki 

Senat o przyjęcie wszystkich poprawek. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowa-

dzone głosowania nad przedstawionymi po-
prawkami, a następnie nad podjęciem uchwały 
o przyjęciu ustawy w całości, ze zmianami wy-
nikającymi z przyjętych poprawek.

Uwaga, nad poprawkami nr 1 i 4 należy gło-
sować łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
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Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 32)
Poprawki przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 2, 6, 9, 10 i 11 na-

leży głosować łącznie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Wcisła głosuje? Czy…
(Głos z sali: Nie głosuje.)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 33)
Poprawki przyjęte.
Uwaga, nad poprawkami nr 3, 5, 7 i 8 nale-

ży głosować łącznie. Przyjęcie tych poprawek 
spowoduje odpowiednią modyfikację popraw-
ki nr 6.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 34)
Poprawki przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania nad pod-

jęciem uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w ca-
łości, ze zmianami wynikającymi z przyjętych 
poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 35)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy 
zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji 
Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, 
Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, 
Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-
Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin 
oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dziewiątego porządku obrad: drugie czytanie 

projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks kar-
ny wykonawczy.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zosta-
ło przedstawione sprawozdanie komisji o pro-
jekcie ustawy oraz została przeprowadzona 
dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawarte-
go w druku nr 581 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upo-
ważnił pana senatora Jerzego Wcisłę do prezen-
towania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy o zmia-
nie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz 
projektem uchwały w  sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów… Przepraszam, 

głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był 
przeciw, wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie 
nr 36)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks karny wykonawczy i podjął uchwa-
łę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Jerzego Wcisłę do prezentowania 
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia karnego.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji i zobowiązał te komisje 
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedze-
niu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje 
się ono w druku nr 665 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego, o przedstawienie 
dodatkowego sprawozdania komisji.
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Senator SPraWozdaWca 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Połączone Komisja Ustawodawcza oraz 

Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji na posiedzeniu wczoraj przyjęły zgłoszo-
ne poprawki. Wnoszą o przyjęcie projektu wraz 
z przyjętymi poprawkami. Dziękuję bardzo.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdawcy 
i wnioskodawcy, którym był również pan senator 
Kwiatkowski, w związku z przedstawionym do-
datkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytania? Nie widzę chętnych. Dziękuję.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad przedstawionymi poprawkami, 
druk nr 665 X, a następnie nad przyjęciem projek-
tu – druk nr 665 S – w całości, ze zmianami wy-
nikającymi z ewentualnie przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1 i 2 należy głosować 
łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 37)
Poprawki przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przy-

jęciem projektu ustawy w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad 
projektem uchwały w  sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana 
senatora Krzysztofa Kwiatkowskiego do repre-
zentowania Senatu w dalszych pracach nad pro-
jektem tej ustawy.

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

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 38)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego i podjął uchwa-
łę 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 je-
denastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-
stępowania administracyjnego oraz niektórych 
innych ustaw.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Informuję, że trzecie czytanie obejmuje jedy-

nie głosowanie.
Przypominam, że komisje wnoszą o przyję-

cie przez Senat jednolitego projektu ustawy za-
wartego w druku nr 188 S. Komisje proponują 
ponadto, aby Senat upoważnił pana senatora 
Jerzego Czerwińskiego do prezentowania sta-
nowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przed-
stawionym przez komisje projektem ustawy 
o zmianie ustawy – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego oraz niektórych innych ustaw 
oraz projektem uchwały w sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 39)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania administracyjnego oraz 
niektórych innych ustaw i podjął uchwałę w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Jerzego Czerwińskiego do prezen-
towania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dwunastego porządku obrad: drugie czytanie 
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projektu ustawy o zmianie ustawy o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i  Administracji Państwowej 
i zobowiązał te komisje do przedstawienia jesz-
cze na obecnym posiedzeniu Senatu dodatko-
wego sprawozdania. Znajduje się ono w druku 
nr 215 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora 

Zygmunta Frankiewicza, o przedstawienie do-
datkowego sprawozdania komisji.

Czy pan senator Zygmunt Frankiewicz chce 
jeszcze zabrać głos jako wnioskodawca, po przed-
stawieniu sprawozdania komisji? Nie.

Bardzo proszę.

Senator SPraWozdaWca 
zyGmunT frankiewicz 

Wczoraj połączone komisje przyjęły 2 popraw-
ki i wnoszą do Wysokiego Senatu o przyjęcie pro-
jektu ustawy wraz z poprawkami. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytania? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad poprawkami według kolejno-
ści przepisów projektu, druk nr 215 X, a następnie 
nad przyjęciem projektu ustawy, druk nr 215 S, 
w całości, ze zmianami wynikającymi z ewentu-
alnie przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionymi poprawkami.

Nad poprawkami nr 1 i 2 należy głosować 
łącznie.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 40)

Poprawki przyjęte.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przy-

jęciem projektu ustawy w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętych poprawek oraz nad 
projektem uchwały w  sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pana 
senatora Zygmunta Frankiewicza do reprezento-
wania Senatu w dalszych pracach nad projektem 
tej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 41)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzen-
nym i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Zygmunta Frankiewicza do repre-
zentowania Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projek-
tu ustawy o zmianie ustawy o kinematografii.

Senat po przeprowadzeniu drugiego czytania 
projektu ustawy skierował projekt do Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Kultury i  Środków 
Przekazu oraz Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej i zobowiązał te komisje 
do przedstawienia jeszcze na obecnym posiedze-
niu Senatu dodatkowego sprawozdania. Znajduje 
się ono w druku nr 355 X.

Przystępujemy do trzeciego czytania.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego, o przedstawienie dodatko-
wego sprawozdania komisji.

Senator SPraWozdaWca 
jan maria jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisje na wspólnym posiedzeniu w dniu 

wczorajszym ustosunkowały się do zgłoszo-
nych w toku dyskusji wniosków. Komisje popar-
ły wniosek zawarty w zestawieniu wniosków 
i wnoszą o przyjęcie go przez Senat wraz z jed-
nolitym projektem ustawy o zmianie ustawy 
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o kinematografii oraz projektem uchwały w spra-
wie wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy, 
zawartym w druku nr 355 S. Dziękuję.

MarSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo panu senatorowi.
Czy pani senator wnioskodawca chce jeszcze 

zabrać głos?
Przypomnę, że w trakcie drugiego czytania 

wniosek o charakterze legislacyjnym zgłosiła 
pani marszałek Gabriela Morawska-Stanecka.

(Senator Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dziękuję bardzo.)

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy i wnioskodawcy w związku z przedstawionym 
dodatkowym sprawozdaniem.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zgłosić 
takie zapytania? Nie.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowa-

dzone głosowanie nad poprawką, druk nr 355 X, 
a  następnie nad przyjęciem projektu, druk 
nr 355 S, w całości, ze zmianą wynikającą z przy-
jętej poprawki.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wioną poprawką, która ma na celu uściślenie, do 
jakiego filmu wytwarza się audiodeskrypcję.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 42)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy zatem do głosowania nad przy-

jęciem projektu ustawy w całości, ze zmianami 
wynikającymi z przyjętej poprawki oraz nad pro-
jektem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Komisje proponują, aby Senat upoważnił pa-
nią marszałek Gabrielę Morawską-Stanecką do 
reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad 
projektem tej ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pani Senator Sekuła, proszę zerknąć, czy wy-

słano sygnał.
Proszę o podanie wyników głosowania.

Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 43)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o kinematografii i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
panią marszałek Gabrielę Morawską-Stanecką do 
reprezentowania Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
czternastego porządku obrad: drugie czyta-
nie projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
oświatowe.

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione sprawozdanie komisji o projekcie 
ustawy oraz została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Bardzo bym prosił jeszcze o trochę skupienia 
i ciszy, bo szum staje się trudny do zniesienia.

Przypominam, że komisje wnoszą o przy-
jęcie przez Senat jednolitego projektu ustawy 
zawartego w druku nr 679 S. Komisje propo-
nują ponadto, aby Senat upoważnił panią se-
nator Magdalenę Kochan do prezentowania 
stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem ustawy oraz 
projektem uchwały w  sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 44)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo oświatowe i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
panią senator Magdalenę Kochan do prezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
piętnastego porządku obrad: drugie czytanie 
projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego państwa oraz ustawy 
– Prawo oświatowe.
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głosowania
oświadczenia

Przypominam, że w dniu wczorajszym zostało 
przedstawione 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 zawarte-
go w druku nr 693 S. Komisje proponują ponadto, 
aby Senat upoważnił pana senatora Tyszkiewicza 
do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych 
pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisję projektem ustawy oraz 
projektem uchwały w  sprawie wniesienia do 
Sejmu tego projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Pan senator Jackowski, proszę sprawdzić…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 58 – za, 41 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 45)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon-
f liktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
oraz ustawy – Prawo oświatowe i podjął uchwa-
łę w sprawie wniesienia do Sejmu tego projektu 
ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Wadima Tyszkiewicza do prezen-
towania stanowiska Senatu w dalszych pracach 
nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu szes-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon-
fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Admi-
nistracji Państwowej oraz Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk senacki nr 697 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedsta-
wionym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
(Rozmowy na sali)
Proszę przenieść rozmowy do kuluarów. Trwa 

głosowanie.
(Rozmowy na sali)

(Głos z sali: Ciii…)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 98 – za, nikt nie 

był przeciw, nikt się nie wstrzymał od głosu. 
(Głosowanie nr 46)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związ-
ku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa.

Informuję, że porządek obrad czterdziestego 
pierwszego posiedzenia został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Przypominam, że dzisiaj o godzinie 15.00 bę-
dzie połączenie online z wiceprzewodniczącym 
Komisji Europejskiej, panem Šefčovičem.

Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 
5 minut.

(Rozmowy na sali)
(Głos z sali: Ciii…)
Przedmiotem oświadczenia mogą być spra-

wy związane z wykonywaniem mandatu, ale 
nie mogą one dotyczyć spraw będących przed-
miotem porządku obrad bieżącego posiedzenia 
Senatu.

Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszonych 
oświadczeń, których treści nie można ustalić lub 
których wygłoszenie przez senatora nie byłoby 
możliwe w przysługującym na to czasie, czyli 
w ciągu 5 minut. Nad oświadczeniem senator-
skim nie przeprowadza się dyskusji.

(Rozmowy na sali)
Jako pierwszą proszę o zabranie głosu panią 

senator Alicję Chybicką.

Senator 
alicja cHyBick a 

Dziękuję, Panie Marszałku.
(Rozmowy na sali)
Czy ja mogę uprzejmie prosić o ciszę? Mnie 

w ogóle nie będzie słychać.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Bardzo proszę…)
(Głos z sali: Ciii…)
Ja nie mam siły krzyczeć.
(Marszałek Tomasz Grodzki: …o przeniesienie 

dyskusji do kuluarów, bo składającej oświadcze-
nie pani profesor nie słychać.)

Jeszcze raz dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
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Moje oświadczenie, które będzie się składa-
ło z 2 części, kieruję do ministra zdrowia. W obu 
sprawach dostałam prośby o interwencję.

Jedna sprawa dotyczy finansowania w opie-
ce stomatologicznej. Otóż okazuje się, że obecny 
wzrost kosztów prowadzenia działalności leczni-
czej pogłębił już i tak dramatyczny poziom bra-
ku rentowności kontraktów stomatologicznych. 
W wielu miejscach lekarze dentyści w ogóle re-
zygnują z kontraktów. Dotyczy to głównie chi-
rurgii stomatologicznej i periodontologii, wyceny 
pakietów świadczeń, i tu mam podany numer, 
WT5403332021 i wyceny wymiany wypełnienia 
amalgamatowego w zębie stałym lub mlecznym 
WT5403222021. Próba zastąpienia wprowadze-
nia omawianych cen dodatkiem w żadnym razie 
nie uzdrowi sytuacji. Jeśli na przykład teraz eks-
trakcja zęba wyceniona jest na 32 do 35 zł, to po 
uwzględnieniu tego czteroipółprocentowego do-
datku wyceniona będzie na 33,5–36,5 zł, co nie po-
krywa nawet pozapłacowych kosztów udzielania 
świadczenia. Wprowadzony dodatek jest reakcją 
na skok inflacyjny ostatnich kilkunastu tygodni 
i należy się świadczeniodawcom niezależnie od 
prawidłowej oceny tej zasadniczej wyceny, sto-
matologia zaś cierpi na poważne niedoszacowanie 
wyceny świadczeń od wielu lat.

Szanowni Państwo i Panie Ministrze! Nie każ-
dego jest stać na finansowanie sobie prywatnej 
opieki stomatologicznej, w szczególności dla dzie-
ci. Uprzejmie proszę o interwencję w tej sprawie.

Druga sprawa dotyczy pielęgniarek. Otóż pie-
lęgniarki zwróciły się do mnie w następującej 
sprawie. Aktualnie, również w Przylądku, któ-
rym przez wiele lat kierowałam, mamy do czy-
nienia z pielęgniarkami, które ukończyły studia 
wyższe, i z takimi, które tych studiów wyższych 
nie ukończyły. Kiedyś tego nie było. Ta grupa pie-
lęgniarek, które nie ukończyły szkoły wyższej, to 
są najczęściej pielęgniarki najbardziej doświad-
czone, to są dziewczyny naprawdę fantastyczne 
w tej pracy. A z czym one się zwracają? 

Problem polega na tym, że w świetle aktual-
nych przepisów one są o wiele gorzej płatne ani-
żeli pielęgniarki, które są po studiach wyższych. 
To powoduje, że one pracują na wielu etatach lub 
z tej pracy chcą zrezygnować. Wydaje mi się, że 
w okresie takim, w którym mamy ogromne kło-
poty z pielęgniarskim personelem, należy doce-
nić i wziąć pod uwagę staż pracy pielęgniarek 
i nie krzywdzić tych pielęgniarek. Bo tu przy-
chodzą młode dziewczyny… Chcę powiedzieć, jak 

praktycznie to wygląda. Otóż przychodzą młode 
dziewczyny po studiach, które są przez starsze 
pielęgniarki wdrażane do pracy i uczone, ale to te 
młode dostają dużo wyższe pieniądze. To jest ab-
solutnie nieprawidłowe. Tak że proszę o to, żeby 
się temu przyglądnąć i uzależnić płace pielęgniar-
skie – nie tylko w samym dodatku, ale i w pod-
stawie – również od stażu pracy, bo ta sytuacja 
jest patologiczna, można powiedzieć. Nie może 
być tak, że nauczyciel dostaje mniejsze pieniądze 
aniżeli student, a taki tu powstaje układ. Dziękuję 
bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana se-

natora Beniamina Godylę.

Senator 
Beniamin Godyla 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Moje oświadczenie skierowane jest do pana 

Andrzeja Adamczyka, ministra infrastruktury. 
Dotyczy sprawy licytacji podczas procesu sprze-
daży węgla w polskich kopalniach.

Szanowny Panie Ministrze!
Chciałbym zwrócić pana uwagę na trudną 

sytuację, w jakiej znajdują się obecnie podmio-
ty gospodarcze pośredniczące w sprzedaży węgla 
w Polsce. Od kilku miesięcy tego typu przedsię-
biorstwa mają mocno ograniczoną możliwość 
handlu węglem ze względu na wprowadzone li-
mity oraz licytacje, które są ostatnio jedyną moż-
liwością zakupu węgla w kopalniach. Prowadzona 
w ten sposób polityka węglowa przenosi się nie 
tylko na wzrost cen, ale przede wszystkim ude-
rza w kieszenie klientów. Niektórzy pośrednicy 
w handlu węglem musieli już zdecydowanie ogra-
niczyć lub zawiesić prowadzoną działalność go-
spodarczą. Ludzie wskazują także na problemy 
z zakupem węgla przez internet ze względu na 
zawieszający się system oraz brak dostępności to-
waru. Konsumenci skarżą się także na skompli-
kowane wymogi formalne, które trzeba spełnić, 
aby móc odebrać zamówiony węgiel.
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Uprzejmie proszę o interwencję oraz przedsta-
wienie planów rządu mających na celu poprawę 
tej sytuacji. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o wygłoszenie oświadczenia pana se-

natora Stanisława Gawłowskiego.

Senator 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W przestrzeni publicznej pojawia się wiele nie-

prawdziwych, kłamliwych informacji dotyczą-
cych umowy zawartej z Gazpromem w roku 2010. 
Z tych informacji wynika, że Gazpromowi został 
umorzony dług w wysokości ponad 1 miliar-
da zł. Chcę jednoznacznie powiedzieć, że to jest 
nieprawda. Chciałbym też w związku z tym za-
adresować swoje oświadczenie – złożone w imie-
niu swoim i pani senator Magdaleny Kochan – do 
pana premiera i o coś zapytać.

Otóż umowa przewiduje, że kwota ok. 850 mi-
lionów zł zostanie zawieszona i nie będzie windy-
kowana z Gazpromu pod warunkiem, że Gazprom 
będzie tłoczył do roku 2045 za pomocą gazocią-
gu Jamał, obsługiwanego przez spółkę EuRoPol 
Gaz, gaz do Europy Zachodniej. Wczoraj jednak 
wypowiedział on tę umowę, w związku z czym 
naruszył warunki umowy i  Polska powinna 
natychmiast przystąpić do windykacji kwoty 
850 milionów zł z tytułu zawieszenia, które zo-
stało dokonane w roku 2010. W związku z tym 
pytam pana premiera: czy rząd i właściwe spółki 
podjęły już działania dotyczące windykacji w ca-
łości należności, które wynikają z tej umowy? To 
po pierwsze.

I po drugie: chciałbym, żeby rząd oszacował 
straty z tytułu braku tego tłoczenia do roku 2045. 
Straty wynikające z tego, że spółka jest zagrożo-
na upadłością, że nie będzie płacić podatków od 
nieruchomości, nie będzie płacić podatków CIT 
i PIT. Ja oczywiście mam świadomość zobowią-
zań i faktów, które dzisiaj wynikają z wojny, ale 
jak tak łatwo różne osoby szermują argumenta-
mi dotyczącymi kwot, które miały być jakoby 
umorzone – a powtórzę: to jest nieprawdą, one 

zostały zawieszone – to chcę pokazać drugą stro-
nę tej umowy, żeby wszyscy, którym tak łatwo 
kłamstwo przechodzi przez usta, już nigdy więcej 
tym kłamstwem się nie posługiwali. To pierwsze 
oświadczenie.

I drugie, krótkie już oświadczenie, również do 
premiera.

Wnoszę o  informację, w  imieniu swoim 
i również pani senator Magdaleny Kochan, czy 
pan prezes Obajtek posiada dopuszczenie do do-
kumentów zastrzeżonych, poufnych, tajnych 
i ściśle tajnych. Zarządza strategiczną spółką 
Skarbu Państwa, spółką, która ma doświadcze-
nie. Wczoraj dopytywałem ministra. Minister nie 
był w stanie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie 
wiedział. W związku z tym mam nadzieję, że pan 
premier wie. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I proszę o wygłoszenie oświadczenia pana se-

natora Krzysztofa Mroza.

Senator 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku!
Kieruję swoje oświadczenie do pana ministra 

infrastruktury, Andrzeja Adamczyka.
Do mojego biura senatorskiego zgłosi-

li się przedstawiciele jeleniogórskiego oddziału 
Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego, zwra-
cając uwagę na zwiększone zainteresowanie eg-
zaminami na prawo jazdy ze strony obywateli 
Ukrainy.

Zgodnie z przekazanymi informacjami egza-
min teoretyczny na prawo jazdy może odbywać 
się w jednym z 3 języków dostępnych w kompu-
terowym systemie egzaminacyjnym. Są to języki 
polski, angielski i niemiecki.

W związku ze zwiększonym zainteresowa-
niem egzaminem ze strony obywateli Ukrainy 
przedstawiciele Dolnośląskiego Ośrodka Ruchu 
Drogowego zaproponowali możliwość zmian 
w systemie komputerowym, polegających na do-
daniu do programu ukraińskiej wersji językowej 
pytań egzaminacyjnych.

Zdaniem przedstawicieli oddziału Dolno-
śląskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Jeleniej 
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Górze istnieje możliwość przetłumaczenia bazy 
pytań na język ukraiński i zaimplementowania 
dodatkowej wersji językowej.

W związku z tym zwracam się do pana mini-
stra z prośbą o udzielenie odpowiedzi na nastę-
pujące pytania.

Po pierwsze: czy Ministerstwo Infrastruktury 
posiada dane, które wskazują na zwiększone zain-
teresowanie uzyskaniem polskich uprawnień do 
kierowania pojazdami przez obywateli Ukrainy?

I po drugie: czy Ministerstwo Infrastruktury 
rozważa możliwość wprowadzenia dodatkowej, 
ukraińskiej wersji językowej pytań egzaminacyj-
nych do komputerowego systemu egzaminacyj-
nego? Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
I uprzejmie proszę o wygłoszenie oświadcze-

nia pana senatora Stanisława Lamczyka.

Senator 
sTanisław lamczyk 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Wojna na Ukrainie ma bardzo zaskakują-

ce skutki na światowym rynku energetycznym. 
Jeszcze kilka miesięcy temu „zielony wodór” był 
uważany za zbyt drogi. Eksperci wskazywali, że 
upłynie jeszcze od 5 do 10 lat, zanim zielona ener-
gia będzie wystarczająco tania, aby móc produko-
wać ekologiczny wodór w ekonomicznie opłacalny 
sposób. Jednak właśnie ceny gazu spowodowały, 
że w kraju, w którym można produkować tanią 
energię OZE, konwersja na „zielony wodór” nagle 
staje się opłacalna już dzisiaj. W Europie Północnej 
znacznie wcześniej, niż pierwotnie oczekiwano, 
produkuje się „zielony wodór”. Konsekwencją woj-
ny może być zatem to, że „zielony wodór” znacznie 
szybciej zdobywa udział w rynku, a nie tylko do-
konuje przełomów w ciągu kilku lat.

W chwili obecnej nie istnieją w Polsce regu-
lacje prawne, zapisy w ustawie czy rozporzą-
dzenia wykonawcze dotyczące zasad działania 
systemu monitorowania i kontrolowania jako-
ści paliw wodorowych przeznaczonych do celów 
transportowych.

System ogniw paliwowych w pojeździe na-
pędzanym wodorem wymaga bardzo wysokiej 

jakości wodoru, ponieważ nawet śladowe ilości 
zanieczyszczeń mogą niekorzystnie wpływać na 
wydajność i trwałość ogniw paliwowych. Aby 
złagodzić ryzyko skutków zanieczyszczeń, opra-
cowano normę ISO 14687, która określa rygory-
styczne wymagania dotyczące czystości wodoru 
w zastosowaniach w ogniwach paliwowych. 
Art. 5 dyrektywy Parlamentu Europejskiego 
i Rady z 2014 r., nr 94/UE11, dotyczący dostar-
czania wodoru na potrzeby transportu dro-
gowego, nakłada na państwa członkowskie 
wymóg zapewnienia odpowiedniej liczby punk-
tów tankowania wodoru do roku 2025, tak aby 
zapewnić poruszanie się pojazdów napędzanych 
wodorem, w tym napędzanych polimerowymi 
ogniwami paliwowymi. Załącznik II dyrektywy 
w pkcie 2, dotyczącym specyfikacji technicznej 
dla punktów tankowania przeznaczonych dla 
pojazdów silnikowych, postanawia, że czystość 
wodoru wydawanego przez punkty tankowa-
nia wodoru musi być zgodna ze specyfikacjami 
technicznymi zawartymi w normie ISO.

Ponieważ w chwili obecnej w polskich regula-
cjach prawnych paliwo wodorowe nie jest dopusz-
czone do stosowania, a co za tym idzie brakuje 
rozporządzeń, w których opisane są wymagania 
jakościowe, metody badań, sposób przedstawia-
nia wyników itd., w Polsce nie istnieje jeszcze 
kompletnie wyposażone laboratorium, posiada-
jące akredytację PCA na badania jakościowe pa-
liwa wodorowego. Tę lukę należy jak najszybciej 
uzupełnić, rozpoczynając konkretne działania, 
tym bardziej że w Polsce w kilku laboratoriach 
należących do producentów wodoru wykony-
wane są wybrane analizy jakościowe śladowych 
zanieczyszczeń wodoru. Ułatwi to z pewnością 
proces walidacji i uzyskania certyfikatu akredy-
tacji PCA.

W Polsce w żadnej jednostce naukowej czy 
instytucie badawczym do tej pory nie powstało 
laboratorium badające kompleksowo jakość pa-
liwa wodorowego, które pełniłoby rolę jednostki 
wiodącej w zakresie walidowania i opiniowania 
procedur badawczych, a także konsolidowania 
środowiska analitycznego z utworzeniem plat-
formy dyskusyjnej do rozwiązywania bieżących 
problemów analitycznych. Stąd apel do pana pre-
miera, żeby sprawy wodoru wziąć na tapetę, żeby 
zacząć nad tym pracować. Są dane, że po roku 
2025 zabraknie materiałów do budowy akumula-
torów, dlatego tak istotna jest ta, że tak powiem, 
droga wodorowa. Dziękuję bardzo.
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WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu i wygłoszenie oświad-

czenia pana senatora Bogdana Zdrojewskiego.

Senator 
BoGdan zdrojewski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam 2 oświadczenia, oba są skierowane do 

ministra finansów.
Na marginesie powiem, że jest satysfakcja, iż 

mamy w końcu ministra finansów, w tym bardzo 
trudnym czasie dla Polski, w czasie bardzo wyso-
kiej inflacji. Chcę skorzystać z faktu nominowa-
nia nowego ministra finansów i zadać 2 pytania 
w swoich 2 oświadczeniach.

Pierwsze oświadczenie jest związane z od-
powiedzią, jaką otrzymałem od poprzednika. 
Zadałem pytanie dotyczące ilości nowo wydru-
kowanych banknotów, oczywiście poza wymianą 
banknotów zużytych. Dostałem informacje o licz-
bie sztuk, ale bez określenia ich nominałów. Była 
to odpowiedź, krótko mówiąc, mocno wymijająca. 
Chcę ponowić to oświadczenie i zapytanie z proś-
bą o wskazanie także nominałów tych sztuk, któ-
re zostały w ostatnim czasie – to było 1,5 roku 
– wydrukowane.

Drugie oświadczenie jest związane z obserwa-
cją strony Ministerstwa Finansów, a zwłaszcza 
urzędów skarbowych. Zwróciłem uwagę na to, że 
w możliwych rozliczeniach z fiskusem można się 
posłużyć zaledwie kilkoma bankami. Są tam Kasy 
Stefczyka, są banki spółdzielcze, natomiast wielu 
instytucji bankowych nie ma, w związku z czym 
nie można automatycznie rozliczyć się z fiskusem 
w ramach rozmaitych zobowiązań. 

Chciałbym zapytać panią minister o to, czy 
istnieje szansa uzupełnienia tej listy i z jakiego 
powodu znajdują się na niej te, a nie inne, czę-
sto dużo silniejsze, instytucje bankowe. Dziękuję 
bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Ogłaszam krótką, 3-minutową przerwę 

techniczną.

(Przerwa w obradach od godziny 11 minut 15  
do godziny 11 minut 17)

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Wznawiam obrady.
Oświadczenie wygłosi senator Bogdan 

Borusewicz.
Oświadczenie jest skierowane do ministra ak-

tywów państwowych, pana wicepremiera Jacka 
Sasina.

Proszę o informację, jakie koszty poniosła 
Telewizja Polska w związku z obsługą prawną re-
alizacji orzeczeń sądowych w sprawach, które te-
lewizja wytoczyła obywatelom Rzeczypospolitej, 
ale także mediom, dziennikarzom.

Według mojej oceny bardzo wiele spraw 
Telewizja Polska wytacza, zarzucając innym nie-
stosowanie się do prawa prasowego, pomówie-
nia. Takich spraw w 1 tylko kategorii, dotyczącej 
stwierdzenia, że Telewizja Polska miała wpływ 
na zamordowanie prezydenta Adamowicza, jest 
przynajmniej kilkadziesiąt. Także pan prezes Jacek 
Kurski za pieniądze telewizji publicznej prowadzi 
szereg spraw z powództwa cywilnego czy wystąpił 
z powództwa cywilnego w takich sprawach, któ-
re dotyczą jego, w których on się czuje obrażony. 
Łatwość wytaczania tego typu spraw jest tym więk-
sza, że – według tego, co wiem – za takie sprawy, 
które powinny być sprawami opłacanymi przez po-
woda, płaci ze swojego budżetu Telewizja Polska. 

Panie Ministrze, Panie Wicepremierze, ile 
było takich spraw? Jakie były ich koszty? Ile 
spraw przegrano? Pytanie to dotyczy także tej 
grupy spraw, które powinny być opłacane przez 
prezesa Jacka Kurskiego, a są opłacane przez te-
lewizję publiczną.

Prosiłbym o  w  miarę szybką informację. 
Przypominam, że jest tutaj termin miesięczny. 
Chciałbym, żeby pan minister tego terminu nie 
przekroczył.

A teraz oświadczenie wygłosi pani senator 
Jolanta Hibner.

Senator 
jolanTa HiBner 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja zwracam się nie tylko z prośbą, ale i z we-

zwaniem do pana premiera, żeby rząd nie czekał, 
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tylko pomógł rozwiązać konflikt, który trwa od 
wielu dni, a może nawet miesięcy, konflikt, któ-
ry z niewiadomych przyczyn nie został jeszcze 
rozwiązany. Chodzi o konflikt pomiędzy kontro-
lerami ruchu powietrznego czy lotniczego a urzę-
dami, Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Agencją 
Żeglugi Powietrznej. Dla nas wszystkich jest to 
niezrozumiałe.

Ja wzywam, żeby pan premier tego nie odkła-
dał. Za 3 dni okaże się, że Polacy są uziemieni na 
różnych lotniskach w różnych miejscach na świe-
cie, że ktoś, kto wyleciał dzisiaj, nie ma jak wrócić, 
nie wie, kiedy wróci. Czy pan premier zdaje sobie 
sprawę z tego, ilu rodzinom odbierze to możliwość 
jakiegokolwiek planowania? Czy pan premier zda-
je sobie sprawę z tego, jakie koszty poniosą Polacy 
przez waszą niefrasobliwość w tym wymiarze?

Mnie toczące się w tej chwili rozmowy przypo-
minają przeciąganie liny. Przecież tak naprawdę 
chodzi o bezpieczeństwo ludzi, którzy latają sa-
molotami na obszarze całej Polski. Czy my nie 
mamy prawa oczekiwać od rządu, że to bezpie-
czeństwo będzie nam zagwarantowane? Czy my 
nie mamy prawa oczekiwać skutecznego działa-
nia w sytuacji sporu, który jest w tej chwili naj-
ważniejszym sporem w obszarze lotnictwa? Czy 
my nie powinniśmy oczekiwać, że premier nie 
będzie chodził po różnych konferencjach, gdzie 
opowiada o wspaniałościach, jakie w tej chwili 
przygotowywane są przez rząd, tylko zacznie pra-
cować na rzecz naszych obywateli?

Przyznam szczerze, że wiele osób do mnie 
dzwoni, wiele osób się niepokoi. I tu nie chodzi 
tylko o te osoby, które w tej chwili mają jakieś 
plany. Tu chodzi o to, że takie przeciąganie liny 
może spowodować, że za chwilę Polska, praktycz-
nie rzecz biorąc, w ogóle nie będzie miała możli-
wości korzystania z obszaru powietrznego. A więc 
dla mnie jest to kompletnie niezrozumiałe.

W  tej sytuacji nie radzi sobie pan wice-
minister, który, że tak powiem, pilnuje pola, 
które w przyszłości będzie może lotniskiem. 
Oczywiście w tym wymiarze jest to na razie nie-
wyobrażalne, bo nic nie jest tam jeszcze przy-
gotowane. Nawet nie wiadomo, jaki obszar ma 
to zajmować. My w tej chwili widzimy, jaka jest 
sytuacja. Pan Horała sobie nie poradził, pan 
Adamczyk sobie nie poradził, więc bezwzględ-
nie powinien włączyć się w to premier. Jeżeli 
pan premier nie ma takiej mocy, to ja się zwra-
cam do pana wicepremiera, który zajmuje się 
bezpieczeństwem. 

Panie Premierze Kaczyński, niech pan sam 
zacznie podejmować decyzje, jeżeli nie potrafią 
ich podejmować osoby, które są za to odpowie-
dzialne. Oczekuję bardzo szybkiego zażegnania 
tego konfliktu.

My wszyscy mówimy, że jeśli chodzi o sprawę 
bezpieczeństwa, to zostało to parafowane, będzie 
to przyjęte. Proszę państwa, sprawa bezpieczeń-
stwa to jest i prawo pracy, i postulaty związków 
dotyczące regulaminów, to jest liczba godzin pra-
cy… To nie jest wyłącznie kwestia tego, że związki 
zawodowe mówią tylko o tym, że nie może być 1 
kontroler, bo może się okazać, że zasłabnie i nie 
będzie możliwości przeprowadzenia prawidłowe-
go przylotu lub odlotu samolotu. To nie o to cho-
dzi. Chodzi też o to, żeby to bezpieczeństwo było 
w każdej postaci, nawet co do tych ludzi, którzy 
podejmują decyzje, żeby się nie okazało, że któryś 
zasłabnie i będzie katastrofa, za którą odpowie-
dzialność będą później ponosić premier, wicepre-
mier i wszyscy, którzy w tym uczestniczyli, nie 
potrafili tego problemu rozwiązać. Dziękuję.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę o zabranie głosu i wygłoszenie oświad-

czenia pana senatora Adama Szejnfelda.

Senator 
adam szejnfeld 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Swoje oświadczenie kieruję do pana pre-

miera Mateusza Morawieckiego, prezesa Rady 
Ministrów.

Sprawa dotyczy skutków wdrożenia ustawy 
z 16 kwietnia, czyli najnowszej ustawy o szcze-
gólnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziała-
nia wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących 
ochronie bezpieczeństwa narodowego. Jest to 
ustawa, którą niedawno rozpatrywaliśmy tutaj, 
w Senacie, i jak pewnie osoby zainteresowane, 
które śledziły tę debatę, wiedzą, ponadpartyjnie, 
ponadklubowo, ponadpolitycznie wspieraliśmy tę 
ustawę, uznajemy, że jest ważna, potrzebna. 

Ustawa wprowadza coś, co określamy kolo-
kwialnie listą sankcyjną, a więc tworzenie spi-
su tychże firm, które, jak się uznaje, wspierają 
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bezpośrednio lub pośrednio agresję na Ukrainę. 
Ustawa obejmuje te firmy, które działają na te-
renie Rosji i Białorusi, więc same plusy, moż-
na by powiedzieć. Jest jednak i minus, nie tyle 
może w ustawie, ile w jej wdrażaniu, realizowa-
niu jej przepisów. A mianowicie wystąpiły skut-
ki negatywne dla obywateli, dla samorządów, 
dla podmiotów publicznych. Prawdopodobnie 
nie przewidziano – a powinno się przewidzieć, 
wcześniej zadziałać, wcześniej zabezpieczyć – 
że jeśli wprowadzi się na listę sankcyjną przed-
siębiorstwa, które np. dostarczają, jak w tym 
przypadku, o czym za chwilę 2 słowa, gaz do 
odbiorców polskich, no to trzeba zapewnić al-
ternatywę, po to, żeby tego gazu i ciepła nie 
zabrakło. 

Mamy taki oto skutek, że choćby tylko – to nie 
jest katalog zamknięty – w mojej Wielkopolsce 
można przytoczyć 2 przykłady, Zagórów oraz 
Mieścisko w powiecie wągrowieckim, czy inne 
w kraju, np. Łeba w województwie pomorskim, 
gdzie gaz był dostarczany przez firmę Novatek 
Green Energy, która znalazła się na liście 50 
firm, na tej liście sankcyjnej. Firma dostarcza-
ła gaz, no i gaz został odcięty, w związku z czym 
gospodarstwa indywidualne, mieszkańcy, ale 
również samorząd, jednostki publiczne, które 
świadczą usługi na rzecz mieszkańców, jak szko-
ła, jak przedszkola, jak ośrodek pomocy społecz-
nej, także, co jest przecież bardzo groźne, ośrodek 
zdrowia, nie mają gazu, nie mają energii, nie mają 
ciepła.

Chciałbym więc, kończąc, po pierwsze, dowie-
dzieć się od pana premiera, dlaczego taka sytuacja 
nastąpiła, dlaczego wcześniej w tych i wszystkich 
innych przypadkach nie wprowadzono zabezpie-
czenia, żeby nie wystąpiły negatywne dla polskich 
obywateli, polskich firm i polskich samorządów 
efekty słusznego wprowadzenia sankcji wobec 
firm współpracujących bezpośrednio czy po-
średnio z agresorem. Po drugie, co pan premier, 
co Rada Ministrów natychmiast, jak rozumiem, 
podjęła i co będzie podejmować, żeby kolejnych 
takich przypadków, takich negatywnych skutków 
dla obywateli polskich i polskich podmiotów nie 
było, w ramach wprowadzenia, i słusznie, listy 
sankcyjnej i realizacji ustawy, której tytuł przy-
toczyłem na wstępie. Dziękuję bardzo.

WiceMarSzałek 
BoGdan Borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Na tym za kończyl iśmy w ygłaszanie 

oświadczeń.
Informuję, że protokół czterdziestego pierw-

szego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej X kadencji zostanie udostępniony sena-
torom w terminie 30 dni po posiedzeniu Senatu 
w Biurze Prac Senackich, w pokoju nr 255.

Zamykam czterdzieste pierwsze posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską 
marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 11 minut 31)
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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 94 99 99 99 99 99 99 99 99 98 99 99 99 99 99 99 98 99 99 99
  za 51 98 99 99 99 99 99 47 98 98 99 99 99 98 99 99 98 46 54 97
  Przeciw 43 0 0 0 0 0 0 52 1 0 0 0 0 1 0 0 0 52 45 0
  Wstrzymało się 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
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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 39 40
  1 r. ambrozik + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  2 P. arndt + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  4 H. Bieda + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  5 g. Bierecki + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  6 P. Błaszczyk + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  7 r. Bober + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
  8 j. Bogucki + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  9 M. Borowski + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-damięcka + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  12 M. Bosacki + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  13 k. Brejza + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  14 M. Budner + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  15 j. Bury + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  16 j. chróścikowski . . . . . . . . . . . . . . . ? . . . .
  17 a. chybicka + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  18 l. czarnobaj + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  19 g. czelej + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  20 j. czerwiński + + + + - - - + + + - - - - + + + + + +
  21 d. czudowska . + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  22 W. dobkowski ? + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  23 r. dowhan + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  24 a. dunin + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  25 W. durlak + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  26 j. Fedorowicz + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  27 z. Frankiewicz + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  28 e. gawęda + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  29 S. gawłowski + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  30 B. godyla + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  31 S. gogacz + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  32 M. golba + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  33 a. gorgoń-komor + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  34 t. grodzki + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  35 j. gromek + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  36 M. gromko + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  37 j. Hamerski + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  38 j. Hibner + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  39 j.M. jackowski + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  40 d. jazłowiecka + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  41 M. kamiński + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
  42 S. karczewski + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  43 k. kleina + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  44 B. klich + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  45 a. kobiak + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  46 M. koc + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  47 M. kochan + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  48 a. kołacz-leszczyńska + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  49 W. komarnicki + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  50 M. komorowski + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  51 W. konieczny + ? + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  52 t. kopeć + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  53 M. kopiczko + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
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    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 W. kraska + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  55 k. kwiatkowski + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  56 S. lamczyk + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  57 j.F. libicki + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  58 M. łuczak + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  59 j. łyczak + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  60 r. Majer + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  61 B. Małecka-libera + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  62 r. Mamątow + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  63 M. Martynowski + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  64 e. Matecka + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  65 a. Mężydło + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + ? + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  67 k. Mróz + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  68 B. orzechowska + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  69 S. ożóg + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  70 a. Pająk + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  71 j. Pęcherz + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  73 W. Piecha + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  74 M. Plura + + + ? + + + + + - + + + + + . + + + +
  75 a. Pociej + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  76 z. Pupa + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  77 j. rotnicka + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  78 j. rusiecki + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  79 S. rybicki + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  80 j. Sagatowska + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  81 j. Sekuła + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  83 W. Skurkiewicz + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  84 k. Słoń + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  85 l. Staroń + + + + + + + + + . . . . . + + + + + +
  86 a. Szejnfeld + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  87 a. Szwed + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  88 r. ślusarz + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  89 r. świlski + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  90 d. tobiszowska + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  91 W. tyszkiewicz + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + ? + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  93 j. Wcisła + + + ? + + + + + - + + + + + + + + + +
  94 k. Wiatr + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  95 j. Włosowicz + + + - - - - . + + - - - - + + + + + +
  96 a. zając + + + - - - - + + + - - - - + + + + + +
  97 j. zając + + + - + + + + + - + + + + + + + + + +
  98 B. zdrojewska + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
  99 B. zdrojewski + + + + + + + + + - + + + + + + + + + +
  100 W. ziemniak + + + ? + + + + + - + + + + + + . + + +
 
  głosujących 98 99 99 99 99 99 99 98 99 98 98 98 98 98 99 99 98 99 99 99
  za 97 96 99 6 54 54 54 98 99 45 53 53 53 53 99 98 98 99 99 99
  Przeciw 0 0 0 45 45 45 45 0 0 53 45 45 45 45 0 0 0 0 0 0
  Wstrzymało się 1 3 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
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. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

    41 42 43 44 45 46
  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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    41 42 43 44 45 46
  54 W. kraska + + + + - +
  55 k. kwiatkowski + + + + + +
  56 S. lamczyk + + + + + +
  57 j.F. libicki + + + + + +
  58 M. łuczak + + + + - +
  59 j. łyczak + + + + - +
  60 r. Majer + + + + - +
  61 B. Małecka-libera + + + + + +
  62 r. Mamątow + + + + - +
  63 M. Martynowski + + + + - +
  64 e. Matecka + + + + + +
  65 a. Mężydło + + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka + + + + + +
  67 k. Mróz + + + + - +
  68 B. orzechowska + + + + - +
  69 S. ożóg + + + + - +
  70 a. Pająk + + + + - +
  71 j. Pęcherz + + + + + +
  72 M. Pęk + + + + + +
  73 W. Piecha + + + + - +
  74 M. Plura + + + + + +
  75 a. Pociej + + + + + +
  76 z. Pupa + + + + - +
  77 j. rotnicka + + + + + +
  78 j. rusiecki + + + + - +
  79 S. rybicki + + + + + +
  80 j. Sagatowska + + + + - +
  81 j. Sekuła + + + + + +
  82 M. Seweryński + + + + - +
  83 W. Skurkiewicz + + + + - +
  84 k. Słoń + + + + - +
  85 l. Staroń + + + + + +
  86 a. Szejnfeld + + + + + +
  87 a. Szwed + + + + - +
  88 r. ślusarz + + + + - +
  89 r. świlski + + + + + +
  90 d. tobiszowska + + + + - +
  91 W. tyszkiewicz + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski + . + + + +
  93 j. Wcisła + + + + + +
  94 k. Wiatr + + + + - +
  95 j. Włosowicz + + + + - +
  96 a. zając + + + + - +
  97 j. zając + + + + + +
  98 B. zdrojewska + + + + + +
  99 B. zdrojewski + + + + + +
  100 W. ziemniak + + + + + +
 
  głosujących 99 98 99 99 99 98
  za 99 98 99 99 58 98
  Przeciw 0 0 0 0 41 0
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0
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Przemówienie senatora Grzegorza czeleja  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zdrowie, jak powszechnie wiadomo, jest priorytetem dla obywateli, ale 

i także szeroko rozumianej administracji publicznej. Ustawa o Zespole Pomocy 
Humanitarno-Medycznej, nad którą pochylamy się w tej chwili, reguluje po-
wstanie Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, podmiotu podległego 
Szefowi Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, którego zadaniem zgodnie z usta-
wą będzie zapewnienie natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego lub osobom, u których w przypadku opóźnienia udzielenia wyso-
kospecjalistycznej pomocy medycznej może dojść do stanu nagłego zagrożenia 
zdrowotnego. Ponadto ustawa reguluje działania humanitarne poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z wypełnianiem zobowiązań państwa wy-
nikających z przepisów międzynarodowych lub umów międzynarodowych, 
których stroną jest Rzeczpospolita Polska, oraz prowadzenie akcji transpor-
towo-medycznych związanych z zapewnieniem przewozu z lub na terytorium 
innego państwa.

Na przestrzeni lat nasze państwo udzielało pomocy medycznej i  lo-
gistycznej poza granicami kraju podczas wielu misji pomocowych, m.in. 
w  Afganistanie w  ubiegłym roku, w  Ukrainie czy w  okresie pandemii 
COVID-19 w Wielkiej Brytanii, Słowacji. Podobnej pomocy udzielają orga-
nizacje pozarządowe, takie jak Polska Misja Medyczna czy Caritas. To tyl-
ko pokazuje, jak bardzo potrzebne i ważne jest powstanie Zespołu Pomocy 
Humanitarno-Medycznej. Na podkreślenie w procedowanej ustawie zasłu-
guje poszerzenie katalogu osób mogących aplikować do ZPHM o ratowników 
medycznych posiadających zaświadczenie o ukończeniu kursu pierwszej po-
mocy, jasne określenie na poziomie legislacyjnym wysokości wynagrodzenia 
członków ZPHM, a także umożliwienie uczestniczenia w szkoleniach z za-
kresu obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego czy też ochrony ludności. 
Ustawa daje możliwość wykorzystywania przez ZPHM samolotów wyko-
rzystywanych do przewozu najważniejszych osób w państwie oraz środków 
transportu wykorzystywanych przez lotnicze zespoły ratunkowe. Dodatkowo 
ustawa zawiera przepisy w zakresie dysponowania przez ZPHM produkta-
mi leczniczymi i wyrobami medycznymi, ado realizacji tych działań ZPHM 
może przewozić poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wwozić na jej 
terytorium produkty lecznicze i wyroby medyczne, niezbędne do realizacji 
działań przewidzianych w ustawie.

Szanowni Państwo Senatorowie, doskonale zdajemy sobie sprawę, że 
w obecnych czasach, w których naród ukraiński walczy z agresorem, a także 
w innych miejscach na świecie będzie potrzebna pomoc, wsparcie, wymaga-
ne są zdecydowane działania legislacyjne, logistyczne, pozwalające udzielić 
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realnego wsparcia naszym obywatelom poza granicami kraju. Liczę na to, że 
Wysoka Izba poprze regulacje zawarte w omawianej ustawie. Zdrowie i życie 
obywateli, również tych przebywającymi poza granicami kraju to priorytet 
władz państwowych.
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Przemówienie senatora artura dunina  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Polskie służby medyczne i ratownicze, a także wiele organizacji pozarządo-

wych, od momentu wybuchu wojny w Ukrainie pracują wytrwale przy grani-
cy, jak również w wielu miastach, udzielając niezbędnej pomocy ukraińskim 
uchodźcom. Zaangażowanie naszych służb i organizacji jest znane na całym 
świecie, ze względu na ich uczestnictwo w wielu akcjach humanitarnych poza 
granicami naszego kraju. Doświadczenie zdobyte podczas misji pomocowych 
powinno być wyznacznikiem działań, jakimi powoływany Zespół Pomocy 
Humanitarno-Medycznej będzie się kierować. Dziś, jako państwo graniczące 
ze strefą objętą działaniami wojennymi, stoimy przed kolejnymi wyzwaniami, 
którym nasze służby próbują sprostać, wykorzystując posiadaną już wiedzę.

Sama idea powstania takiego zespołu jest potrzebna, ale ważne jest przede 
wszystkim wdrożenie wszystkich procedur tak, aby zespół mógł w pełni funk-
cjonować i działać bez zbędnej biurokracji w swoim obszarze, do którego został 
powołany. Działania, z jakimi zmierzy się zespół, nie powinny być ograniczane 
rozwiązaniami czasowymi i proceduralnymi, gdyż w wielu przypadkach czyn-
ności będą musiały być podejmowane natychmiast i bez zbędnej zwłoki.

W moim przekonaniu istotne jest określenie uposażenia zespołu, ponie-
waż zaangażowanie się w prace nie powinno być traktowane jako wolontariat. 
Wziąwszy pod uwagę warunki, w jakich członkowie zespołu będą działać, oraz 
czas, jaki będą poświęcali, kosztem pracy etatowej, należy stwierdzić, że ich 
praca zasługuje na wynagrodzenie.

Powstanie Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej jest pomysłem, który 
niesie za sobą wiele korzyści, pod warunkiem że zostanie wprowadzony z rozwa-
gą, po uwzględnieniu uwag specjalistów i rozwiązań z każdej strony politycznej.
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Przemówienie senatora wiktora durlaka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zdrowie i życie ludzkie jest bezcenne, a niesienie pomocy humanitarnej czy 

podejmowanie innych działań pomocowych poza granicami RP jest naszym 
moralnym obowiązkiem. Polska od wielu lat aktywnie angażuje się w szereg 
działań poza granicami naszego państwa, udzielając pomocy zarówno obywa-
telom polskim, jak również obywatelom innych państw, a także wspiera orga-
nizacje międzynarodowe, które niosą pomoc potrzebującym na całym świecie.

Dotychczasowe polskie doświadczenia pokazują, że nasi ratownicy, lekarze 
i pielęgniarki doskonale wywiązują się z powierzonych im zadań. Niemniej jed-
nak, w ciągu ostatnich 2 lat cały świat, w tym również Polska, stanął w obliczu 
wielu nowych wyzwań, związanych chociażby z pandemią, napaścią Federacji 
Rosyjskiej na Ukrainę czy coraz częściej występującymi klęskami żywiołowy-
mi. Tym samym liczba zdarzeń zagrażających zdrowiu i życiu znacząco wzrosła 
w ostatnich latach.

Bez wątpienia przy różnego rodzaju akcjach ratunkowych istotny, a być może 
najważniejszy jest czas potrzebny na dotarcie do miejsca zdarzenia. Nie bez zna-
czenia jest także wyposażenie ratowników w odpowiedni sprzęt oraz różnego 
rodzaju medykamenty, dzięki którym mogą oni skutecznie ratować ludzkie ży-
cie i zdrowie.

Trudno sobie wyobrazić sprawne i szybkie powoływanie za każdym razem, 
ad hoc, grupy odpowiednio przeszklonych osób, którą należy natychmiast dopo-
sażyć w odpowiedni sprzęt oraz jak najszybciej przetransportować poza granice 
kraju. Potrzebne są zatem odpowiednie przepisy, procedury, aby stworzyć stały, 
centralny zespół do szybkiego reagowania, składający się z przedstawicieli róż-
nych specjalności, będący w stałej gotowości do niesienia pomocy, odpowiednio 
dobrany, przeszkolony i doposażony.

Podstawowym celem procedowanej ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-
Medycznej jest zwiększenie efektywności w zakresie realizacji zadań państwa 
polegających na zapewnieniu natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej osobom, które znalazły się w sytuacji zagrożenia 
życia lub zdrowia. Wspomniany cel realizowany ma być poprzez wprowadze-
nie odpowiednich mechanizmów prawnych i organizacyjno-finansowych, 
dzięki którym utworzony zostanie Zespół Pomocy Humanitarno- Medycznej, 
ZPHM, oraz stworzone zostaną odpowiednie warunki do jego funkcjonowania, 
tj. wsparcie w zakresie szkoleniowym, operacyjnym i sprzętowym, a także zo-
stanie zapewniona odpowiednia logistyka, transport oraz koordynacja działań 
z innymi podmiotami administracji rządowej i pozarządowej.

Zgodnie z założeniami ustawy członkami ZPHM mają być przede wszystkim 
lekarze, ratownicy, pielęgniarki, diagności laboratoryjni oraz inne osoby wyko-
nujące zawody medyczne, które posiadają odpowiednią wiedzę i doświadczenie 
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z zakresu ratownictwa medycznego lub udzielania pomocy humanitarnej, wy-
łaniani w drodze otwartego naboru. Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej 
ma być zatem profesjonalną, pozostającą w stałej gotowości grupą specjalistów 
medycznych, którzy będą prowadzić akcje ratunkowe oraz udzielać wsparcia 
humanitarnego poza granicami państwa polskiego.

Za pozostawanie w gotowości oraz za udział w akcjach członkom ZPHM przy-
sługiwać ma odpowiednie wynagrodzenie, a w czasie podejmowanych przez nich 
działań, również w czasie wypoczynku koniecznego po ich zakończeniu, mają 
oni być zwolnieni z obowiązku świadczenia pracy oraz objęci ubezpieczeniem 
od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej ma brać udział w akcjach ratunko-
wo-ewakuacyjnych polskich obywateli będących ofiarami wypadków i innych 
zdarzeń nagłych oraz uczestniczyć w zabezpieczeniu medycznym akcji zwią-
zanych z zapewnieniem pomocy polskim obywatelom oraz obywatelom innych 
państw będących członkami ich rodzin, w tym ewakuacji zagrożonych osób do 
bezpiecznego miejsca.

Ponadto ZPHM ma wspierać państwa trzecie w działaniach ratunkowych 
podejmowanych na ich terytorium oraz udzielać im pomocy humanitarnej.

Podsumowując, należy stwierdzić, iż w obecnych czasach zasadne jest powo-
łanie stałego, profesjonalnego zespołu składającego się z wybranych specjalistów, 
pozostającego w stałej gotowości do niesienia pomocy i wsparcia humanitarnego 
poza granicami RP oraz stworzenie odpowiednich warunków do jego funkcjono-
wania. Należy zatem przyjąć ustawę o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa zakłada, iż powołanie Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej 

przyczyni się do większej efektywności działań odnoszących się do zapewnienia 
natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Polski osobom znajdu-
jącym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego lub osobom, w przypadku 
których z powodu opóźnienia udzielenia wysokospecjalistycznej pomocy me-
dycznej może dojść do nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Z przedłożonego projektu wynika, iż w skład zespołu będzie wchodzić 60 spe-
cjalistów podzielonych na sekcje, z czego każda będzie liczyć minimum 10 osób. 
Członkowie zespołu będą pełnić dyżury, dzięki czemu szybko stawią się na miej-
scu, gdy zajdzie taka potrzeba.

Członkami ZPHM będą m.in. lekarze, dentyści, ratownicy medyczni, pielę-
gniarki, położne oraz diagności laboratoryjni. Będą oni musieli posiadać wie-
dzę z zakresu ratownictwa medycznego lub udzielania pomocy humanitarnej. 
Zespół będzie mieć za zadanie prowadzenie akcji ratunkowo-ewakuacyjnych 
polskich obywateli będących ofiarami wypadków i innych zdarzeń nagłych. 
Będzie również zabezpieczał akcje medyczne związane z zapewnieniem pomo-
cy obywatelom polskim oraz członkom ich rodzin, jak również wspierał inne 
państwa w działaniach ratunkowych podejmowanych na ich terytorium. Każdy 
z członków zespołu będzie wyłaniany w drodze otwartego konkursu ogłaszane-
go w Biuletynie Informacji Publicznej.

Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Celem procedowanej ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej jest 

utworzenie Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej składającego się z grupy 
specjalistów medycznych i innych specjalistów niezbędnych do prowadzenia 
akcji ratunkowych oraz udzielania wsparcia humanitarnego poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej osobom w przypadku zagrożenia ich zdrowia lub ży-
cia. Uważam, że jest to absolutny priorytet.

Nie rozumiem jednak, dlaczego posłowie na etapie procesu legislacyjnego 
w Sejmie odrzucili bardzo ważną poprawkę zakładającą, że do zespołu dołączy 
tłumacz języka kraju, w którym odbywać się będzie akcja ratunkowa.

Podczas wczorajszego wspólnego posiedzenia Komisji Zdrowia z Komisją 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej podjęliśmy niezwykle 
ważną kwestię dotycząca braków kadrowych. Wiemy, jak duży jest deficyt me-
dyków w naszym kraju, a ustawa przewiduje możliwość skorzystania z obecnych 
zasobów kadrowych, a nawet zasobów sprzętowych. Czy to nie będzie pogłębiało 
zapaści w ochronie zdrowia? 

Ta ustawa to dobra inicjatywa, ale musimy myśleć długofalowo i rozważać 
ewentualne konsekwencje. Pamiętajmy o zabezpieczeniu potrzeb zdrowotnych 
Polaków w naszym kraju. Myślę także, że należy wziąć pod uwagę możliwość 
powołania do zespołu lekarzy uchodźców, którzy znaleźli w Polsce schronienie 
przed wojną. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej jest zwiększenie 

efektywności w zakresie realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu 
osobom natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej w przypadku zagrożenia ich zdrowia lub życia. Epidemia wywołana 
zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 pokazała, że jest konieczne podejmowanie 
działań nie tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, ale również poza jej 
granicami. Solidarność w pomocy między krajami zmagającymi się z proble-
mami medycznymi jest niezwykle ważna.

Jak piszą w uzasadnieniu wnioskodawcy: „Zdrowie jest warunkiem nie-
zbędnym do prawidłowego i niezakłóconego funkcjonowania społeczeństwa 
w każdym jego aspekcie. Oczekiwaniem społeczeństwa jest jak największe zaan-
gażowanie państwa w ochronę przed zagrożeniami zdrowia, nie tylko o zasię-
gu lokalnym, lecz również wykraczającymi poza granice państwowe”. W pełni 
zgadzam się z tym stwierdzeniem.

Bardzo ważna dla skuteczności zespołów jest zakładana samowystarczalność 
tam, gdzie będą realizować pomoc. Dysponowanie własnym sprzętem medycz-
nym, zapasami materiałów medycznych, żywności oraz sprzętem pozwalającym 
produkować energię elektryczną to niezwykle ważny element.

Popieram tę ustawę.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dzisiejszych czasach niezwykle ważna jest dbałość o nasze zdrowie, dla-

tego państwo także powinno maksymalnie angażować się w ochronę zdrowia 
swoich rodaków, a także społeczności wychodzącej poza granice naszego pań-
stwa, wszak solidarność międzynarodowa jest bardzo ważna.

W dobie pandemii łatwo można było zauważyć, jak szlachetną postawą wy-
kazała się służba zdrowia oraz jak ważna jest ochrona zdrowia nie tylko w kon-
kretnym kraju, lecz także poza jego granicami. Z pewnością działania medyczne 
naszych lekarzy, pielęgniarek czy ratowników medycznych na arenie między-
narodowej znacznie przyczyniły się do pomysłu utworzenia stabilnego zespołu, 
który mógłby znacznie szybciej i sprawniej nieść pomoc ratunkową w sytuacji 
zagrożenia życia lub zdrowia poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Procedowana ustawa o Zespole Pomocy Humanitarno-Medycznej odnosi się 
głównie do zbudowania korpusu składającego się z najlepszych specjalistów me-
dycznych – lekarzy, dentystów, ratowników medycznych – oraz osób odpowied-
nio przygotowanych do akcji ratunkowych i humanitarnych przeprowadzanych 
poza granicami naszego kraju, którzy stworzą Zespół Pomocy Humanitarno-
Medycznej, ZPHM, działający przy prezesie Rady Ministrów, aby zwiększyć 
efektywność w zakresie realizacji zadań państwa polegających na zapewnieniu 
natychmiastowej pomocy poza granicami Polski w sytuacji zagrożeniach zdro-
wia lub życia ludzkiego.

Założeniem ustawodawcy jest sprawne zorganizowanie całej logistyki 
w związku z utworzeniem ZPHM, zapewnienie niezbędnego sprzętu, transportu, 
finansów oraz uformowanie wyspecjalizowanej kadry szkoleniowej z jej pełną 
gotowością. Planowane jest także wdrożenie różnych form pomocy adekwatnych 
do sytuacji zagrażającej życiu lub zdrowiu, np. w sytuacji klęsk żywiołowych, 
kryzysów, katastrof naturalnych, a także tych spowodowanych bezpośrednio 
przez człowieka.

Wszystkie przepisy w omawianej ustawie są jasne, klarowne, zrozumiałe 
i nie budzą żadnych moich wątpliwości.

Mając na względzie ludzkie dobro i bezpieczeństwo, całkowicie popieram 
omawianą ustawę. Uważam, że polski Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej 
znacznie wpłynie na ograniczenie skutków zdrowotnych ofiar nieszczęśliwych 
wydarzeń, a także obniży ich śmiertelność.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Celem procedowanej ustawy, jak czytamy w uzasadnieniu, jest zwiększenie 

efektywności w zakresie realizacji zadań państwa, które polegają przede wszyst-
kim na zapewnieniu natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej osobom w przypadku zagrożenia ich zdrowia lub życia.

Znajdujemy w niej również mechanizmy prawne, ale także organizacyjne i fi-
nansowe oraz procedury postępowania niezbędne do realizacji powyższych za-
dań. Będzie się to działo przede wszystkim poprzez utworzenie Zespołu Pomocy 
Humanitarno-Medycznej, który będzie skupiał specjalistów medycznych i in-
nych specjalistów potrzebnych do tego, by prowadzić akcje ratunkowe, ale tak-
że będzie udzielał wsparcia humanitarnego poza terytorium naszego państwa.

Kolejne zadania to przede wszystkim zapewnienie gotowości niezbędnej 
kadry w zakresie szkoleniowym i operacyjnym, ale może przede wszystkim 
sprzętowym, tak by móc być w ciągłej gotowości i zapewnić możliwość udziału 
w działaniach ratunkowych, akcjach ratunkowo-ewakuacyjnych czy też wspar-
cia humanitarnego.

Następne zadania to zwłaszcza sprawność logistyczna i koordynacja za-
dań, a także transport w oparciu o własne zasoby, jak również zasoby in-
nych podmiotów znajdujących się w administrowaniu rządu czy też instytucji 
pozarządowych.

Ostatnie wydarzenia związane zarówno z pandemią, jak i z wojną za naszą 
wschodnią granicą pokazały, jak zmienia się świat i jak konieczne jest przygoto-
wanie logistyczne, ale również sprzętowe do tego, by nieść pomoc również poza 
terytorium naszego państwa.

Jest to potrzebna ustawa, którą niejako wymusiły wydarzenia ostatnich lat.
Oby organizacyjnie i finansowo nie podzieliła ona losu innych przedsięwzięć 

przygotowywanych przez rządzących, których efektów nigdy się nie doczekali-
śmy. I obyśmy nie musieli słuchać o kolejnych aferach związanych z finansowa-
niem funkcjonowania Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej.

Przygotowane przez senatorów poprawki pozwolą poprzeć ten projekt i ocze-
kiwać najlepszych efektów.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem rządowego projektu ustawy o  Zespole Pomocy Humanitarno-

Medycznej, który procedujemy na dzisiejszym posiedzeniu Senatu, jest utwo-
rzenie Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej składającego się z grupy 
specjalistów medycznych i innych specjalistów niezbędnych do prowadzenia 
akcji ratunkowych oraz udzielania wsparcia humanitarnego poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej osobom w przypadku zagrożenia ich zdrowia lub życia.

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu:
„Zdrowie jest warunkiem niezbędnym do prawidłowego i niezakłóconego 

funkcjonowania społeczeństwa w każdym jego aspekcie. Oczekiwaniem społe-
czeństwa jest jak największe zaangażowanie państwa w ochronę przed zagro-
żeniami zdrowia, nie tylko o zasięgu lokalnym, lecz również wykraczającymi 
poza granice państwowe.

Epidemia wywołana zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 pokazała, że jest 
konieczne podejmowanie działań nie tylko na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, ale również poza jej granicami. Kierując się dewizą, że «międzyna-
rodowa solidarność jest naszym znakiem eksportowym» – Polska zaangażo-
wała się w szereg działań poza granicami kraju, udzielając pomocy zarówno 
polskim obywatelom, jak również rządom innych krajów oraz organizacjom 
międzynarodowym.

W tym miejscu należy wspomnieć wyjazd personelu medycznego i służb 
mundurowych do Wielkiej Brytanii w celu zapewnienia wsparcia medycznego 
polskim kierowcom, którzy ze względu na sytuację na granicy Wielkiej Brytanii 
i Francji czekali w Dover na możliwość przeprawy przez kanał La Manche i po-
wrót do kraju. Innym przykładem tego typu działań jest ewakuacja obywateli 
polskich z Indii.

W ramach pomocy międzynarodowej rząd Polski na prośbę rządu Słowacji 
zorganizował wyjazd polskich medyków i przedstawicieli służb mundurowych 
z pomocą słowackim służbom medycznym w ogólnokrajowej akcji wykonywa-
nia testów na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Polscy medycy realizowali szczepienia pracowników Kwatery Głównej 
NATO i delegacji narodowych. Dodatkowo zaszczepiono Polaków zatrudnio-
nych w Stałym Przedstawicielstwie RP przy Unii Europejskiej, Ambasadzie RP 
w Brukseli oraz innych instytucjach unijnych.

Dokonano również niezwykle skomplikowanej operacji na terytorium 
Ukrainy, gdzie wykonano szczepienia przedstawicieli Stałej Misji Monitorującej 
OBWE oraz szczepienia personelu polskich przedstawicielstw na Ukrainie (am-
basada i konsulaty).

Wyzwaniem była również operacja związana z  ewakuacją obywate-
li Rzeczypospolitej Polskiej oraz obywateli Afganistanu do tzw. miejsc 
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bezpiecznych. Zabezpieczenie medyczne było integralną częścią tej operacji, 
która odbywała się w warunkach realnego zagrożenia utraty zdrowia i życia.

Powyższe doświadczenia związane z organizacją i koordynacją tego typu 
działań unaoczniły konieczność posiadania stałego zespołu szybkiego reago-
wania na szczeblu centralnym, który w projekcie nazwano Zespołem Pomocy 
Humanitarno-Medycznej.”.

„Wprowadzenie mechanizmów prawnych i organizacyjno-finansowych oraz 
procedur postępowania niezbędnych do realizacji ww. celu obejmuje:

1) utworzenie Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, tj. grupy spe-
cjalistów medycznych i  innych specjalistów niezbędnych do prowadzenia 
akcji ratunkowej oraz udzielania wsparcia humanitarnego poza terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej;

2) zapewnienie gotowości niezbędnej kadry w zakresie szkoleniowym, opera-
cyjnym i sprzętowym (gotowość, delegowanie i finansowanie gotowości i udziału 
w działaniach ratunkowych i akcjach ratunkowo-ewakuacyjnych oraz medycz-
nych czynnościach ratunkowych, oraz wparcia humanitarnego);

3) zapewnienie sprawnej logistyki, transportu i koordynacji realizowanych 
zadań zarówno w oparciu o własne zasoby, jak również o zasoby innych pod-
miotów z obszaru administracji rządowej, w mniejszym stopniu z obszaru ad-
ministracji pozarządowej.”.

W pełni podzielam pogląd, że dzięki niniejszemu projektowi nastąpi zwięk-
szenie efektywności w zakresie realizacji zadań państwa polegających na zapew-
nieniu natychmiastowej i niezbędnej pomocy poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej osobom w przypadku zagrożenia ich zdrowia lub życia. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Utworzenie Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej jest bardzo dobrą ini-

cjatywą, szczególnie dzisiaj, w dobie wielu zagranicznych kryzysów, z którymi 
mamy do czynienia. Powołanie i usankcjonowanie działalności takiego zespołu 
pozwoli zapewnić natychmiastową i skuteczną pomoc obywatelom Polski, któ-
rzy ucierpieli w różnego rodzaju zdarzeniach poza terytorium Rzeczypospolitej. 
Kolejnym ważnym aspektem jest niesienie pomocy medycznej, ratunkowej i hu-
manitarnej w krajach dotkniętych chociażby klęskami żywiołowymi. Co prawda 
polskie służby ratownicze i medyczne mają ogromne doświadczenie w zakresie 
organizacji i koordynacji działań ratowniczych na terenie innych państw, ale 
po przyjęciu i wprowadzeniu w życie tej ustawy te działania będą miały odpo-
wiednią podstawę i zaplecze.

Jednak, aby to wszystko faktycznie zdało egzamin i aby Polki i Polacy prze-
bywający za granicą mieli poczucie bezpieczeństwa i opieki ze strony państwa 
w sytuacjach kryzysowych, należy zadbać o wiele aspektów. Przede wszystkim 
o odpowiednią rekrutację na członków zespołu, tak aby ZPHM tworzyli ludzie 
z pasją, którzy z roku na rok będą tę jednostkę udoskonalać i profesjonalizo-
wać. Ważne, aby tym ludziom dostarczyć odpowiedni sprzęt, który pozwoli im 
skutecznie pomagać i zadbać o swoje bezpieczeństwo. Kluczowe jest również to, 
co akurat mocno kuleje w naszym systemie ochrony zdrowia, a więc zadbanie 
o odpowiednie wynagrodzenie członków zespołu. Pamiętajmy, że nie będzie to 
łatwa i przyjemna praca, będzie się ona wiązała z dużym narażeniem się na 
niebezpieczeństwo, obarczona będzie dużym stresem, ciężarem psychicznym 
i niesprzyjającymi warunkami.

Wszystkie działania, które zwiększają bezpieczeństwo polskich obywateli, za-
sługują na poparcie, dlatego jeżeli we wspomnianych aspektach ustawa o Zespole 
Pomocy Humanitarno-Medycznej zostanie uzupełniona, należy ją przyjąć.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Inicjatywę utworzenia Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej uważam 
za potrzebną, szlachetną, a w obliczu konfliktu zbrojnego u granic naszego kra-
ju wręcz za konieczną. Cieszę się, że inicjatywa ta została oceniona w podobny 
sposób przez Sejm, co pokazało jednomyślne głosowanie – nikt tym razem nie 
wstrzymał się od głosu ani nie był przeciw. Wskazuje to na dużą zasadność ist-
nienia takiego zespołu, czego wyrazem są główne cele jego powołania.

Zespół Pomocy Humanitarno-Medycznej będzie bowiem brał udział w ak-
cjach ratunkowo-ewakuacyjnych polskich obywateli będących ofiarami wy-
padków i innych nagłych zdarzeń, ale także będzie udzielał wsparcia państwom 
trzecim w działaniach ratunkowych podejmowanych na ich terytorium. Ponadto 
będzie służył zabezpieczeniu medycznemu akcji związanych z zapewnieniem 
pomocy polskim obywatelom oraz obywatelom innych państw będących człon-
kami ich rodzin, w tym ewakuacji zagrożonych osób do bezpiecznego miejsca 
i udzielaniu wsparcia humanitarnego. Powołanie zespołu ma więc zwiększyć 
efektywność działań dotyczących zapewnienia natychmiastowej i niezbędnej 
pomocy poza terytorium Polski.

Jestem zdecydowanie za przyjęciem ustawy o Zespole Pomocy Humanitarno-
Medycznej z merytorycznego punktu widzenia, jednakże należy uwzględnić 
poprawki mające na celu zniwelowanie zastrzeżeń co do spójności wewnętrz-
nej ustawy oraz co do spójności systemowej prawa, a także zastrzeżeń natury 
legislacyjnej i redakcyjnej.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożone zmiany w ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 

Sądowym mają przyczynić się do zatrzymania procederu, z jakim mamy do 
czynienia, tj. kradzieży spółek.

Zmiana w ustawie wprowadza automatyczne powiadamianie zaintereso-
wanego podmiotu poprzez system teleinformatyczny o takich zdarzeniach do-
tyczących spółki, jak zarejestrowanie sprawy dotyczącej określonego podmiotu 
oraz dokonanie wpisu w rejestrze. Poprzez usługę będą zatem przesyłane jedynie 
podstawowe informacje o sprawie rejestrowej i wpisie w rejestrze, publicznie 
dostępne w aktach rejestrowych i w rejestrze. Ze szczegółami sprawy osoba, 
która dostanie powyższą informację, będzie mogła zapoznać się, przeglądając 
akta rejestrowe lub aktualne bądź pełne informacje o podmiocie.

Pomimo iż zakładana zmiana stawia sobie za cel główny przeciwdziałanie 
tzw. kradzieżom spółek, będzie ona mogła być również wykorzystywana do 
tego, aby wnioskodawcy mogli dowiedzieć się, na jakim etapie jest procedowa-
nie sprawy przez sąd rejestrowy. Przyczyni się to również do znacznego odciąże-
nia sekretariatów, które aktualnie udzielają wnioskodawcom takich informacji 
telefonicznie.

Wprowadzona zmiana przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa obrotu 
prawno-gospodarczego. Zaproponowaną zmianę należy ocenić jako pozytyw-
ną. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Wprowadzenie zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze Sądowym mających 
na celu wzmocnienie funkcji informacyjnej rejestru, a tym samym bezpieczeń-
stwa obrotu prawno-gospodarczego, jest dobrym kierunkiem i będę głosował za 
przyjęciem niniejszej ustawy.

Dodanie przepisu umożliwiającego zainteresowanym podmiotom niezwłocz-
ne uzyskanie informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych 
dokumentów składanych przez osoby nieuprawnione oraz o dokonaniu wpisu 
w rejestrze z pewnością przyczyni się do niwelowania procederu fałszowania 
dokumentów i występowania przypadków tzw. kradzieży spółek. Dzięki niniej-
szej nowelizacji podmioty zainteresowane będą mogły uzyskać informację o za-
inicjowaniu lub zakończeniu sprawy rejestrowej, zanim nastąpi rozpoznanie 
wniosku o wpis w rejestrze lub uprawomocni się orzeczenie. Ponadto w przy-
padku fałszerstwa dokumentów osoby uprawnione będą mogły zaskarżyć orze-
czenie o wpisie oraz powiadomić organy ścigania o usiłowaniu kradzieży spółki.

Uprawnionym do uzyskania informacji będzie każdy, kto za pośrednictwem 
systemu teleinformatycznego wskaże numer KRS podmiotu, którego informa-
cje te będą dotyczyć. Warto przy tym podkreślić, że przesłaniu w systemie te-
leinformatycznym będą podlegać jedynie podstawowe informacje. Oczywiście 
możliwe będzie zaznajomienie się ze szczegółami sprawy, a to dzięki zgodzie 
na przeglądanie akt rejestrowych. Nie ma obaw, że informacje będą udzielane 
nieodpowiednim osobom, ponieważ użytkownik dopiero po uwierzytelnieniu 
się na koncie systemu teleinformatycznego będzie mógł dokonać wskazania nu-
meru KRS podmiotu, którego informacje mają dotyczyć, dzięki czemu zainicjuje 
automatyczne przesyłanie danych.

Okres 1 roku, w czasie którego możliwe będzie uzyskiwanie informacji, uwa-
żam za wystarczający. W przypadkach bardziej skomplikowanych ustawodawca 
słusznie przewiduje możliwość wydłużenia tego czasu, każdorazowo na okres 
nie dłuższy niż rok. Ograniczenie uzyskiwania informacji o podmiotach – nie 
więcej niż 50 – zapewni sprawne działanie systemu, ale i usatysfakcjonuje każ-
dego zainteresowanego danymi poszczególnych podmiotów.

Z całą stanowczością należy stwierdzić, że procedowana ustawa będzie sta-
nowiła silne narzędzie do walki z przestępstwami kradzieży spółek. Jako jej atut 
należy wskazać, że system teleinformatyczny będzie stanowił kolejne źródło 
informacji, dzięki czemu łatwiejsze będzie ustalenie etapu procedowania spra-
wy bez potrzeby dzwonienia do sekretariatów sądów rejestrowych. Z pewno-
ścią przepisy te będą miały pozytywny wpływ na działalność mikro-, małych 
i średnich przedsiębiorców.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedstawiona ustawa ma za zadanie wzmocnienie funkcji informacyjnej, 

zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego Krajowego Rejestru 
Sądowego. Pozwoli to w odpowiedni sposób ograniczyć przypadki tzw. kra-
dzieży spółek. Rozwiązaniem, które to umożliwi, będzie możliwość powzięcia 
informacji o zainicjowanych sprawach rejestrowych jeszcze przed rozpozna-
niem wniosku o wpis do KRS oraz uprawomocnieniem się orzeczenia w spra-
wie rejestrowej.

Zmiany zawarte w tej ustawie pozwolą na sprawniejsze funkcjonowanie reje-
stru, dadzą większe poczucie bezpieczeństwa zainteresowanym przedsiębiorcom. 

Ustawa zasługuje na nasze poparcie. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Głównym celem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

jest wzmocnienie funkcji informacyjnej Krajowego Rejestru Sądowego oraz akt 
rejestrowych. Ma to pozwolić na zwiększenie bezpieczeństwa obrotu prawno-
-gospodarczego poprzez umożliwienie zainteresowanym podmiotom niezwłocz-
nego uzyskania informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych 
dokumentów składanych przez osoby nieuprawnione oraz o dokonaniu wpisu 
w rejestrze. Chodzi przede wszystkim o wnioski dotyczące zmiany wpisów o spo-
sobie reprezentacji podmiotu i osobach reprezentujących podmiot, których pod-
stawą są sfałszowane dokumenty – mowa o przypadkach tzw. kradzieży spółek. 

W oparciu o nowe rozwiązania prawne wdrożone zostaną rozwiązania tech-
niczne, które pozwolą podmiotom zainteresowanym uzyskać informację o zaini-
cjowaniu lub zakończeniu sprawy rejestrowej jeszcze zanim nastąpi rozpoznanie 
wniosku o wpis w rejestrze lub uprawomocnienie się orzeczenia. Dzięki temu 
w przypadku posłużenia się przez osobę nieuprawnioną sfałszowanymi doku-
mentami osoby uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postę-
powaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ścigania 
o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki.

Zasadnicza zmiana ustawy polega na dodaniu art. 10 ust. 1, który przewiduje, 
że przesyłane będą 2 informacje, o zarejestrowaniu sprawy oraz o dokonaniu 
wpisu w rejestrze.

Są to zmiany, które należy popierać, bo poza wspomnianym wcześniej prze-
ciwdziałaniem przypadkom kradzieży spółek możliwe będzie także ustalenie 
etapu procedowania sprawy przez sąd rejestrowy, co istotnie powinno przyczy-
nić się do odciążenia administracji sądowej.

Będę głosować za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora adama szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym wprowadza przepisy 
umożliwiające automatyczne przekazywanie, za pośrednictwem systemu tele-
informatycznego, informacji o zarejestrowaniu sprawy w postępowaniu reje-
strowym oraz dokonaniu wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących 
podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców albo rejestru stowarzyszeń, 
innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Proponowane przepisy mają uchronić przedsiębiorstwa oraz inne podmio-
ty prawa przed nieautoryzowanymi próbami użycia danych zawartych w reje-
strze KRS. W szczególności ustawa ma za zadanie zwalczać zagrożenie rozwoju 
procederu tzw. kradzieży spółek, polegającego na zgłoszeniu do rejestru przed-
siębiorców Krajowego Rejestru Sądowego zmian na podstawie sfałszowanych 
dokumentów. Zmiany te dotyczą najczęściej reprezentacji spółki (tj. członków 
zarządu czy prokurentów spółki) i prowadzą de facto do przejęcia reprezenta-
cji spółki bez wiedzy jej wspólników oraz prawidłowo powołanych członków 
zarządu.

Po wejściu w życie i wdrożeniu ustawy podmiot, którego dane zostały 
zmienione, zostanie powiadomiony za pomocą newslettera e-mail z systemu 
teleinformatycznego o zaistniałej sytuacji i w przypadku podejrzenia próby fał-
szerstwa będzie mógł natychmiast podjąć określone kroki prawne. Informacje 
będą przesyłane każdemu, kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego 
wskaże numer KRS podmiotu, którego informacje te mają dotyczyć.

Omawiana obecnie ustawa jest ważna i potrzebna, wydaje się też oczeki-
wana przez środowisko polskich przedsiębiorców oraz wszystkich podmiotów 
rejestrowanych w rejestrze KRS. Warto zatem ją poprzeć w procesie legislacyj-
nym, choć należy zaznaczyć, iż nie jest ona wystarczająca, by w pełni zabezpie-
czyć przedsiębiorstwa i inne podmioty prawa przed nielegalnymi działaniami 
z wykorzystaniem danych z KRS. Będą zatem potrzebne kolejne rozwiązania.

Przy tej okazji należy także zastanowić się, dlaczego podobne, tak istotne 
rozwiązania nie są wprowadzane do systemów dotyczących osób fizycznych, 
których dane osobowe są wykradane wręcz nagminnie, skutkiem czego szerzą 
się w naszym kraju liczne patologie oraz przestępstwa, łącznie z zaciąganiem 
kredytów i pożyczek z wykorzystaniem cudzych danych osobowych.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o  Krajowym Rejestrze 

Sądowym jest wprowadzenie przepisów umożliwiających automatyczne prze-
kazywanie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacji o za-
rejestrowaniu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu 
w Krajowym Rejestrze Sądowym dotyczących podmiotu wpisanego do reje-
stru przedsiębiorców albo rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecz-
nych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki 
zdrowotnej.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji, podstawowym założeniem 
projektu ustawy jest wzmocnienie funkcji informacyjnej Krajowego Rejestru 
Sądowego oraz akt rejestrowych. „Pozwoli to na zwiększenie bezpieczeństwa ob-
rotu prawno-gospodarczego przez umożliwienie zainteresowanym podmiotom 
niezwłocznego uzyskania informacji o wpływie do akt rejestrowych wniosków 
lub innych dokumentów składanych przez osoby nieuprawnione oraz o dokona-
niu wpisu w Rejestrze. Chodzi przede wszystkim o wnioski dotyczące zmiany 
wpisów o sposobie reprezentacji podmiotu i osobach reprezentujących podmiot, 
których podstawą są sfałszowane dokumenty (przypadki tzw. kradzieży spół-
ek). Na podstawie projektowanych przepisów wdrożone zostaną rozwiązania 
techniczne, które pozwolą podmiotom zainteresowanym uzyskać informację 
o zainicjowaniu lub zakończeniu sprawy rejestrowej, jeszcze zanim nastąpi 
rozpoznanie wniosku o wpis w Rejestrze lub uprawomocnienie się orzeczenia. 
Dzięki temu, w przypadku posłużenia się sfałszowanymi dokumentami, osoby 
uprawnione będą mogły wziąć udział w toczącym się postępowaniu, zaskar-
żyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ścigania o usiłowaniu tzw. 
kradzieży spółki”.

Projektowane zmiany zgodnie z przedstawioną analizą pozwolą na zwięk-
szenie poczucia stabilności wśród przedsiębiorców, dzięki szybszemu dostępowi 
do informacji dotyczących podmiotów zarejestrowanych w rejestrze. Ponadto 
w przypadku próby dokonania kradzieży spółki pozwoli to na szybszą reakcję 
i umożliwienie szybszego współdziałania z organami ścigania. 

Popieram niniejszy projekt. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym 

przewiduje wprowadzenie przepisów, które umożliwią automatyczne przekaza-
nie, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacji o zarejestro-
waniu sprawy w postępowaniu rejestrowym. Zmiany obejmą również podmioty 
wpisane do rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organiza-
cji społecznych, zawodowych lub samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej. 
Celem ustawy jest wzmocnienie funkcji informacyjnej rejestru oraz akt reje-
strowych przy uwzględnieniu bezpieczeństwa obrotu prawno-gospodarczego.

Nowelizacja ustawy umożliwi ograniczenie procederu tzw. kradzieży spółek 
poprzez system teleinformatyczny, czyli nielegalnego przejmowania spółek przy 
wykorzystaniu do tych działań fałszywych dokumentów. Do takiej kradzieży 
dochodzi najczęściej podczas zmiany wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. 
Zainteresowane podmioty będą miały możliwość uzyskania określonych infor-
macji, np. o wpływie do akt rejestrowych wniosków lub innych dokumentów 
składanych przez osoby nieuprawnione. W rezultacie będą one mogły zaskarżyć 
orzeczenia o wpisie, uczestniczyć w toczącym się postępowaniu lub powiadomić 
organy ścigania o usiłowaniu kradzieży.

Wprowadzenie usługi newslettera wysyłanego e-mailem na adres podmiotu 
zainteresowanego umożliwi dostęp do informacji na temat zmian rejestrowych 
dokonywanych w spółce. Podmiot otrzyma informację o wszelkich nieprawi-
dłowościach i będzie mógł zapoznać się ze sprawą m.in. poprzez dostęp do akt 
rejestrowych. W teorii proponowane zmiany mają uszczelnić system telein-
formatyczny oraz zapobiec oszustwom poprzez umożliwienie szybkiej reakcji 
udaremniającej przestępstwo gospodarcze.

Ustawa jest krokiem w dobrą stronę, jeżeli chodzi o ograniczenie procederu 
kradzieży spółek poprzez system teleinformatyczny. Ważne jest to, aby ten sys-
tem nie był wadliwy, a sam proces rejestracji nie trwał zbyt długo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Zgadzam się z celami ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze 
Sądowym. Głównym celem ustawy jest wzmocnienie funkcji informacyjnej 
Krajowego Rejestru Sądowego i akt rejestrowych oraz zwiększenie bezpieczeń-
stwa obrotu prawno-gospodarczego.

Celem pośrednim jest zminimalizowanie, a finalnie zlikwidowanie tzw. pro-
cederu kradzieży spółek. Proceder ten polega na podstępnym doprowadzaniu do 
zmiany wpisów w rubrykach Krajowego Rejestru Sądowego dotyczących repre-
zentacji podmiotu. Podstawą tych wpisów są wnioski oparte na sfałszowanych 
dokumentach. Zasadność ustawy potwierdzają liczne przypadki wrogiego przej-
mowania spółek na drodze oszustw dokonywanych poprzez wpisy w rejestrach 
przez osoby nieuprawnione, o czym także donoszą media. Osoby dopuszczające 
się tzw. kradzieży spółki wykorzystują niewiedzę prawowitych członków orga-
nów i wspólników spółek o złożeniu w sądzie rejestrowym, w oparciu o sfałszo-
wane dokumenty, wniosku o zmianę wpisów dotyczących reprezentacji spółki 
oraz o zmianie danych w KRS. Stąd też za zasadne uważam, aby na drodze 
ustawy wprowadzić przepisy umożliwiające automatyczne przekazywanie, 
za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, informacji o zarejestrowa-
niu sprawy w postępowaniu rejestrowym oraz dokonaniu wpisu w Krajowym 
Rejestrze Sądowym dotyczących podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębior-
ców albo rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, 
fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Usługa ta 
w postaci tzw. newslettera będzie polegać więc na automatycznym przesyłaniu 
zainteresowanym podmiotom informacji o takich zdarzeniach jak zarejestrowa-
nie sprawy dotyczącej określonego podmiotu oraz dokonanie wpisu w rejestrze 
KRS. Rozwiązanie to pozwoli zainteresowanym powziąć informację o zainicjo-
waniu sprawy rejestrowej jeszcze przed rozpoznaniem wniosku o wpis w KRS 
oraz uprawomocnieniem się orzeczenia w sprawie rejestrowej. Umożliwi ono 
tym samym zainteresowanemu podjęcie działań przeciwdziałających skutkom 
posłużenia się w postępowaniu rejestrowym sfałszowanymi dokumentami. 
W szczególności osoba uprawniona będzie mogła wziąć udział w toczącym się 
postępowaniu, zaskarżyć orzeczenie o wpisie, a także powiadomić organy ści-
gania o usiłowaniu tzw. kradzieży spółki.

Mimo konieczności podjęcia ww. ustawy, szczególnie w obliczu licznych 
przykładów procederu kradzieży spółek z praktyki biznesowej, obawiam się, 
że proponowane rozwiązanie w postaci newslettera w praktyce nie będzie jednak 
wystarczające do skutecznego przeciwdziałania kradzieżom spółek. Newsletter 
KRS to dobry, ale nadal niewystarczający krok na drodze do koniecznej w tym 
zakresie reformy systemu wpisów w KRS. Kluczowe jest nie tylko pozyska-
nie przez prawowity zarząd spółki informacji o zamierzonych zmianach, ale 
również to, jak wobec jego sprzeciwu wobec wpisu zmiany danych zachowa się 
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sąd rejestrowy. Sądy rejestrowe, na ogół opierając się na utrwalonej praktyce 
orzeczniczej, odmawiają osobom innym niż wnioskodawca udziału w postępo-
waniu rejestrowym. Stanowisko to opiera się na skrajnie zawężającej wykładni 
art. 510 k.p.c., który przewiduje, że poza wnioskodawcą w postępowaniu nie-
procesowym mogą wziąć udział jedynie osoby mające w tym interes prawny. 
W konsekwencji, mimo powzięcia informacji przez newsletter KRS, prawowici 
przedstawiciele nielegalnie przejmowanej spółki nie będą mogli skutecznie za-
jąć stanowiska procesowego w postępowaniu o wpis nowych danych w rejestrze 
prowadzonym dla skradzionej spółki. Wyeliminowanie tego stanu wymaga in-
terwencji ustawodawcy, dlatego nawołuję do pilnego rozpoczęcia prac w tym za-
kresie. Wprowadzenie realnej opcji udziału innych niż podmiot rejestrowy osób 
w postępowaniu o wpis jest niezbędne, aby zapewnić prawidłowe rozpoznanie 
wniosku o wpis zmiany danych. Wprowadzeniu newslettera KRS powinna więc 
towarzyszyć korekta przepisów o postępowaniu rejestrowym, mająca na celu 
zapewnienie prawowitym organom spółki zajęcie stanowiska procesowego. Bez 
tego gwarancyjna rola newslettera KRS będzie iluzoryczna.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa dokonuje zmiany przepisów dotyczących spraw rozpoznawanych 

w trybie konwencji haskiej, odnoszącej się do tzw. uprowadzenia rodziciel-
skiego. Wprowadza obligatoryjne wstrzymanie z mocy prawa wykonania 
prawomocnego postanowienia sądu nakazującego w określonym terminie 
zapewnienie powrotu dziecka do państwa miejsca stałego pobytu, w którym 
bezpośrednio przed naruszeniem prawa wynikającego z władzy rodzicielskiej 
lub opieki dziecko miało miejsce stałego pobytu, w razie wniesienia skargi ka-
sacyjnej lub skargi nadzwyczajnej. Stanowi odpowiedź na ujawnione w prak-
tyce orzeczniczej problemy prawne z wykonywaniem prawomocnych orzeczeń 
nakazujących zapewnienie powrotu dziecka do państwa miejsca jego stałego 
pobytu, które mogą godzić w interes i dobro tego dziecka, w szczególności w ra-
zie zmiany orzeczenia przez Sąd Najwyższy.

Ustawa zdaje się nie budzić zastrzeżeń legislacyjnych. Dziękuję.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Postępowania sądowe dotyczące losu dzieci zawsze powinny być bardzo 
szczegółowe, a osoby orzekające w tych sprawach winny dobro dziecko stawiać 
na pierwszym miejscu. Niestety, w przypadku powrotu za granicę na mocy 
konwencji haskiej dziecka uprowadzonego zdarza się, że interes dziecka jest za-
grożony. Dlatego też procedujemy niniejszą ustawę o zmianie ustawy – Kodeks 
postępowania cywilnego, którą będę popierał.

Mimo że sprawy rozpatrywane na podstawie konwencji haskiej są bardzo de-
likatną materią, a tym samym badane są w sposób wnikliwy i zawsze z wzięciem 
pod uwagę rozwiązania najlepszego dla dziecka, niestety zdarzają się przypadki, 
w których dziecko ma niesłusznie powrócić poza granice naszego państwa. Jest 
to niewyobrażalna tragedia zarówno dla rodzica, pod którego pieczą znajduje 
się ono w Polsce, jak i ogromna trauma dla dziecka, które wbrew swojej woli jest 
oddelegowane do kraju miejsca jego stałego – poprzedniego – pobytu. Co wię-
cej, jest to możliwe zaraz po zakończeniu sprawy przed sądem drugiej instan-
cji. Obecnie w przypadku skorzystania z instytucji skargi kasacyjnej nie zostaje 
wstrzymane wykonanie postanowienia w przedmiocie odebrania osoby podle-
gającej władzy rodzicielskiej lub pozostającej pod opieką. Niestety, mimo istnie-
nia przepisu art. 388 §1 kodeksu postępowania cywilnego w praktyce wnioski 
o wstrzymanie postanowienia są oddalane. W związku z tym rozpoznanie spra-
wy na skutek złożenia skargi kasacyjnej staje się bezprzedmiotowe, jeżeli przed 
zapoznaniem się przez Sąd Najwyższy z aktami sprawy dziecko w rzeczywistości 
wraca do państwa stałego miejsca pobytu na skutek wykonania prawomocnego 
orzeczenia nakazującego powrót. Słuszne jest zatem rozwiązanie, aby w przy-
padku żądania prokuratora generalnego, rzecznika praw dziecka lub rzecznika 
praw obywatelskich istniała możliwość wstrzymania z mocy prawa wykonania 
postanowienia o odebraniu osoby małoletniej w terminie 2-tygodniowym od 
dnia uprawomocnienia się postanowienia. Warto podkreślić, że wstrzymanie 
nie przez przypadek może nastąpić na żądanie wskazanych organów, które są 
obiektywne w sprawie, a ich zadaniem jest kierowanie się interesem dziecka 
jako wartością nadrzędną. Nie istnieje ryzyko nadmiernego odwlekania wy-
konania postanowienia, ponieważ w wypadku stwierdzenia przez uprawniony 
organ braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej w terminie 2 miesięcy 
wstrzymanie wykonania postanowienia sądu ustanie.

Zmiany przez nas omawiane są słuszne, zapewniają bowiem dziecku po-
czucie bezpieczeństwa, nakazują szanować jego godność i nietykalność oraz 
umożliwiają podmiotom uprawnionym do wniesienia skargi kasacyjnej jej nie-
przerwane procedowanie.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania cy-

wilnego jest wprowadzenie zmian przepisów dotyczących spraw rozpoznawa-
nych w trybie konwencji haskiej polegającej na wprowadzeniu obligatoryjnego 
wstrzymania z urzędu wykonania prawomocnego postanowienia sądu nakazu-
jącego w określonym terminie zapewnienie powrotu dziecka do państwa miejsca 
stałego pobytu w razie wniesienia skargi kasacyjnej.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Projektodawca wprowadza 
zmianę przepisów k.p.c. dotyczących spraw rozpoznawanych w trybie Konwencji 
haskiej polegającą na wprowadzeniu obligatoryjnego wstrzymania z urzędu wy-
konania prawomocnego postanowienia sądu nakazującego w określonym ter-
minie zapewnienie powrotu dziecka do państwa miejsca stałego pobytu w razie 
wniesienia skargi kasacyjnej. Nowelizacja w tym obszarze pozwoli na realizację 
uprawnień podmiotów instytucjonalnych wskazanych w art. 5191 §22 k.p.c. do 
wniesienia skargi kasacyjnej bez obawy o to, że prawomocne orzeczenie naka-
zujące powrót dziecka do państwa miejsca stałego pobytu zostanie wykonane 
przed jej wniesieniem w ustawowym terminie lub już po jej wniesieniu, a przed 
rozpoznaniem przez Sąd Najwyższy. Nie ma możliwości podjęcia alternatyw-
nych w stosunku do uchwalenia projektowanej ustawy środków umożliwiają-
cych osiągnięcie zamierzonego celu. Obowiązująca na gruncie art. 388 k.p.c. 
instytucja fakultatywnego wstrzymania wykonania postanowienia nakazu-
jącego powrót dziecka nie zabezpiecza w wystarczającym stopniu jego dobra, 
bowiem w praktyce wnioski o takie wstrzymanie nie uzyskują akceptacji sądu”.

Przyczynę podjęcia niniejszej nowelizacji przez stronę rządową wskazano 
w uzasadnieniu do projektu: „Projekt ustawy stanowi odpowiedź na ujawnione 
w praktyce prowadzenia postępowań wyjaśniających w sprawach rozpoznawa-
nych przed sądem w trybie Konwencji dotyczącej cywilnych aspektów uprowa-
dzenia dziecka za granicę, sporządzonej w Hadze dnia 25 października 1980 r. 
(Dz. U. z 1995 poz. 528 oraz z 1999 r. poz. 1085, dalej jako „Konwencja haska”) 
problemy prawne z wykonywaniem prawomocnych orzeczeń nakazujących za-
pewnienie powrotu dziecka do państwa miejsca jego stałego pobytu, które godzą 
w interes i dobro tego dziecka. Wykonanie orzeczenia nakazującego zapewnienie 
powrotu dziecka do państwa miejsca jego stałego pobytu przed upływem termi-
nu do wniesienia skargi kasacyjnej, jak również przed rozpoznaniem przez Sąd 
Najwyższy wniesionej skargi de facto skutkuje zniweczeniem celu skierowania 
skargi w tego rodzaju sprawach, jakim jest wyeliminowanie z obrotu prawnego 
prawomocnego orzeczenia nakazującego powrót dziecka”.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Rozpatrywana ustawa budzi moje wątpliwości co do jej zasadności i skutecz-
ności. Podejmowane sprawy, znajdujące się w zakresie objętym nowelizacją, mają 
charakter spraw rodzinnych odnoszących się do nieletnich, co z natury rzeczy 
stanowi bardzo trudny i niewdzięczny obszar pod kątem odgórnych, wąskich 
uregulowań prawnych. Przede wszystkim należy powiedzieć wprost, że nowe 
przepisy pozwolą legalnie ignorować postanowienia sądów, dokonywane na pod-
stawie obowiązującej nasz kraj tzw. konwencji haskiej, o przekazaniu dziecka 
rodzicowi przebywającemu poza granicami Polski do państwa, w którym bez-
pośrednio przed naruszeniem prawa wynikającego z władzy rodzicielskiej lub 
opieki miało ono miejsce stałego pobytu. Polski rząd chce, by wydanie dziecka 
na podstawie konwencji haskiej mogło zostać wstrzymane do czasu rozpatrze-
nia skargi kasacyjnej i nadzwyczajnej.

Rozwiązania proponowane w ustawie dotyczą więc problemów z transgra-
nicznymi sprawami rodzinnymi, a nie są one w Polsce marginalne. Według da-
nych Ministerstwa Sprawiedliwości od 27 sierpnia 2018 r., czyli od dnia wejścia 
w życie nowych przepisów dotyczących postępowania w tego typu sprawach, do 
resortu wpłynęły łącznie 494 wnioski dotyczące nakazania powrotu małoletnich 
z Polski za granicę bądź wpłynęły informacje, że wnioski takie zostały złożone 
bezpośrednio do sądu. Nakazy powrotu dziecka zostały wydane w 124 sprawach, 
z zakończonych w sumie 409. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w ostatnich 
latach Polska mocno przyspieszyła rozpatrywanie ww. wniosków, m.in. dzięki 
ustawie o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach 
rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej 
i umów międzynarodowych, która weszła w życie 27 sierpnia 2018 r. Obecnie 
sądy każdej instancji są zobowiązane, by rozstrzygnięcie wniosków nastąpi-
ło w ciągu 6 tygodni. Teraz jednak, o ile nowelizacja kodeksu postępowania 
cywilnego zostanie przyjęta, zakończenie tych spraw może zostać ponownie 
przystopowane. Możliwość wstrzymania wykonania postanowienia o wydaniu 
dziecka do czasu rozpatrzenia skargi kasacyjnej, ale też skargi nadzwyczajnej 
może oznaczać nawet lata zwłoki i problem dla Polski, chociażby w związku 
z mającym wejść w życie od sierpnia 2022 r. rozporządzeniem Bruksela Il ter. 
Rozporządzenie to, dotyczące unijnych sporów transgranicznych w zakresie 
m.in. prawa rodzinnego z udziałem dzieci, tj. władzy rodzicielskiej, tzw. uprowa-
dzeń rodzicielskich oraz kwestii alimentacyjnych, będzie bardzo rygorystycznie 
podchodzić do terminów. I o ile konwencja haska nie ingeruje w przepisy pra-
wa wewnętrznego poszczególnych państw, o tyle z przepisów rozporządzenia 
Bruksela Il ter będą wynikać już w tym zakresie pewne obowiązki.

W tym miejscu należy się zatrzymać i dobrze zastanowić. O ile konwen-
cja haska dąży do jak najszybszego rozpatrzenia wniosków – to odbywa się 
kosztem jakości podejścia do rozpatrywania sprawy, ale zostawia możliwości 
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swobodniejszego działania w tych kwestiach sądom krajowym – o tyle podjęcie 
już przez sąd decyzji o odesłaniu dziecka podlega konieczności dalszej realizacji 
postanowień konwencji, czyli wykonania wyroku, co wiąże się z bardzo dużymi 
trudnościami z realizacją dalszych postanowień sądu na podstawie ewentualnie 
wniesionej kasacji. Bowiem realizacja zapisów konwencji haskiej spowoduje, że 
dziecko będzie już odesłane do innego kraju, a jego powrót na podstawie uwzględ-
nionej kasacji może być znacznie utrudniany, a często niemożliwy.

W związku z powyższym uważam, że zamiast wprowadzać nowelizację ko-
deksu postępowania cywilnego w przedmiotowym zakresie, może warto skupić 
się na przebiegu spraw w polskich sądach i zastanowić, czy termin 6 tygodni 
oraz przyjęte procedury pozwalają na pełne i dogłębne rozpoznanie sprawy. Dziś 
podkreśla się, że w Polsce od kilku lat sprawy dotyczące transgranicznych pro-
blemów z nieletnimi rozpatrywane są rzeczywiście dość szybko. Kiedyś ciągnę-
ły się chociażby na skutek konieczności przesłuchania świadków czy zebrania 
dowodów z opinii psychologicznych itp. Teraz jednak zdarza się, że świadkowie 
nie są przesłuchiwani, a sądy zasłaniają się właśnie konwencją haską. Wszystko 
to powoduje, że bardzo utrudnione, jeśli w ogólne możliwe, jest wykazanie racji 
będących podstawą do tego, by dziecko wydać lub zatrzymać. Bo co stanowi taką 
podstawę? Przede wszystkim wykazanie, że dobro dziecka przemawia za tym, by 
zostało w Polsce z matką lub ojcem, mimo że zostało wywiezione z innego kraju 
w sposób niezgodny z przepisami. W niektórych krajach, np. w Anglii, dopusz-
cza się wtedy opinię psychologiczną. Przychodzi do domu psycholog, sprawdza 
sytuację, warunki, rozmawia z dziećmi, sprawdza, czy znają język oraz czy ge-
neralnie wrosły w tamtejszą rzeczywistość, przyzwyczaiły się do nowego kra-
ju. Pozbawienie tak delikatnej rozprawy sądowej tego elementu moim zdaniem 
może prowadzić do bardzo istotnych deformacji rozstrzygnięć sądowych, któ-
re wykonywane są, wydaje się, bardziej w zgodzie z koniecznością dochowania 
narzuconych terminów niż w zgodzie z realną sytuacją. Należy też wyraźnie 
podkreślić bardzo indywidualny i skomplikowany charakter każdej z tego typu 
spraw. Stąd też do każdej z nich należy podejść właśnie w sposób odpowiednio 
indywidualny i dogłębny. Myślę, że szerokie rozpatrzenie sprawy, pozwalające 
na rozpatrzenie wielowątkowości sprawy, na przesłuchania świadków, na do-
puszczenie opinii psychologów i innych instytucji mogących wnieść istotne dla 
sprawy informacje, są konieczne. Zapewniłoby to większą obiektywność roz-
strzygnięć końcowych i zmniejszenie problemu konieczności odsyłania dziecka 
na skutek wadliwego wyroku.

Tak jak próbowałem wykazać wyżej, opinie są podzielone, również w samym 
środowisku prawniczym. Cześć prawników podkreśla, że sprawy uprowadzeń 
przez rodziców są szczególnie trudne i warto poczekać do ostatecznego rozstrzy-
gnięcia, ale według innych jest to uderzenie w ważną także dla Polski konwencję 
haską, w której niezwłoczność ma podstawowe znaczenie. I cóż zrobić w sytuacji, 
gdy sprawa się uprawomocniła i, mimo że jest jeszcze droga kasacyjna, dziecko 
trzeba wydać? A przecież może w drodze kasacji czy skargi nadzwyczajnej uda-
łoby się uzyskać inne rozstrzygnięcie. Tymczasem w takich sytuacjach rozstrzy-
ganie skargi kasacyjnej niemalże traci sens. Należy przy tym zwrócić uwagę, że 
w grę nierzadko wchodzą kwestie przemocy w rodzinie, które mogą uzasadniać 
odmowę wydania dziecka zgodnie z zapisami konwencji haskiej. W związku 
z powyższym wydaje się, że jeśli przepisy wejdą w życie, to spotkają się ze spo-
łecznym zadowoleniem, ponieważ pojawia się wiele głosów wskazujących na to, 
że obowiązujące regulacje nie były konsekwentne. Jeżeli jest możliwość złożenia 
skargi kasacyjnej, to nie powinno się wydawać dziecka przed jej rozpoznaniem. 
Chyba że zamknięto by drogę kasacyjną i zmodyfikowano przepisy. Jednakże 
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stawia to Polskę, że tak powiem, w sytuacji niezgody z obowiązującymi ją prze-
pisami konwencji haskiej, a za chwilę – rozporządzenia Bruksela II ter.

W związku z powyższym wstrzymuję się od głosu i nakłaniam do przyjrzenia 
się procedurze prowadzenia tego typu spraw w polskich sądach oraz do szuka-
nia rozwiązań na polu dogłębnego rozpatrywania spraw w ramach istniejących 
zobowiązań prawnych.
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Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zmiany proponowane w procedowanej ustawie o zmianie ustawy – Prawo 

o szkolnictwie wyższym i nauce oraz niektórych innych ustaw dotyczą m.in. 
możliwości nadawania Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et 
Veritas”. Aktualnie przepisy prawa nie pozwalają ministrowi właściwemu do 
spraw szkolnictwa wyższego i nauki uhonorować kogoś odznaczeniem resorto-
wym za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne 
osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej 
albo za całokształt dorobku pracy naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej.

W uzasadnieniu projektu ustawy można przeczytać, że przypadająca w roku 
2023 pięćset pięćdziesiąta rocznica urodzin Mikołaja Kopernika będzie zna-
komitą okazją do rozpoczęcia honorowania najwybitniejszych pracowników 
podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz innych osób, w tym cu-
dzoziemców, a także osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadają-
cych osobowości prawnej, zasłużonych dla szkolnictwa wyższego i nauki.

Z pewnością warto pochylić się nad wprowadzeniem zapisu umożliwiającego 
nadawanie medalu przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego 
i nauki, jednak w mojej ocenie zaproponowane zapisy wydają się chaotyczne. 
Były one przygotowywane w pośpiechu, w związku z czym nie precyzują w spo-
sób przejrzysty i konkretny procedury przyznawania medalu oraz formalnych 
warunków jego otrzymania.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowana zmiana w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkol-

nictwie wyższym i nauce ma na celu wprowadzenie przepisu, który umoż-
liwi nadawanie Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. 
Przepisy w aktualnym brzmieniu nie przewidują możliwości uhonorowania 
odznaczeniem przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i na-
uki za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne 
osiągnięcia w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej 
albo za całokształt dorobku w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej 
lub organizacyjnej.

W roku 2023 przypada pięćset pięćdziesiąta rocznica urodzin Mikołaja 
Kopernika, która będzie okazją do rozpoczęcia uhonorowywania najwybitniej-
szych pracowników podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz 
innych osób, w tym cudzoziemców, a także osób prawnych i jednostek organi-
zacyjnych nieposiadających osobowości prawnej zasłużonych dla szkolnictwa 
wyższego i nauki.

Medal będzie miał 3 stopnie: złoty, srebrny i brązowy. Umożliwi to uhonoro-
wanie kandydata do odznaczenia medalem odpowiednio do jego zasług lub osią-
gnięć. Medal danego stopnia będzie mógł zostać nadany tej samej osobie lub temu 
samemu podmiotowi tylko raz. Będzie mógł być nadany osobie fizycznej rów-
nież pośmiertnie. Medal będzie nadawał minister z własnej inicjatywy albo na 
wniosek innego ministra kierującego działem administracji rządowej, kierow-
nika urzędu centralnego, wojewody, organu jednostki samorządu terytorialnego, 
osoby kierującej podmiotem wymienionym w art. 7 ustawy, przewodniczącego 
Komitetu Polityki Naukowej, władz statutowych instytucji przedstawicielskich 
środowiska szkolnictwa wyższego i nauki, organizacji społecznych, stowarzy-
szeń, reprezentatywnych organizacji związkowych i reprezentatywnych or-
ganizacji pracodawców lub kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, 
stałego przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej lub urzędu kon-
sularnego Rzeczypospolitej Polskiej. Nadanie medalu zostanie potwierdzone 
wręczeniem właściwej odznaki medalu i legitymacji.

W ustawie przewidziano również możliwość ponownego wydania odzna-
ki medalu lub duplikatu legitymacji w przypadku ich zniszczenia lub utraty. 
Dane osób fizycznych, którym nadano medal, będą przechowywane przez 80 
lat. Pozwoli to na sprawną obsługę i weryfikację wniosków o nadanie medalu 
różnych stopni.

Ustawa przewiduje możliwość pozbawienia osoby fizycznej medalu w przy-
padku, gdy osoba ta zostanie skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo 
popełnione umyślnie, za które zostanie wymierzona kara pozbawienia wolności, 
ograniczenia wolności lub grzywny.
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Ponadto ustawa rozszerza katalog zadań prezesa Głównego Urzędu Miar. 
Zmodyfikowano dotychczasowe zadanie prezesa GUM dotyczące prowadzenia 
badań naukowych i prac rozwojowych w dziedzinach dotyczących metrologii. 
Po noweli zadaniem prezesa GUM będzie prowadzenie działalności naukowej 
w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 
wyższym i nauce, obejmującej prowadzenie – w sposób samodzielny i ciągły – 
badań naukowych i prac rozwojowych w dyscyplinach naukowych dotyczących 
metrologii, w szczególności w zakresie technologii pomiarowych.

Przyjęcie tej ustawy w mojej ocenie jest uzasadnione. Rozwiązania zawar-
te w nowelizacji wychodzą naprzeciw oczekiwaniom środowiska naukowego 
i przyczynią się do promowania nauki.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dziś ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce oraz niektórych innych ustaw wprowadza zmiany w 7 ustawach, a zmia-
ny te mają różny ciężar gatunkowy, dlatego skupię się na 2 – moim zdaniem 
najistotniejszych – zmianach: w ustawie o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 
w ustawie o miarach, dotyczącej Głównego Urzędu Miar.

Zacznę od tej drugiej, bo jest ona dla mnie stosunkowo prosta do oceny. Otóż 
GUM jest krajową instytucją metrologiczną, wykonującą usługi metrologiczne 
na najwyższym poziomie w kraju oraz sprawującą nadzór nad przyrządami po-
miarowymi i podmiotami podlegającymi regulacjom prawnym w tym zakre-
sie. Jednocześnie, w myśl międzynarodowych standardów, jest to też instytucja 
o wysokim potencjale badawczo-rozwojowym w dziedzinie metrologii, działająca 
na rzecz gospodarki i społeczeństwa, odgrywająca rolę lidera w działalności ba-
dawczo-rozwojowej w dziedzinie metrologii. Niestety ustawa z dnia 3 kwietnia 
1993 r. – Prawo o miarach ograniczyła pod względem formalno-organizacyjnym 
działalność naukową GUM, m.in. likwidując stanowiska pracy o charakterze ba-
dawczo-naukowym. Obowiązująca ustawa z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o mia-
rach również nie przewiduje zatrudniania kadry naukowej do prowadzenia prac 
badawczo-rozwojowych. Taka ścieżka rozwoju zawodowego i kariery osobistej we-
wnątrz GUM zupełnie przestała istnieć. Jednak badania naukowe i prace rozwojo-
we były nadal prowadzone, głównie w ramach Europejskiego Programu Metrologii 
dla Innowacji i Badań (European Metrology Programme for Innovation and 
Research, EMPIR), który jest realizowany i finansowany w ramach 8. programu 
ramowego – „Horyzont 2020”. Obecnie GUM jest partnerem 20 takich projektów.

Obecnie wprowadzane zapisy ustawowe dają możliwość prowadzenia badań 
naukowych i prac rozwojowych i tym samym proponowane zmiany powinny 
pozwolić na rozwinięcie metrologii naukowej i zaowocować wzrostem kom-
petencji naukowych pracowników GUM. Powinna też nastąpić intensyfikacja 
współpracy z podmiotami systemu szkolnictwa wyższego i nauki, co powinno 
przyczynić się do modernizacji szeregu stanowisk pomiarowych.

Zatem zaproponowane rozwiązania w tej ustawie w pełni popieram.
Inaczej wygląda sprawa oceny zmian w ustawie – Prawo o szkolnictwie wyż-

szym, gdzie wprowadzany art. 364a umożliwia ministrowi nadawanie Medalu 
„Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” (mądrość i prawda). Medal 
ma być przyznawany za szczególne zasługi dla nauki polskiej, za szczególnie 
wartościową działalność dydaktyczną oraz organizacyjną i ma zacząć być nada-
wany czy też zacznie funkcjonować w pięćset pięćdziesiątą rocznicę urodzin 
Mikołaja Kopernika.

Otóż w czasie trwania wojny w Ukrainie, w obliczu tragicznych wydarzeń 
w wielu miejscowościach tego kraju, w sytuacji wielu problemów z uchodźcami 
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przyszło nam się zajmować taką nowelizacją ustawy. Gdyby to rozwiązanie 
pochodziło z inicjatywy rządowej, zostało przygotowane po przeprowadzeniu 
szerokich konsultacji z przedstawicielami środowisk naukowych, to czas wpro-
wadzenia tego typu zmian nie miałby znaczenia. Tak jednak nie jest. Inicjatywa 
pochodzi od grupy posłów. Nie przeprowadzono żadnych konsultacji w kwestii 
tego, co o projekcie sądzą sami zainteresowani. Przecież od 60 lat funkcjonuje 
Medal Komisji Edukacji Narodowej, który jest uznawany, jest obdarzany wiel-
kim zaufaniem, a jego otrzymanie jest prawdziwym zaszczytem, i on też jest 
przyznawany za wybitne zasługi w zakresie edukacji, za działalność dydak-
tyczną i organizacyjną,

Czy potrzebujemy dzisiaj kolejnego medalu? Czy pracownicy wyższych uczel-
ni i instytutów naukowych czekają dziś na nowy medal? Czy nie jest tak, że 
profesorowie, promotorzy prac doktorskich czy opiekunowie doktorantek i dok-
torantów martwią się dziś, jak wypadnie ewaluacja w obrębie ich dyscypliny 
naukowej w uniwersytecie czy instytucie naukowym, w którym pracują, i czy 
przypadkiem nie trzeba będzie przenosić doktoranta do innej uczelni? A może 
stawiają sobie zupełnie inne pytania, np. te związane z rozwojem naukowym 
uczelni i koniecznością pozyskania środków finansowych na zakup niezbędnej 
aparatury badawczej? A może stawiane są jeszcze zupełnie inne pytania, doty-
czące zagwarantowania miejsc dla studentów z Ukrainy czy miejsc pracy dla 
naukowców uczelni ukraińskich?

To są dziś rzeczywiste dylematy środowisk naukowo-dydaktycznych wyż-
szych uczelni. Nie sądzę, że zajmują sobie czas rozważaniami dotyczącymi 
Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”, ale też nie wiem, 
czy środowisko akademickie ma wiedzę na temat tego medalu – nie było prze-
cież konsultacji. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem niniejszej nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz niektórych innych ustaw jest określenie zasad nadawania i pozbawiania 
Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”, który na mocy przed-
miotowych przepisów będzie nadawany przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego i nauki za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego 
i nauki. Ponadto ustawa rozszerza katalog zadań prezesa Głównego Urzędu Miar.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, należy wskazać, że aktualnie przepisy 
prawa nie przewidują możliwości uhonorowania odznaczeniem resortowym 
przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki za szcze-
gólne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki, w tym za wybitne osiągnięcia 
w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub organizacyjnej albo za ca-
łokształt dorobku w zakresie działalności naukowej, dydaktycznej lub orga-
nizacyjnej. Przypadająca w roku 2023 pięćset pięćdziesiąta rocznica urodzin 
Mikołaja Kopernika będzie znakomitą okazją do rozpoczęcia honorowania naj-
wybitniejszych pracowników podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i na-
uki oraz innych osób, w tym cudzoziemców, a także osób prawnych i jednostek 
organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, zasłużonych dla szkol-
nictwa wyższego i nauki.

Medal będzie miał 3 stopnie – złoty, srebrny i brązowy. Umożliwi to uho-
norowanie kandydata do odznaczenia medalem odpowiednio do jego zasług 
lub osiągnięć. Medal będzie można nadać osobie fizycznej, w tym cudzoziem-
cowi, osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości 
prawnej. Medal danego stopnia będzie mógł zostać nadany tej samej osobie lub 
temu samemu podmiotowi tylko raz. Medal będzie można nadać osobie fizycz-
nej również pośmiertnie.

Minister będzie nadawał medal z własnej inicjatywy albo na wniosek innego 
ministra kierującego działem administracji rządowej, kierownika urzędu cen-
tralnego, wojewody, organu jednostki samorządu terytorialnego, osoby kieru-
jącej podmiotem wymienionym w art. 7 ustawy, przewodniczącego Komitetu 
Polityki Naukowej, władz statutowych instytucji przedstawicielskich środo-
wiska szkolnictwa wyższego i nauki, organizacji społecznych, stowarzyszeń, 
reprezentatywnych organizacji związkowych i reprezentatywnych organiza-
cji pracodawców lub kierownika przedstawicielstwa dyplomatycznego, stałego 
przedstawicielstwa przy organizacji międzynarodowej lub urzędu konsularnego 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Nadanie medalu zostanie potwierdzone wręczeniem właściwej odznaki 
i legitymacji. W ustawie przewidziano również możliwość ponownego wyda-
nia odznaki lub duplikatu legitymacji w przypadku ich zniszczenia lub utra-
ty. Wysokość opłaty za ponowne wydanie odznaki lub duplikatu legitymacji 
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będzie odpowiadała poniesionym kosztom tej czynności i nie przekroczy 5% 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym 
roku kalendarzowym. Dane osób fizycznych, którym nadano medal, będą 
przechowywane przez okres 80 lat. Pozwoli to na sprawną obsługę i weryfi-
kację wniosków o nadanie medalu danego stopnia. W sprawach dotyczących 
nadania i pozbawienia medalu nie będą stosowane przepisy kodeksu postępo-
wania administracyjnego.

W pełni popieram niniejszą ustawę. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda Świlskiego  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoko Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 

oraz niektórych innych ustaw ma na celu określenie zasad nadawania i pozba-
wienia Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”. Medal nada-
wany będzie przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki 
za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego lub za wybitne osiągnięcia w za-
kresie działalności naukowej i organizacyjnej. Ponadto ustawa rozszerza katalog 
zadań prezesa Głównego Urzędu Miar. Nowelizacja przewiduje również wpro-
wadzenie zmian m.in.: w ustawie o ochronie zwierząt wykorzystywanych do 
celów naukowych lub edukacyjnych, w ustawie o Narodowym Centrum Nauki 
oraz w ustawie o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Nadawanie medalu będzie miało swoją inaugurację w 2023 r. Honorowanie 
najwybitniejszych pracowników rozpocznie się od ważnego wydarzenia, jakim 
będzie pięćset pięćdziesiąta rocznica urodzin Mikołaja Kopernika. Mimo to wąt-
pliwości budzi fakt, że obecnie funkcjonuje już medal nadawany przez Komisję 
Edukacji Narodowej posiadający wieloletnią tradycję, który cieszy się dużym 
poważaniem. Nie widzę sensu tworzenia kolejnego medalu, gdyż funkcjonuje już 
1 cieszący się patronatem Komisji Edukacji Narodowej. Jedyną różnicą jest to, iż 
omawiany medal będzie posiadał 3 stopnie, natomiast medal Komisji Edukacji 
Narodowej ma tylko 1.

Korzystną regulacją tego projektu ustawy jest rozszerzenie podstawowych 
zadań prezesa Głównego Urzędu Miar, który będzie mógł występować jako głów-
ny wnioskodawca w konkursach na realizację projektów badawczych. Już na 
całym świecie główne urzędy miar mają możliwość prowadzenia badań i prac 
usługowych. Najwyższy czas wprowadzić takie rozwiązania i w naszym kraju. 
Ważne jednak, aby GUM otrzymał dodatkowe środki finansowe na realizację 
i rozwój zadań, ponieważ zwiększy się zakres jego prac.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Jak wynika z uzasadnienia do ustawy, określa ona głównie zasady nadawania 
i pozbawienia Medalu „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas”, któ-
ry na mocy nowelizacji będzie nadawany przez ministra właściwego do spraw 
szkolnictwa wyższego i nauki, czyli obecnie, co nie jest bez znaczenia, ministra 
Przemysława Czarnka, za szczególne zasługi dla szkolnictwa wyższego i nauki. 
Co również istotne, aktualnie przepisy nie przewidują możliwości honorowania 
odznaczeniem przez wymienionego ministra. Propozycja powołania do życia 
nowego medalu związana jest z przypadającą w 2023 r. 550. rocznicą urodzin 
Mikołaja Kopernika, co niewątpliwie będzie okazją do uhonorowywania najwy-
bitniejszych pracowników jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki oraz 
innych osób, w tym cudzoziemców, zasłużonych dla szkolnictwa wyższego i na-
uki. Co równie istotne, w sprawach dotyczących nadania i pozbawienia medalu 
nie będą stosowane przepisy kodeksu postępowania administracyjnego. W za-
łożeniu ustawodawcy medal będzie miał trzy stopnie: złoty, srebrny i brązowy. 
W bieżącym roku na opracowanie projektu medalu oraz wykonanie i dostawę 
1 tysiąca 750 sztuk, legitymacji i etui zaplanowano środki w wysokości 400 ty-
sięcy zł. Jednak w związku z tą szczególną okazją i propozycją odznaczenia nie 
przeprowadzono żadnych konsultacji społecznych.

Cóż więcej powiedzieć? Cel jest szczytny, 550. rocznica urodzin Mikołaja 
Kopernika zobowiązuje, ale zastanawiam się, czy nie mamy już wystarczają-
co dużej palety odznaczeń i medali państwowych, jak chociażby odpowiednie 
przy tej okazji medale Komisji Edukacji Narodowej, którymi można by uhono-
rować tych, którzy na to szczególne wyróżnienie okolicznościowe zasługują. 
Wydaje mi się, że tak. Jednakże zauważam, że rzeczywiście w palecie tej nie 
ma jeszcze medalu „autorskiego” ministra Czarnka, i obawiam się, że za szla-
chetnym celem kryją się inne motywacje, bardziej osobistej natury. Obawiam 
się, że proponowany Medal „Zasłużony dla Nauki Polskiej Sapientia et Veritas” 
będzie przyznawany uznaniowo, na drodze osobistej decyzji ministra Czarnka. 
Obawiam się ponadto, że jest to kolejne rozwiązanie systemowe wspierające oso-
biste interesy i środowisko popleczników ministra, tak jak miało to miejsce przy 
okazji zmian do listy publikacji naukowych dokonanych przez wymienionego 
ministra w 2021 r., wynikiem czego szczególnie dowartościowano te ośrodki 
uczelniane i te środowiska, z którymi związany jest osobiście wymieniony mi-
nister. Ponadto nie mogę oprzeć się wrażeniu, że ta piękna rocznica zbiega się 
z okresem kampanii wyborczej, ale nie śmiem stwierdzić wprost, że propono-
wany medal jest z tą sytuacja w jakikolwiek sposób powiązany. Uwzględniając 
powyższe, powiedzmy sobie jasno: to są działania niedopuszczalne i należy je 
eliminować, i nie dopuszczać do nich.

Jednocześnie zauważam, że trudno głosować nad propozycją ustawy, któ-
ra w swojej mocno przemyślanej naturze jest tak wielowątkowa, że niektóre 
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aspekty rzeczywiście wydają się logiczne i potrzebne, pozostałe niekoniecznie, 
a jeszcze inne są absolutnie nie do zaakceptowania. Sprzeciwiam się formuło-
waniu nowelizacji ustaw w takim trybie. To nieetyczne i szkodliwe, i ma wręcz 
znamiona szantażu emocjonalnego, bowiem część zapisów wymaga zgody i od-
dania głosu na „tak”, a już druga część wyklucza, chociażby z moralnego punktu 
widzenia, przyłożenie ręki do jej zatwierdzenia. Tak jest i w tym przypadku. 

Zmiany w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. – Prawo o miarach mają na celu uzu-
pełnienie katalogu zadań prezesa Głównego Urzędu Miar, prowadzenie badań 
naukowych w zakresie budowy, utrzymywania i modernizacji państwowych 
wzorców jednostek miar i układów pomiarowych służących do przekazywania 
jednostek miar przechowywanych i stosowanych w Głównym Urzędzie Miar 
oraz podejmowanie działalności na rzecz umiędzynarodowienia nauki w dys-
cyplinach naukowych dotyczących metrologii. Zapisy te uważam za słuszne 
i zgadzam się z tym pakietem zmian zawartych nowelizacji. 

Ponadto nowelizacja uzupełnia zapisy ustawy o ochronie zwierząt wykorzy-
stywanych do celów naukowych lub edukacyjnych o regulację, zgodnie z którą 
przewodniczącego lokalnej komisji etycznej do spraw doświadczeń na zwie-
rzętach będzie wyznaczała Krajowa Komisja Etyczna do Spraw Doświadczeń 
na Zwierzętach spośród członków lokalnej komisji. Czy powinienem się temu 
przeciwstawiać? No raczej nie. Zwierzęta, naszych mniejszych braci, trzeba 
chronić i wspierać. Ale czy w tej sytuacji, w powiązaniu z medalem Czarnka? 
Nie, na to się nie zgadzam i postuluję jak wcześniej, aby propozycje ustaw doty-
czyły jednej grupy konkretnych zagadnień powiązanych ze sobą merytorycznie, 
logicznie i moralnie.

W związku z przedstawioną sytuacją, podsumowując całokształt zmian pro-
ponowanych w nowelizacji, głosuję przeciwko przedmiotowej ustawie, ale jed-
nocześnie – nie cieszę się.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 41. posiedzenia Senatu

204

41. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 27 i 28 kwietnia 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowany projekt nowelizacji precyzuje zapisy ustawy z dnia 20 lipca 

2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, jak również ustawy z dnia 
3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyż-
szym i nauce.

Bardzo dobrze się stało, że ustawodawcy zwrócili uwagę na konieczność uzu-
pełnienia dotychczasowych rozwiązań dotyczących konsekwencji braku zgody 
doktoranta na przeniesienie do innej szkoły doktorskiej w przypadku zaprze-
stania kształcenia w szkole doktorskiej w danej dyscyplinie naukowej albo ar-
tystycznej, a także sposobu kontynuacji postępowań o nadanie stopnia doktora 
habilitowanego w przypadku utraty przez podmiot habilitujący uprawnień do 
nadawania tego stopnia. Brak tych elementów w dotychczasowej procedurze, 
a tym samym brak wyraźnego umocowania w obowiązujących przepisach bu-
dziły wątpliwości przedmiotów prowadzących szkoły doktorskie. Ich wyraźne 
i jednoznaczne wykazanie w przepisach będzie korzystne przede wszystkim dla 
doktorantów, ale również dla prowadzących takie szkoły.

Istotną, pozytywną zmianą jest też dookreślenie sposobu kontynuacji postę-
powań w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego w przypadku utra-
ty przez podmiot habilitujący uprawnienia do nadawania tego stopnia. Jest to 
istotne ze względu na zabezpieczenie interesów osób ubiegających się o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego. W przypadku przepisów wprowadzających 
proponuje się zmiany regulujące termin ostatecznego zakończenia przewodów 
doktorskich wszczętych na podstawie ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach 
naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz 
wprowadza się złagodzenie skutków pierwszej ewaluacji.

Wprowadzenie powyższych zmian uważam za zasadne i konieczne, w związ-
ku z czym przedstawiony projekt popieram.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 41. posiedzenia Senatu

205

41. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 27 i 28 kwietnia 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Doktoranci są kolejną grupą po uczniach, nauczycielach, studentach i wy-

kładowcach, która z powodu pandemii zmuszona była przejść na nauczanie 
zdalne, co stanowiło ogromne wyzwanie logistyczne. Ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, którą rozpatrujemy, ma celu 
uregulowanie niektórych zagadnień związanych z kształceniem na studiach 
doktoranckich, takich jak przeniesienie doktoranta do innej szkoły doktorskiej 
w przypadku zaprzestania kształcenia w szkole doktorskiej w danej dyscyplinie 
naukowej albo artystycznej, oraz sposobu kontynuacji postępowań o nadanie 
stopnia doktora habilitowanego w przypadku utraty przez podmiot habilitujący 
uprawnień do nadawania tego stopnia.

Uchwalona dnia 20 lipca 2018 r. ustawa o szkolnictwie wyższym i nauce, 
którą określano jako konstytucję dla nauki, wprowadziła nową jakość kształ-
cenia. Omawiany natomiast dziś projekt jest uzupełnieniem niektórych zagad-
nień. Wprowadzenie możliwości przeniesienia się doktoranta do innej szkoły, 
w przypadku gdy jego uczelnia utraci możliwość nadawania stopni doktoranc-
kich, jest słusznym rozwiązaniem, nie zamyka bowiem drogi do kształcenia 
studentowi, tak naprawdę z przyczyn od niego niezależnych. Przeniesienie bę-
dzie wynikało z faktu, że dotychczasowej uczelni nie przyznano określonych 
kategorii naukowych, które pozwalają na prowadzenie studiów doktoranckich 
i nadawanie tychże stopni naukowych. Uniwersytety ciągle podlegają ewaluacji 
swojej działalności naukowej. Od ich wyników zależy, jaki zakres działalności 
mogą prowadzić. Możliwość kontynuacji studiów na innej uczelni niż macie-
rzysta, która otrzymała najniższą kategorię, jest jak najbardziej zrozumiała. 
Z tym że w pierwszej kolejności powinna zostać uwzględniona możliwość kon-
tynuacji tych studiów w szkole wyższej, w której rozpoczęło się naukę. Dzięki 
temu proces związany z przenosinami będzie trochę mniej skomplikowany. 
Ewentualne różnice programowe i ich wyrównanie należałoby rozłożyć w cza-
sie lub uwzględnić na ich poczet dotychczasową działalność doktoranta w ra-
mach studiów doktorskich. Co więcej, doktorantowi nie powinno zmieniać się 
jego grupy badawczej oraz promotora. To byłaby utrata jego dotychczas wyko-
nanej pracy, którą musiałby rozpoczynać na nowo. Kary finansowe grożące 
uczelni, która nie zapewni doktorantowi dokończenia doktoratu, powinny być 
sprawiedliwe i adekwatne. Myślę, że propozycja rozwiązań w tej kwestii jest 
słuszna i akceptowalna.

Nadanie stopnia doktora w trybie eksternistycznym to sprawiedliwe rozwią-
zanie dla osób, które nie mają możliwości przeniesienia się do innego miasta, 
by dokończyć doktorat. Rozpoczęcie trybu eksternistycznego w poszczegól-
nych wydziałach na uczelniach może nieco się różnić. Przedłużenie terminów 
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zakończenia przewodów doktorskich do 31 grudnia 2023 r. jest to słuszne i spra-
wiedliwe rozwiązanie wobec utrudnionej edukacji w czasie pandemii.

Ponadto przedłożona ustawa określa sposób kontynuacji postępowań o nada-
nie stopnia doktora habilitowanego w przypadku utraty przez podmiot habi-
litujący uprawnień do nadania tego stopnia. Będzie on zależeć od momentu, 
w którym nastąpi utrata uprawnienia.

Wszystkim powinno zależeć na tym, abyśmy mieli jak najlepiej wyszkoloną 
kadrę dydaktyczną na uczelniach wyższych. To oni będą uczyć następne pokole-
nia. Na nich będzie spoczywał obowiązek przekazywanej wiedzy. Należy zrobić 
wszystko, co jest możliwe, aby zachęcić młodych do dalszej nauki i podnoszenia 
swoich kwalifikacji, dlatego poprę niniejszą ustawę.
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Przemówienie senator danuty jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Proponowana zmiana ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie 

wyższym i nauce, DzU z 2021 r. poz. 478, z późn. zm., stanowi kolejną próbę po-
prawienia niszczycielskiej reformy ministra Gowina. Ziarno zasiane przed 4 laty 
zaczyna przynosić owoc i niestety jest on wyjątkowo gorzki. W wyniku refor-
my edukacji wyższej istnieją obecnie 3 grupy osób starających się o uzyskanie 
tytułu doktora. W stosunku do pierwszej zastosowanie mają wyłącznie stare 
przepisy, tzn. ustawa z dnia 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki – DzU z 2017 r, poz. 1789 
Druga grupa, doktoranci, którzy nie otworzyli przewodów zgodnie ze starymi 
przepisami, musi stosować się do „przepisów przejściowych”, a trzecia, studenci 
nowo wprowadzonych szkół doktorskich, podlega nowym przepisom. Ponieważ 
szkoły doktorskie zbyt krótko funkcjonują, ciężko jeszcze przewidzieć kłopoty, 
z którymi zetknie się ostatnia grupa, niemniej problemy 2 pierwszych są nader 
widoczne. Wygaszanie dotychczasowego trybu nadawania stopnia doktora wy-
mogło określenie terminów zakończenia przewodów doktorskich rozpoczętych 
zgodnie ze starymi i przejściowymi przepisami, w trakcie uchwalania reformy 
nie sposób było jednak przewidzieć zdarzeń, które mogą wpłynąć na możliwość 
prowadzenia badań, np. pandemii chińskiego koronawirusa COVID-19. Istnienie 
tych granic czasowych i niezależnych od autorów utrudnień wpływa na jakość 
powstałych dysertacji. Komisje zawiązane w celu weryfikacji efektów pracy oso-
by starającej się o tytuł doktora niejednokrotnie muszą stanąć przed dylematem, 
czy uwzględnić niesprzyjające okoliczności i przyjąć obronę pomimo manka-
mentów, czy bezlitośnie zniweczyć lata starań kandydata. Tak nie powinno być! 
Reforma, która w zamierzeniu miała podnieść poziom nauki poprzez przepisy 
przejściowe, sprawia, że nie sposób odróżnić osoby, które napisały nie najlepszą 
dysertację ze względu na niesprzyjające okoliczności, od tych, które zwyczajnie 
nie posiadają zdolności naukowych. Zatem przypadek może zadecydować, że 
doktorant z dużym potencjałem zostanie odrzucony, a mniej zdolny kandydat, 
dzięki łaskawości innej komisji, otrzyma stopień doktora. Z tego powodu należy 
wydłużyć ustalone terminy, jednak nie o arbitralnie wskazany czas, lecz o ofi-
cjalną długość stanu epidemicznego. Takie rozwiązanie nie powinno stworzyć 
dodatkowych obciążeń, a zagwarantuje maksymalną jakość dysertacji i da po-
czucie sprawiedliwości zarówno komisji, jak i kandydatom.

Do Ministerstwa Edukacji i Nauki nieustannie napływają ze strony podmio-
tów prowadzących szkoły doktorskie pytania dotyczące interpretacji zakresu 
obowiązków oraz wskazujące na potrzebę doprecyzowania przepisów. Sprawa 
odpowiedzi na pytania, czy doktorant powinien wyrazić zgodę na przeniesienie 
do innej szkoły doktorskiej i jakie byłyby ewentualne konsekwencje braku takiej 
zgody, to jedynie jeden z głośniejszych problemów ośrodków akademickich. Tak 
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naprawdę wątpliwości i nieścisłości w przepisach jest znacznie więcej. Nie jest 
jednak tak, że pojawiły się one nagle. Przypominam długie listy zastrzeżeń sfor-
mułowanych przez środowisko naukowe podczas konsultacji reformy. Do biur 
senatorskich i poselskich wpływały też listy wytykające błędy. Czy już wtedy 
nie pojawiały się takie obawy? Mankamenty w przepisach dotyczących braku 
zgody doktoranta np. na zamknięcie przewodu były o wiele starsze. Czasami 
wystarczy wsłuchać się w głosy środowiska. Niestety, władza najczęściej woli 
pisać ustawy w zaciszu gabinetów, konsultacje traktując jako przykry obowią-
zek. I oto są tego efekty.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wydłużenie czasu na obronę czy rozwiązanie kłopotu z doktorantami, któ-

rych uczelnia zaprzestała dalszego kształcenia, to niestety wyłącznie doraźne 
gaszenie pożarów, które zapoczątkował minister Gowin. Wcześniej nieudol-
nie sprawował się jako minister sprawiedliwości i pozostawił po sobie bałagan, 
a obecnie mamy do czynienia z powtórką z rozrywki. To, co widzieliśmy do tej 
pory, to zaledwie wierzchołek góry lodowej, dlatego pytam, czy warto ratować 
ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r. Czy na-
prawdę ktoś jeszcze spodziewa się, że przyniesie ona dobre efekty? Kiedy wła-
dze niedawno forsowały wprowadzenie Polskiego Ładu, opór środowiska był 
znacznie mniejszy niż w przypadku reformy edukacji, jednak rząd, widząc kom-
pletny blamaż tego projektu, potrafił się z niego wycofać. To trzeba pochwalić! 
Co jednak sprawia, że reforma szkolnictwa wyższego do tej pory nie mogła być 
odrzucona? Może fakt, że stronnictwo polityczne ministra Gowina było częścią 
Zjednoczonej Prawicy, stał się dla rządzących argumentem, aby przymknąć oko 
na możliwe katastrofalne efekty reformy. Ale przecież już doszło do rozbratu! 
Dlaczego obóz władzy nie może się uderzyć w pierś, jak w przypadku Polskiego 
Ładu, i przestać ciągnąć zmiany, które rodzą wyłącznie niezadowolenie? Na to 
nie jest jeszcze zbyt późno, choć pewien chaos już zapanował. W żadnym przy-
padku nie uważam, że szkolnictwo wyższe i nauka przed reformą były w ideal-
nym stanie. Nie, już wtedy było naprawdę źle. Reforma była konieczna, ale nie 
w kształcie zaproponowanym przez ministra Gowina. Wiem, że obecnie mini-
sterstwo połączonych edukacji i nauki ma ręce pełne roboty i wprowadza inne 
reformy, nierzadko równie złe, ale apeluję, aby ponownie, we współpracy z opo-
zycją i środowiskiem naukowym pochyliło się nad tamtą reformą. Konieczne 
będą fundamentalne zmiany.

Rozwiązanie tu i teraz zgłoszonych przez środowisko problemów jest koniecz-
ne, dlatego mimo wszystko zagłosuję za tą ustawą, ale oczekuję od Ministerstwa 
Edukacji i Nauki jednoznacznej deklaracji chęci rewizji reformy ministra 
Gowina w ścisłej współpracy z całym środowiskiem naukowym.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz 

ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym 
i nauce jest potrzebna. Rozwiązuje ona najpilniejsze problemy wynikające ze 
stosowania ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. 

Niestety albo stety zapisy dotyczące ustawy – Przepisy wprowadzające usta-
wę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce łagodzą skutki pierwszej ewaluacji 
jakości działalności naukowej, która rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r., oraz wy-
dłużają o rok termin ostatecznego zakończenia przewodów doktorskich wszczę-
tych na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o stopniach naukowych i tytule 
naukowym oraz stopniach i tytule w zakresie sztuki.

Nie będę omawiała szczegółowo kwestii, które ta ustawa reguluje, ale jest 
ona potrzebna, a nawet konieczna. Jej zapisy powinny zacząć obowiązywać. 
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja przepisów, które dzisiaj omawiamy, pozwoli rozwiązać problem 

możliwości dalszego prowadzenia wszczętych postępowań w sprawie nadania 
stopnia doktora i przewodów doktorskich przez podmioty doktoryzujące, które 
w wyniku pierwszej ewaluacji uzyskają kategorię naukową B. Zgodnie z art. 185 
ust. 1 obowiązującej ustawy uprawnienie do nadawania stopnia doktora w da-
nej dyscyplinie zostało ściśle skorelowane z kategorią naukową przyznaną pod-
miotowi w tej dyscyplinie w ramach ewaluacji, przy czym najniższą kategorią 
naukową, która pozwala na korzystanie z tego uprawnienia, jest kategoria na-
ukowa B+. Uzyskanie w danej dyscyplinie kategorii naukowej B albo C skutkuje 
zatem automatycznie utratą uprawnień do nadawania stopnia doktora i koniecz-
nością kontynuowania w innym podmiocie – spełniającym warunek ustawowy, 
tj. posiadającym kategorię naukową A+, A albo B+ -– postępowań wszczętych 
przed uzyskaniem niekorzystnego wyniku ewaluacji

W tym kontekście zaproponowane w omawianej ustawie rozwiązania są 
czymś w rodzaju pogotowia ratunkowego, są konieczne, aby nie wylać dziecka 
z kąpielą, bo następstwa wyników ewaluacji mogą być przykre dla całych uczel-
ni, poszczególnych wydziałów uczelni i instytutów oraz samych naukowców.

Ustawa naprawia kilka błędów, które nie zostały wzięte pod uwagę na eta-
pie przygotowania ustawy 2.0. Dobrze, że błędy popełnione wtedy są dzisiaj 
naprawiane.

Nie sposób jednak przy omawianiu tej ustawy nie wspomnieć, że ponad pół 
roku temu złożyłem oświadczenie do ministra edukacji i nauki w sprawie uwag 
zgłaszanych przez pracowników uczelni dotyczących procesu ewaluacji poszcze-
gólnych dyscyplin naukowych. W odpowiedzi uzyskałem zapewnienie ministra, 
że nie będzie w tym obszarze żadnych problemów, że praktycznie wszystko jest 
pod kontrolą oraz przebiega zgodnie z założeniami i wytycznymi. Sadzę jednak, 
że problemów z wynikami ewaluacji będzie co nie miara i mogą one skutkować 
sytuacjami praktycznie nie do przewidzenia.

Ale wracam do istoty zmian w ustawie, którą omawiamy dzisiaj. Ustawa 
składa się w zasadzie z 2 części. Pierwsza część dotyczy doktoratów, druga część 
dotyczy habilitacji. Obejmuje w art. 1 zmiany w ustawie o szkolnictwie wyższym 
i nauce, a w art. 2 zmiany w ustawie wprowadzającej ustawę o szkolnictwie wyż-
szym i nauce. Ograniczenie uprawnień jedynie do dokończenia doktoratu dla jed-
nostek, które spadną do kategorii B, oraz przeniesienie, za zgodą doktoranta, do 
innej szkoły doktorskiej dla jednostek, które spadną do kategorii C, to propozycje 
stanowiące oczekiwane rozwiązania. Nie oznacza to jednak, że w tym drugim 
przypadku nie stworzy to pewnych problemów logistycznych. Otóż przenosi-
ny doktoranta do innej szkoły doktorskiej mogą się wiązać ze zmianą miejsca 
zamieszkania, ze zmianą grupy badawczej, z różnicami programowymi, jeśli 
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chodzi o szkoły doktorskie. Tych problemów ta ustawa nie rozwiązuje i należało-
by cześć zapisów uszczegółowić na dalszych etapach procedowania, np. poprzez 
odwołanie się do rozporządzenia czy też pozostawienie uczelniom autonomii 
w tym względzie. Ważne jest, żeby doktorant, który zdał egzamin do szkoły dok-
torskiej, ale uczelnia czy jednostka, w której ta szkoła doktorska jest prowadzona 
utraciła kategorię, gdy będzie musiał przenieść się do innej szkoły doktorskiej 
w innej uczelni, miał poczucie bezpieczeństwa. Zatem propozycje dokończenia 
doktoratu bez prawa do nowej rekrutacji w przypadku uzyskania kategorii B są 
dobrymi propozycjami, podobnie jak propozycje nałożenia kary finansowej na 
uczelnię, która nie zapewni doktorantowi właściwego dokończenia doktoratu.

Doprecyzowania wymagają zapisy dotyczące terminów egzaminów, które 
powinny uwzględniać sytuacje wynikające z urlopów macierzyńskich, tacie-
rzyńskich i z jeszcze innych uwarunkowań.

Będę głosować za przyjęciem tej ustawy. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy – Prawo o szkolnictwie wyż-

szym i nauce oraz ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce jest uregulowanie kwestii braku zgody doktoranta na 
przeniesienie do innej szkoły doktorskiej w przypadku zaprzestania kształcenia 
w szkole doktorskiej w danej dyscyplinie naukowej albo artystycznej oraz sposo-
bu kontynuacji postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowanego w przy-
padku utraty przez podmiot habilitujący uprawnień do nadawania tego stopnia.

Jak podkreślono w uzasadnieniu, „W przypadku ustawy projektowane prze-
pisy obejmują następujące zagadnienia:

1) konsekwencje braku zgody doktoranta na przeniesienie do innej szkoły 
doktorskiej w przypadku zaprzestania kształcenia w szkole doktorskiej w danej 
dyscyplinie naukowej albo artystycznej;

2) sposób kontynuacji postępowań o nadanie stopnia doktora habilitowane-
go w przypadku utraty przez podmiot habilitujący uprawnień do nadawania 
tego stopnia;

3) możliwości nałożenia na uczelnię albo inny podmiot prowadzący szkołę 
doktorską administracyjnej kary pieniężnej w przypadku naruszenia obowiąz-
ku wynikającego z art. 206 ust. 1 i 2”.

Jak wskazano w ocenie skutków regulacji, „Projekt wskazuje expressis verbis 
warunek uzyskania zgody doktoranta na przeniesienie do innej szkoły doktor-
skiej w przypadku zaprzestania kształcenia w danej szkole doktorskiej w okre-
ślonej dyscyplinie oraz konsekwencje niewyrażenia takiej zgody, tożsame jak 
w przypadku braku szkoły doktorskiej prowadzącej kształcenie w danej dys-
cyplinie, tj. obowiązek pokrycia przez podmiot prowadzący szkołę doktorską 
osobie, która utraciła możliwość ukończenia kształcenia, kosztów postępowa-
nia w sprawie nadania stopnia doktora w trybie eksternistycznym. Te elemen-
ty procedury, ze względu na brak wyraźnego umocowania w obowiązujących 
przepisach, budziły wątpliwości podmiotów prowadzących szkoły doktorskie. 
Ich wyraźne i jednoznaczne wskazanie w przepisach będzie korzystne przede 
wszystkim dla doktorantów. Ponadto nastąpi wypełnienie luki prawnej w za-
kresie określenia sposobu kontynuacji postępowań w sprawie nadania stopnia 
doktora habilitowanego w przypadku utraty przez podmiot habilitujący upraw-
nienia do nadawania tego stopnia. Jest to istotne ze względu na zabezpiecze-
nie interesów osób ubiegających się o nadanie stopnia doktora habilitowanego”. 
Dziękuję bardzo.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 41. posiedzenia Senatu

213

41. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 27 i 28 kwietnia 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Nowelizację ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz usta-
wy – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i na-
uce mającą na celu złagodzenie konsekwencji związanych z efektami pierwszej 
ewaluacji jakości działalności naukowej, która rozpoczęła się 1 stycznia 2022 r., 
uważam za konieczną ze względu na okoliczności oraz perspektywę czasową. 
Konieczność ta wynika m.in. z luk prawnych, jakie pojawiły się w nowelizacji 
ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce przyjętej w 2018 r., kiedy to 
wprowadzono nowy system dotyczący kształcenia doktorantów i uzyskiwania 
stopni naukowych. Od tego czasu zainicjowano instytucję szkoły doktorskiej, 
która może funkcjonować w obrębie danych uczelni wyłącznie w tych dyscy-
plinach, w których dana jednostka uczelniana posiada kategorię naukową nie 
niższą niż B+. Luki prawne, o których wyżej mowa, pojawiły się ze względu na 
fakt niewzięcia pod uwagę możliwości zaistnienia pewnych sytuacji, jakie mo-
głyby nastąpić po zakończeniu procedury ewaluacyjnej, a więc w odniesieniu 
do tego, co mogłoby mieć miejsce w nowym roku akademickim, czyli w roku 
2022/2023, i w kolejnych latach. Obecna obowiązująca tura ewaluacji wyjątkowo, 
ze względu na epidemię COVID-19, obejmuje okres 5 lat: od 2017 r. do 2021 r. Dla 
jej wyników kluczowe mogą okazać się właśnie zmiany wprowadzone niejako 
w doliczonym czasie gry.

Nowelizacja ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z 2018 r., czy-
li tzw. ustawa 2.0, postawiła na jakość kształcenia, bowiem w praktyce dokto-
rantów mogą obecnie kształcić tylko najlepsze uczelnie. I to jest moim zdaniem 
bardzo dobre. Jednakże wprowadzając te zmiany, jak wskazuje rzeczywistość, 
nie do końca wszystko przemyślano, jak choćby to, co stanie się z doktorantem, 
który już studiuje na tracącej uprawnienia uczelni, a także to, kto zapłaci za jego 
kształcenie. Problem stał się jeszcze bardziej aktualny po niedawno dokonanych 
przez ministra edukacji i nauki Przemysława Czarnka roszadach na liście cza-
sopism naukowych, co określono już niemalże oficjalnie mianem „wrzutek”. 2 
aktualizacje wykazu punktowanych czasopism naukowych przeprowadzone 
w lutym 2021 r. wzbudziły ogromne poruszenie w środowisku naukowym, na li-
ście znalazły się bowiem periodyki nierekomendowane przez Komisję Ewaluacji 
Nauki i w dodatku z liczbą punktów, których zgodnie z rozporządzeniem nie mo-
gły dostać. Sytuacja ta bez wątpienia mocno wpłynęła także na wyniki ewaluacji 
uczelni pod kątem prowadzenia szkół doktorskich. Wskutek tego niektóre uczel-
nie, czego nie kryło nawet samo ministerstwo, wyraźnie zyskały na podwyż-
szeniu punktacji, dotyczy to np. Krakowa, Warszawy i Białegostoku. Pojawiły 
się też czasopisma z uczelni, które wcześniej nie miały swoich punktowanych 
periodyków. Problem w tym, że nie wiadomo do dziś, według jakich kryteriów 
to nastąpiło, bo na pewno nie tych wskazanych w rozporządzeniu. Krótko mó-
wiąc, akt ministra Czarnka dotyczący nowej listy czasopism punktowanych 
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został wydany niezgodnie z prawem i funkcjonuje do dziś i uważam, że należy 
dokładnie przyjrzeć się tej sprawie i wprowadzić stosowne korekty. Ponadto, co 
w kontekście całej sytuacji związanej ze szkołami doktorskimi i ich pierwszą 
ewaluacją jest nader bulwersujące, jest kwestia tego, że nowy wykaz czasopism 
z 2021 r. zadziałał wstecz, czego efektem jest to, że nowo przyznane punkty li-
czone są już od 2019 r., a w praktyce oznacza to, że nagle jakiś autor publikacji 
naukowej, który przed wprowadzeniem w 2021 r. zmian uzyskał 5 punktów 
za publikacje, obecnie ma tych punktów np. 40 lub 70. Stąd też w wyniku tych 
wszystkich działań uczelniom trudno jest oszacować, czy mają wystarczającą 
liczbę punktów, aby uzyskać kategorię badawczą pozwalającą na przetrwanie 
funkcjonujących przy nich szkół doktorskich.

Ponadto nowo wprowadzone zasady doprowadziły do absurdalnej sytuacji 
i pokusy tworzenia przez uczelnie własnych wydawnictw oraz publikowania 
tylko w nich, do czego ustawa 2.0, kładąc ogromny nacisk na umiędzynarodo-
wienie, miała zniechęcać. Sytuacja ta wprowadziła niesłychany chaos, a także 
zachęca do koniunkturalizmu kosztem jakości. Ponadto jasno wskazuje brak 
transparentności i sprawiedliwości w zakresie przyznawania punktacji, a co 
za tym idzie, ewaluacji uczelni. Wydaje się, że głównym celem zmiany zasad 
punktacji była chęć dowartościowania „na wyrost” wybranych środowisk, co 
podkreślał nawet Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Zwrócił on 
także uwagę na fakt, że uprzywilejowane zostały zwłaszcza czasopisma naukowe 
z 2 ośrodków naukowych – z jednym z nich bezpośrednio zawodowo powiązany 
jest urzędujący minister edukacji i nauki – oraz te odnoszące się do dyscypliny 
naukowej przez ministra uprawianej. Jest to zaprzeczenie rzetelnego procesu 
oceny czasopism naukowych i zakwestionowanie deklaracji ministerialnych 
o dążeniu do doskonałości naukowej.

W kontekście nowej nowelizacji należy wyraźnie podkreślić, że wynik ewa-
luacji to dla uczelni być albo nie być – zależą od niego prestiż, pieniądze i prawo 
do nadawania tytułów i stopni. Tymczasem wprowadzone w 2021 r. arbitralne 
zmiany na liście czasopism naukowych podają w wątpliwość obiektywność ca-
łego procesu, stąd też trzeba liczyć się z faktem, że może się zdarzyć, że o kate-
gorii uczelni ostatecznie rozstrzygać będą sądy.

Wracając do obecnej nowelizacji i pomijając już bardzo kontrowersyjne kwe-
stie samej ewaluacji, trzeba powiedzieć, że z merytorycznego punktu widzenia 
w ustawie zaproponowano wprowadzenie rozwiązania łagodzącego skutki uzy-
skania kategorii naukowej B i niższej w danej dyscyplinie przez podmioty dokto-
ryzujące. Dzięki nowelizacji możliwe będzie dokończenie przez nie postępowań 
w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych przed dniem przyznania tej ka-
tegorii naukowej przy równoczesnym utrzymaniu zakazu wszczynania nowych 
postępowań do czasu uzyskania kategorii naukowej co najmniej B+ w wyniku 
drugiej ewaluacji. Nowelizacja zakłada też wydłużenie do 31 grudnia 2023 r. ter-
minu zakończenia przewodów doktorskich prowadzonych na podstawie usta-
wy o stopniach i tytule, wymaga również uregulowania zasad ich kontynuacji 
w przypadku uzyskania przez podmiot doktoryzujący w następstwie pierwszej 
ewaluacji kategorii naukowej C w danej dyscyplinie. Proponuje się, aby wówczas 
przewody doktorskie wszczęte w tym podmiocie mogły być kontynuowane przez 
podmiot wyznaczony przez Radę Doskonałości Naukowej. Ponadto uściślono, kto 
konkretnie ma ponosić koszty kształcenia doktoranta na nowej uczelni, ponie-
waż kwestia ta nie została doprecyzowana we wcześniejszej ustawie. Obligowała 
ona co prawda uczelnię do zapewnienia możliwości kontynuowania kształcenia 
w innej szkole doktorskiej, tylko nie wiadomo było, co to tak naprawdę znaczy. 
Rodziło to pytanie, czy uczelnia, w której doktorant do tej pory się kształcił, ma 
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dalej pokrywać koszty jego kształcenia, czy ma przekazać innej uczelni część 
subwencji ze względu na fakt, że ewentualna zmiana uczelni będzie następo-
wała w trakcie roku budżetowego. Jeśli subwencja zostanie przekierowana do 
tej drugiej uczelni, która po pozytywnej ewaluacji będzie prowadzić szkołę dok-
torską, to będzie to możliwe dopiero od kolejnego roku budżetowego, co oznacza, 
że przez co najmniej 3 miesiące doktoranci nie otrzymywaliby stypendium albo 
uczelnia prowadząca szkołę doktorską, do której zostaliby „przeniesieni” dokto-
ranci, musiałaby z własnych środków pokrywać koszty wypłaty ich stypendiów. 
Nie ma bowiem w dotychczasowej ustawie podstawy prawnej do przekazania 
subwencji, a przecież najczęściej chodzić będzie o jednostki sektora finansów 
publicznych, w których obowiązują zasady dyscypliny budżetowej.

Ponadto obecna nowelizacja reguluje samą kwestię przeniesienia doktoranta 
z jednej szkoły doktorskiej do innej w przypadku zaprzestania kształcenia w da-
nej dyscyplinie. Przeniesienie to może odbyć się tylko za zgodą samego dokto-
ranta. W przypadku braku zgody wprowadzony zostanie obowiązek pokrycia 
przez podmiot prowadzący szkołę doktorską osobie, która utraciła możliwość 
ukończenia kształcenia, kosztów postępowania w sprawie nadania stopnia dok-
tora w trybie eksternistycznym. W sytuacji, w której istnieje inna szkoła doktor-
ska kształcąca w danej dyscyplinie, ale nie ma możliwości przeniesienia do niej 
doktoranta, również podmiot prowadzący likwidowaną szkołę doktorską będzie 
zobowiązany pokryć koszty uzyskania przez doktoranta stopnia doktora w trybie 
eksternistycznym. Arbitralne narzucenie szkoły doktorskiej, gdzie doktoranci 
mieliby kontynuować kształcenie, byłoby sprzeczne z podstawowymi zasadami 
obowiązującymi w szkołach wyższych. Można wyobrazić sobie sytuację, w któ-
rej doktorant musiałby zmienić miejsce zamieszkania w celu kontynuowania 
kształcenia. Stąd też wprowadzana zmiana jest bardzo pożądana.

Podsumowując, należy stwierdzić, że zmiany objęte nowelizacją były długo 
wyczekiwane przez środowisko naukowe i są to zmiany idące w dobrym kie-
runku, stąd też moja opinia, iż nowelizację tę należy jak najbardziej przyjąć. 
Jej celem ewidentnie jest dążenie z jednej strony do wypełnienia luk prawnych, 
a z drugiej strony do zabezpieczenia interesów doktorantów, jak również pod-
miotów prowadzących szkoły doktorskie, które, co szczególnie należy wziąć pod 
uwagę, podejmowały decyzje o tworzeniu pierwszych takich jednostek w warun-
kach niepewności związanej z istotną zmianą dotychczas obowiązujących zasad.
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Przemówienie senator Haliny Biedy  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zaproponowane przez wnioskodawcę zmiany w zakresie nowelizacji ustawy 

o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadzają szereg istotnych 
uregulowań dotyczących zwłaszcza czasowej modyfikacji w sposobie przepro-
wadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach szkolnych 
2021/2022 i 2023/2024, zdawanych przez uczniów i absolwentów realizujących 
dużą część kształcenia w warunkach stanu epidemii, w tym rezygnację z obo-
wiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty z jednego przedmiotu do wy-
boru. Ponadto zaproponowano zmiany dotyczące postępowania rekrutacyjnego 
do szkół ponadpodstawowych, możliwości powoływania przez ministra właści-
wego do spraw oświaty i wychowania zespołów doradczych lub ekspertów w celu 
przedstawienia opinii lub ekspertyzy na potrzeby ministra, uwzględnienia in-
nych form wychowania przedszkolnego w programach rządowych, zachowania 
w mocy przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektorowi jednostki syste-
mu oświaty dokonanego przed dniem 2 września 2021 r. na podstawie §11ha 
ust. 1 pkt 1 i ust. 6 rozporządzenia ministra edukacji narodowej z dnia 20 marca 
2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia 
funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, prze-
ciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, wprowadzenia obowiązku posiadania 
akredytacji na kwalifikacyjny kurs zawodowy prowadzony przez instytucje ryn-
ku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową, wprowadzenia obo-
wiązku uzyskania pozytywnej opinii kuratora oświaty, jako warunku wpisania 
niepublicznej placówki kształcenia ustawicznego lub niepublicznego centrum 
kształcenia zawodowego do ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu 
terytorialnego obowiązaną do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych 
placówek lub centrów, oraz poszerzenia katalogu informacji i danych zawartych 
w zgłoszeniu do ewidencji, poszerzenia katalogu informacji, jakie powinien za-
wierać statut niepublicznej szkoły lub placówki, uszczegółowienia regulacji w za-
kresie okresu przechowywania zanonimizowanych danych przez Instytut Badań 
Edukacyjnych niezbędnych do prowadzenia monitorowania karier absolwen-
tów w roku 2022, umożliwienia podmiotom niepublicznym realizacji zadania 
2.4 Programu „Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuń-
czych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci 
od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawno-
ścią”, w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin ,,Za życiem”, 
określenia minimalnej łącznej liczby etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów 
specjalnych, psychologów, terapeutów pedagogicznych i logopedów, którzy mają 
być zatrudnieni w placówkach niebędących placówkami specjalnymi.

Większość z przedstawionych zmian uważam za zasadne i wierzę, że przy-
czynią się one w dużej mierze do poczucia bezpieczeństwa u uczniów, którzy 
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najbardziej zostali dotknięci epidemią, oraz stanowić będą realne rozwiąza-
nia powodujące doskonalenie procesu edukacyjnego na wszystkich poziomach 
kształcenia i realizowanego w różnych jego formach.

Moją obawę budzi natomiast propozycja zmiany dotychczasowego zapisu 
art. 295 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo oświatowe (DzU z 2017 r. poz. 60 z późn. zm.), polegająca na wykreśle-
niu z treści ww. przepisu obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty 
z jednego przedmiotu do wyboru. Pomijanie czy deprecjonowanie nauk przyrod-
niczych w ogólnym wykształceniu młodzieży stanowi swojego rodzaju utrud-
nianie uczniom dostępu do wszechstronnej wiedzy i rozwoju, bowiem nauki 
przyrodnicze są najważniejszym źródłem i metodą pozyskiwania wiedzy o ota-
czającym nas świecie.

Z rozwagą podchodzę również do tematu określenia minimalnej łącznej licz-
by etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, tera-
peutów pedagogicznych, które zostały ściśle określone i mają zostać wdrożone 
już od 1 września 2022 r. Zdecydowanie popieram wprowadzenie do placówek 
większej liczby specjalistów, którzy prowadzić będą pomoc psychologiczno-pe-
dagogiczną, obejmującą swym zasięgiem coraz większą liczbę dzieci i młodzieży, 
jednak wyrażam zaniepokojenie skutkami finansowymi tego przedsięwzięcia, 
zwłaszcza dla samorządów, które w ostatnim czasie i tak otrzymały sporo dodat-
kowych zadań, np. w związku z trwającą wojną w Ukrainie. Dlatego niezbędna 
jest informacja na temat sposobu finansowania zaplanowanej w tym zakresie 
zmiany. Odrębnym problemem pozostaje też liczba specjalistów na rynku pracy 
i zagrożenie, że dyrektorzy nie pozyskają do pracy takich nauczycieli. Myślę, że 
stanowić będzie to duży problem, z którym samotnie mierzyć się będą dyrek-
torzy szkół i przedszkoli.

Przedstawione przeze mnie wątpliwości są odzwierciedleniem mojej troski 
o jakość funkcjonowania polskiej edukacji i nie mają wpływu na ogólną pozy-
tywną ocenę zmian zaproponowanych w procedowanej ustawie.
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Przemówienie senator alicji chybickiej  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W związku z procedowaną ustawą o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw do mojego biura senatorskiego wpłynęło pismo od 
Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych o odejściu 
od idei egzaminu ósmoklasisty z przedmiotów dodatkowych.

Nauki przyrodnicze – wraz z matematyką – są odpowiedzialne za rozwój 
naukowy, technologiczny oraz gospodarczy każdego społeczeństwa. Niezależnie 
od poglądów na temat likwidacji gimnazjów nie ulega wątpliwości, że egzamin 
z przedmiotów przyrodniczych sprawiał, że uczniowie nie zaniedbywali obo-
wiązku uczenia się tych przedmiotów. Dzięki temu byli oni lepiej przygotowani 
do percepcji zagadnień trudniejszych, które czekały na nich w szkołach ponad-
gimnazjalnych. Podstawa programowa kształcenia ogólnego ma charakter spi-
ralny, zatem zasadne jest, aby zakres materiału z przedmiotów przyrodniczych 
realizowanych w szkole podstawowej mógł zostać w pewien sposób podsumo-
wany. Dobrą formą tego typu działania jest właśnie egzamin ósmoklasisty. 

W ostatnich latach obserwujemy ciągły spadek poziomu wiedzy uczniów 
będących absolwentami szkół podstawowych w zakresie nauk przyrodniczych. 
Widzą to nauczyciele liceum chociażby podczas analizy testów diagnostycznych, 
które przeprowadzane są na początku pierwszej klasy szkoły ponadpodstawo-
wej. Oczywiście wpływ na to miało wiele czynników: nauczanie zdalne, sytu-
acja pandemiczna, ale też fakt, że wiedza z przedmiotów przyrodniczych przez 
wielu uczniów traktowana była jako ta drugiej kategorii, gdyż nie podlegała 
sprawdzeniu na zakończenie nauki w szkole podstawowej. Decyzja o odstąpie-
niu od egzaminu z czwartego przedmiotu, do którego od lat przygotowywali się 
nauczyciele, wydawnictwa, a także CKE, budzi nasz szczery niepokój, tym bar-
dziej że wydarzenia ostatnich lat pokazały, jak bardzo ważna jest umiejętność 
analitycznego myślenia i krytycznego selekcjonowania informacji z zalewają-
cej coraz bardziej świat fali postprawd i fake newsów. Nie ma lepszego sposobu 
kształcenia takiego właśnie myślenia krytycznego niż nauka przedmiotów przy-
rodniczych odwołujących się do faktów, wymagających rzetelnego sprawdzania 
źródeł informacji i analizowania ich. Jeśli polska szkoła ma odpowiedzialnie 
przygotować młodych ludzi do świadomego życia w XXI wieku, nie może dawać 
uczniom sygnału, że nauki przyrodnicze nie mają znaczenia, a rezygnacja z tej 
części egzaminu ósmoklasisty takim sygnałem dla wielu młodych ludzi będzie.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Wprowadzane do ustawy o systemie oświaty zmiany spowodują w szczegól-

ności, że w roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 egzamin ósmoklasisty i eg-
zamin maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań 
egzaminacyjnych. Wymagania te będą zawężone w stosunku do wymagań okre-
ślonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Jednocześnie ustawa 
wprowadza zmianę polegającą na rezygnacji z przeprowadzania od następnego 
roku szkolnego egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowe-
go, wybieranego spośród następujących przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 
geografia lub historia.

Oczywiście ten stan rzeczy związany jest ściśle z pandemią i koniecznością 
wykorzystania zdalnego systemu nauczania. Bez wątpienia zmiana dotycząca 
stałego terminu egzaminu zasługuje na poparcie. Będzie to także dodatkowy 
miesiąc na przygotowanie się uczniów. W tej materii zmianom mogą ulec także 
terminy rekrutacji do szkół ponadpodstawowych, bo wyniki egzaminu ósmo-
klasisty uczniowie poznają dopiero po zakończeniu roku szkolnego.

Być może takie chwilowe zmiany pomogą uczniom, którzy kształcili się 
w niecodziennych i trudnych warunkach, jednak uważam, że musimy czym prę-
dzej powrócić do kompleksowego nauczania na najwyższym poziomie. Musimy 
kształcić młodych ludzi, którzy będą zdolni do samodzielnego i autonomicznego 
myślenia, a jednocześnie będą posiadali odpowiedni poziom wiedzy. Nie idźmy 
na łatwiznę, bo odpowiednia edukacja stanowi klucz do dorosłego życia.
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Przemówienie senatora janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W ogólnym rozumieniu procedowana ustawa o zmianie ustawy o systemie 

oświaty oraz niektórych innych ustaw wprowadza czasowe zmiany w sposobie 
przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach 
szkolnych 2021/2022–2023/2024, zdawanych przez uczniów i absolwentów re-
alizujących dużą część kształcenia w warunkach stanu epidemii.

Art. 1 dotyczy zmiany w zakresie ustawy o systemie oświaty.
Pkt 1 – szkolenie egzaminatorów i kandydatów na egzaminatorów, po do-

świadczeniach wynikających z pandemii, powinno być możliwe w formie 
zdalnej, zatem propozycje zmian w tym zakresie nie budzą wątpliwości co do 
zasadności ich wprowadzenia. 

Kolejne punkty art. 1, od pktu 4 do pktu 10, dotyczą egzaminu ósmoklasisty 
i egzaminu maturalnego i porządkują zasady prowadzenia tych egzaminów. 
Nie budzą one wątpliwości.

Pkt 11 rozszerza dotychczasową informację dotyczącą rządowych progra-
mów pomocy socjalnej dla dzieci i uczniów m.in. poprzez realizację rządowe-
go programu „Za życiem”, w ramach którego finansowane są m.in. wczesne 
wspomaganie rozwoju dzieci czy pomoc dla uczennic w ciąży. Doprecyzowano 
zapisy dotyczące powierzania jednostkom oświatowym pełnienia funkcji 
ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych. Dla przykładu 
w Kołobrzegu taką funkcję pełni poradnia psychologiczno-pedagogiczna. 
Zapisy mają charakter precyzujący i wynikają z dotychczasowych doświad-
czeń, program „Za życiem” jest bowiem realizowany – także w Kołobrzegu, 
właśnie przez PPP – od kilku lat. Powstaje tylko pytanie o źródła finansowa-
nia. Dla przykładu powiat kołobrzeski w ciągu najbliższych 5 lat ma otrzy-
mać na ten cel środki w łącznej wysokości ponad 4 milionów zł. Czy będą 
środki na ten cel?

Pkt 14 poszerza pojęcie dotychczas funkcjonujące w ustawie jako „programy 
i przedsięwzięcia” o pojęcie „programy inwestycyjne”. Z czego wynika potrzeba 
wprowadzenia takiego pojęcia i jaka jest intencja ustawodawcy? Należałoby to 
wyjaśnić podczas dyskusji.

Art. 2 dotyczy zmian w Karcie Nauczyciela.
W pkcie 1 dodano kategorię pedagogów specjalnych do dotychczasowego 

katalogu specjalistów, którym pensum ustala organ prowadzący. Bez uwag.
W pkcie 2 dodano artykuł dotyczący obowiązku zatrudniania w przedszko-

lach i szkołach specjalistów, tj. pedagogów, psychologów, logopedów i terapeu-
tów. Ustalono przy tym liczbę etatów wspomnianych specjalistów w jednostce 
oświatowej, uzależnioną od liczby uczniów. Pomysł chwalebny, powstaje jed-
nakże pytanie, czy dyrektorzy znajdą wystarczającą liczbę specjalistów chęt-
nych do pracy w szkole lub przedszkolu.
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Art. 5 dotyczy zmian w ustawie – Prawo oświatowe. Nie budzą wątpliwo-
ści propozycje zmian w tym artykule dotyczące warunków nauczania indy-
widualnego, organizacji zdalnego nauczania i zawieszania zajęć, bo to wynika 
z doświadczeń pandemii. Są też zapisy porządkujące, np. dotyczące IBE czy 
kształcenia zawodowego – tutaj także bez uwag.

Pytania może rodzić pkt 4 w tym artykule, dotyczący powoływania zespo-
łów doradczych i eksperckich finansowanych z budżetu państwa. Jaka jest 
intencja ustawodawcy? Zapis jest zupełnie nowy, nie było dotychczas takich 
regulacji w ustawie oświatowej.

Art. 7 dotyczy zmian w ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Skoro 
wcześniej postawiliśmy pytanie o zasadność wprowadzenia dodatkowego za-
pisu o realizowaniu programów inwestycyjnych, to konsekwentnie należy 
poddać dyskusji zapisy pkt 2 dotyczące finansowania czy też dotowania tych 
programów. Sprawa intencji ustawodawcy w tym zakresie powinna być moim 
zdaniem przedmiotem dyskusji, tak aby wyjaśnić, komu i w jakich okoliczno-
ściach minister oświaty ma zlecać realizację tych programów. Jeśli miałoby to 
pomóc samorządom jako właścicielom infrastruktury oświatowej, to pomysł 
poparłabym, z zastrzeżeniem, że należy zapewnić równy dostęp do dotacji 
wszystkim samorządom.

Art. 39 dotyczy wydatków przeznaczonych na sfinansowanie zatrudnienia 
specjalistów, o których była mowa wcześniej, tj. w art. 2 pkt. 2. Myślę, że dysku-
sja powinna dotyczyć nie tylko kwestii finansowania – warto zwrócić uwagę 
także na braki kadrowe, które już teraz odczuwane są przez jednostki oświa-
towe. Pytanie, jak przy obecnym poziomie zarobków specjalistów z dziedziny 
psychologiczno-pedagogicznej przyciągnąć ich do pracy w oświacie.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Ostatnie 2 lata były ogromnym wyzwaniem dla polskich szkół ze względu na 
pandemię i jej nasilone okresy, które wiązały się z nauką zdalną. Obecnie pla-
cówki oświatowe są nadal obarczone wzmożoną pracą ze względu na zapewnie-
nie miejsc w szkołach i przedszkolach dzieciom z Ukrainy. Procedowana ustawa 
o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ma na celu 
dostosowanie wymagań egzaminacyjnych do możliwości uzyskania odpowied-
niego poziomu wiedzy w tych trudnych czasach i zwiększenia liczby specjalistów 
w placówkach oświatowych, dlatego będę głosował za jej przyjęciem.

W związku z tym, że nauka w ostatnich 2 latach odbiegała od standardów, 
z jakimi mieliśmy do czynienia do marca 2020 r. oraz że uczniowie polskich 
szkół są zobowiązani do zdawania egzaminów ósmoklasisty czy maturalnego, 
należy być świadomym, że egzaminy te również powinny zostać przeprowadzo-
ne na innych zasadach niż dotychczas. Oczywiście zgadzam się ze stwierdze-
niem, że zmiany te miałyby obowiązywać w latach szkolnych 2022/2023 oraz 
2023/2024, a wymagania stawiane uczniom powinny być tożsame do tych, któ-
re obowiązywały uczniów przystępujących do egzaminu ósmoklasisty w roku 
szkolnym 2020/2021 i 2021/2022. Przesunięcie egzaminu ósmoklasisty o ok. 
miesiąc z pewnością pozwoli uczniom szkoły podstawowej lepiej przygotować 
się do sprawdzianu. Przeprowadzenie egzaminu w terminie późniejszym wiąże 
się z koniecznością zmian w zakresie postępowania rekrutacyjnego do szkół po-
nadpodstawowych poprzez skrócenie terminów przewidzianych dla czynności 
poszczególnych stron postępowania rekrutacyjnego. Zakres wymagań określo-
nych dla absolwentów szkół średnich przystępujących do egzaminu matural-
nego musi uwzględniać zarówno wiadomości i umiejętności wybrane spośród 
wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, któ-
re powinien posiadać absolwent szkoły umożliwiającej uzyskanie świadectwa 
dojrzałości, jak i szczególne warunki, w jakich było prowadzone kształcenie 
w okresie stanu zagrożenia epidemicznego i stanu epidemii wywołanej wiru-
sem SARS-CoV-2 Dobrym rozwiązaniem jest zachowanie w mocy przepisów 
wskazujących o przedłużeniu powierzenia stanowiska dyrektorowi jednost-
ki systemu oświaty, uwzględnieniu innych form wychowania przedszkolnego 
w programach rządowych ustanawianych na podstawie art. 90u ust. 1 pkt 5 i 6 
ustawy o systemie oświaty, wprowadzeniu obowiązku uzyskania pozytywnej 
opinii kuratora oświaty, jako warunku wpisania niepublicznej placówki kształ-
cenia ustawicznego lub niepublicznego centrum kształcenia zawodowego do 
ewidencji prowadzonej przez jednostkę samorządu terytorialnego obowiązaną 
do prowadzenia odpowiedniego typu publicznych placówek. Biorąc pod uwagę 
potrzeby dzieci i młodzieży, niezbędne jest także podjęcie kroków, w celu zwięk-
szenia liczby etatów specjalistów, tj. pedagogów, logopedów, terapeutów, w pla-
cówkach oświatowych.
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Przemówienie senator danuty jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 

ma na celu przygotowanie rozwiązań dotyczących organizacji i sposobu prze-
prowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach szkol-
nych 2021/2022 i 2023/2024. Chodzi o egzaminy zdawane przez uczniów, którzy 
w ostatnim czasie kształcili się na odległość w warunkach pandemii SARS-
CoV-2. Poprzednio kwestie te były precyzowane w dokumentach incydentalnych, 
tj. rozporządzeniach ministra właściwego do spraw edukacji i nauki. Obecnie 
konieczne stało się przeniesienie tych rozwiązań prawnych na poziom ustawy. 

W regulacji zapisano, że w latach 2021–2024 egzamin ósmoklasisty oraz eg-
zamin maturalny, zarówno w formule obecnej, jak i obowiązującej od 2023 r., 
przeprowadza się na podstawie określonych wymagań egzaminacyjnych. 
Sprecyzowano w niej także upoważnienie dla ministra do wydawania stosow-
nych rozporządzeń, zrezygnowano z przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 
z przedmiotu dodatkowego, wyznaczono zasady przeprowadzania egzaminów 
w latach 2023–2024, w tym egzaminu maturalnego, wskazano uprawnienia 
maturzystów przystępujących do egzaminu maturalnego w latach 2021–2024, 
zaznaczono konieczność ogłaszania, począwszy od 2025 r., aneksów do infor-
matorów i komunikatów dyrektora CKE dotyczących egzaminu ósmoklasisty 
oraz egzaminu maturalnego. Nowela daje też ministrowi możliwość określania 
przedmiotów, z których przeprowadzany jest egzamin maturalny na poziomie 
rozszerzonym w sytuacji, gdy w ramach jednego egzaminu sprawdzane są wy-
magania określone w podstawie programowej dla 2 przedmiotów. 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kolejna istotna kwestia ujęta 
w ustawie związana jest z określeniem standardów zatrudnienia w przedszko-
lach i szkołach specjalistów z zakresu psychologii i pedagogiki, w tym pedagogi-
ki specjalnej. Zabezpieczono na ten cel 700 milionów zł, z czego 180 milionów zł 
trafiło już do szkół i placówek. Obecnie w szkołach dostępnych jest 21 tysięcy 
specjalistów, przy czym według założeń rządu pod koniec 2022 r. będzie ich 38 
tysięcy, a od 2024 r. – ponad 50 tysięcy. Nowe standardy mają charakter kro-
czący, co oznacza, że te które wejdą w życie do 1 września 2022 r. będą obowią-
zywały przez 2023 r., a w 2024 r. standardy zostaną podniesione.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W omawianej ustawie są kwestie, 
które absolutnie nie budzą moich wątpliwości. Można zaliczyć do nich sprawy 
obniżenia wymogów na egzaminach maturalnych czy przesunięcia terminów 
dotyczących np. dostosowania budynków na potrzeby przedszkolne. Jednak ab-
solutnie nie zgadzam się z pochopną decyzją o trwałej likwidacji przedmio-
tu dodatkowego na egzaminie ósmoklasisty. Moim zdaniem błędnie uznano, 
że wyniki egzaminów z języka polskiego, matematyki i języka obcego spełnia-
ją wystarczające warunki do rekrutacji do szkół ponadpodstawowych. Jestem 
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przekonana, że należy bezwzględnie rozważyć wprowadzenie pod koniec szkoły 
podstawowej obowiązkowego egzaminu z nauk przyrodniczych, tak jak miało 
to miejsce w czasach gimnazjalnych. Domagają się tego liczne towarzystwa, ko-
mitety i środowiska uniwersyteckie związane z takimi dziadzinami nauki jak 
biologia, chemia i fizyka.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Gorąco popieram wartościowy 
pomysł szerokiej pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Jest ona bardzo ocze-
kiwana ze względu na niepokojące zmiany w kondycji psychologicznej dzieci 
i młodzieży po pandemii oraz zwiększenie się skali zjawisk negatywnych, w tym 
prób samobójczych. Zaburzenia mentalne mogą pogłębiać się w aspekcie ogląda-
nych w telewizji obrazów ukazujących bestialstwo żołnierzy rosyjskich wobec 
ludności cywilnej na Ukrainie. Poza tym o swoich traumatycznych przeżyciach 
opowiadają w szkołach nowi ukraińscy koledzy. Niewątpliwie obydwie grupy 
uczniów potrzebują wsparcia ze strony specjalistów. Dobrze, że znalazły się na 
to pieniądze. Mam wielką nadzieję, że środki finansowe trafią do wszystkich 
jednostek bez względu na to, jaki jest ich podmiot prowadzący, bez względu na 
to, czy są to samorządy, czy podmioty prywatne czy NGO. Obawiam się tylko, 
czy nie zostały one przypadkiem zabrane z puli 3 miliardów zł przeznaczonej 
wcześniej na podwyżki dla nauczycieli, którzy de facto otrzymali jedynie 1,67 
miliarda zł. 

Mimo że pozytywnie oceniam projekt powoływania od nowego roku szkol-
nego specjalistów, nie podoba mi się sposób tworzenia zespołów doradczych 
ministra, a szczególnie procedura wybierania ekspertów. Lepiej, gdyby byli oni 
wybierani w konkursach. W przeciwnym wypadku zawsze będziemy się za-
stanawiać, czy w zespole na pewno znaleźli się znawcy tematu, czy może raczej 
partyjni koledzy, którym trzeba „dać zarobić”. Bo za swoje porady członkowie 
zespołu mają dostawać pieniądze. 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Obawiam się również, że ponad 
26 tysięcy jednostek oświatowych, szkół i przedszkoli będzie miało duże kłopo-
ty z poszukiwaniem specjalistów. Pamiętajmy przy tym, że wiele z nich będzie 
musiało blisko 3-krotnie zwiększyć limity obsady etatów specjalnych dla logo-
pedów czy psychologów. Co więcej, od 2023 r. środki na zatrudnienie specjali-
stów traktowane będą w subwencji oświatowej jako dodatkowe wagi. Może to 
doprowadzić do sytuacji, w której tam, gdzie już dzisiaj występuje duża różnica 
pomiędzy otrzymywaną subwencją a wydatkami oświatowymi, podobny pro-
cent różnicy tych wskaźników będzie odnosił się do nowych etatów. Efektem bę-
dzie jeszcze większy poziom niedoszacowania kosztów funkcjonowania oświaty 
w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego.

Na koniec jeszcze jedna ważna kwestia. Uważam, że w obecnej trudnej sy-
tuacji, gdy wiele samorządów ma ogromne kłopoty z organizacją konkursów, 
należałoby rozważyć przedłużenie możliwości dalszego funkcjonowania do-
tychczasowych dyrektorów szkół.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mimo że wspieram przepisy, które zawiera ustawa o zmianie ustawy o sys-

temie oświaty oraz niektórych innych ustaw, nie mogę przejść obojętnie wobec 
wrzutki, jaką przygotowało ministerstwo. Dotyczy ona nowych zadań ministra 
Czarnka jako budowniczego. Do tej pory były przygotowywane rządowe progra-
my, które określały wysokość finansowania oraz wskazywały samorządy, które 
będą te inwestycje realizowały. Odbywało się to w miarę przejrzyście – w miarę, 
choć nie tak, jak było poprzednio. Obecnie pan minister Czarnek chce dać so-
bie prawo do wyboru inwestycji, które będą realizowane. Chce decydować, kto 
dostanie środki, a kto nie będzie mógł realizować swoich planów i zamierzeń. 
Chyba nie mamy wątpliwości, że będą to decyzje polityczne. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem nowelizacji ustawy o systemie oświaty jest wprowadzenie zmian, któ-

re wynikają z konieczności przygotowania rozwiązań dotyczących organizacji 
i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego 
w latach szkolnych 2021/2022 oraz 2023/2024, w których egzaminy te zdawać 
będą uczniowie i absolwenci, którzy znaczną część swego kształcenia realizowali 
w warunkach stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2, tj. realizowali 
zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Zmiany w sposobie przeprowadzania ww. egzaminów, wynikające ze skut-
ków realizacji kształcenia w warunkach stanu epidemii w latach szkolnych 
2019/2020 oraz 2021/2022, uregulowano w rozporządzeniu Ministra Edukacji 
Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie 
czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związ-
ku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku 
z tym, że obowiązywanie tego rozporządzenia ma charakter czasowy, konieczne 
jest określenie sposobu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych w latach 
szkolnych 2022/2023 oraz 2023/2024.

Wprowadzane zmiany w szczególności powodują, że w roku szkolnym 
2022/2023 oraz 2023/2024 egzamin ósmoklasisty i egzamin maturalny zo-
staną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań egzaminacyjnych. 
Wymagania te będą zawężone w stosunku do wymagań określonych w pod-
stawie programowej kształcenia ogólnego. Jednocześnie ustawa wprowadza 
zmianę polegającą na rezygnacji z przeprowadzania – od roku szkolnego 
2022/2023 – egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmiotu obowiązkowe-
go, wybieranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia 
lub historia.

W roku szkolnym 2022/2023 oraz 2023/2024 do egzaminu maturalnego będą 
przystępowali absolwenci starego ustroju szkolnego, jeśli chodzi o szkoły ponad-
gimnazjalne, i nowego ustroju szkolnego, jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawo-
we. Ponadto od roku szkolnego 2022/2023 egzamin ten będzie przeprowadzany 
w terminie głównym: w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla doro-
słych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w maju; w szkołach 
dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym – w styczniu. 
W terminie dodatkowym: w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla 
dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym – w czerwcu; 
w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym 
– w maju. W związku z powyższym konieczne jest wprowadzenie zmian w usta-
wie – Prawo oświatowe polegających na zmianie terminów dokonywania po-
szczególnych czynności w postępowaniu rekrutacyjnym, które polegać mają na 
skróceniu terminów przewidzianych dla poszczególnych stron postępowania.
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Podsumowując, chcę powiedzieć, iż konieczne jest wprowadzenie rozwiązań 
dotyczących organizacji i sposobu przeprowadzenia egzaminu ósmoklasisty 
i egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół, którzy dużą część swego kształ-
cenia realizowali w warunkach epidemii, przy wykorzystaniu metod i technik 
kształcenia na odległość.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Omawiana dziś ustawa o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw przewiduje zmiany, które wynikają z konieczności przygotowa-
nia rozwiązań dotyczących organizacji i sposobu przeprowadzania egzaminu 
ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach szkolnych 2021/2022 i 2023/2024, 
kiedy egzaminy te zdawać będą uczniowie i absolwenci, którzy dużą część swego 
kształcenia realizowali w warunkach stanu epidemii wywołanej wirusem SARS-
CoV-2, tj. realizowali zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na 
odległość. Zmiany w sposobie przeprowadzania wymienionych egzaminów, wy-
nikające ze skutków realizacji kształcenia w warunkach stanu epidemii, w la-
tach szkolnych 2019/2020 i 2021/2022 uregulowano w rozporządzeniu Ministra 
Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań 
w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświa-
ty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 
W związku z tym, że to rozporządzenie ma czasowy charakter obowiązywania, 
konieczne jest określenie sposobu przeprowadzania egzaminów zewnętrznych 
w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024.

Od roku szkolnego 2022/2023 egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany 
w maju w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w któ-
rych nauka kończy się w semestrze wiosennym. Przesunięcie terminu przepro-
wadzania egzaminu ósmoklasisty o ok. miesiąc powinno umożliwić uczniom 
szkoły podstawowej lepsze przygotowanie się do tego egzaminu. Te rozwiązania 
należy uznać za bardzo racjonalne i nie budzące kontrowersji. Konsekwencją 
zaproponowanych zmian musi być oczywiście zmiana terminu przekazywania 
zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Ustawa wprowadza także zmianę polegającą na rezygnacji z przeprowadza-
nia od roku szkolnego 2022/2023 egzaminu ósmoklasisty z czwartego przedmio-
tu obowiązkowego wybranego spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, 
geografia lub historia. Nie bez znaczenia w tej sprawie pozostaje fakt, że do 
przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do szkół ponadpodstawowych 
w sposób sprawny, obiektywny i sprawiedliwy wystarczą wyniki egzaminu 
ósmoklasisty przeprowadzanego na dotychczasowych zasadach. Ponadto usta-
wa przewiduje, że w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 egzamin ósmokla-
sisty będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, które 
stanowią zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

W ustawie uregulowano także zagadnienia związane z egzaminem matu-
ralnym. Dla absolwenta szkoły ponadpodstawowej jest to istotna zmiana wa-
runków przystępowania do egzaminu maturalnego – zrezygnowano z progu 
zdawalności w przypadku przedmiotu dodatkowego. Rezygnacja z obowiąz-
ku uzyskania co najmniej 30% punktów z jednego przedmiotu dodatkowego 
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jest przewidziana w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024, tak aby zachować 
równość szans absolwentów nowego ustroju szkolnego przystępujących do eg-
zaminu maturalnego po raz pierwszy, tj. absolwentów czteroletniego liceum 
ogólnokształcącego, którzy ukończą tę szkołę w roku szkolnym 2022/2023, oraz 
absolwentów pięcioletniego technikum, którzy ukończą tę szkołę w roku szkol-
nym 2023/2024. Od roku szkolnego 2024/2025 obowiązek uzyskania 30% punk-
tów z jednego przedmiotu dodatkowego będzie dotyczył wszystkich absolwentów 
szkół ponadpodstawowych.

Zmiany dotyczące terminów przeprowadzania egzaminów, terminów re-
krutacji do nich dostosowanych czy wymagań egzaminacyjnych są bardzo pilne 
i oczekiwane zarówno przez dyrektorów szkół, nauczycieli, jak i uczniów czy ich 
rodziców. Stąd powinny zostać uchwalone jak najszybciej i pewnie, gdyby ustawa 
zawierała tylko te zmiany, mogłaby być przyjęta bez poprawek.

W ustawie uregulowano także bardzo ważną kwestię dotyczącą zwiększenia 
dostępności oraz podniesienia jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzie-
ży w procesie kształcenia, wychowania i opieki, co jest konieczne z uwagi na 
informacje płynące z badań dotyczących kondycji psychofizycznej dzieci i mło-
dzieży. Dodanie nowego art. 42d do ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta 
Nauczyciela ma na celu określenie minimalnej łącznej liczby etatów nauczy-
cieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeu-
tów pedagogicznych, którzy mają być zatrudnieni w przedszkolu niebędącym 
przedszkolem specjalnym, w szkole podstawowej, liceum ogólnokształcącym, 
technikum i branżowej szkole I stopnia niebędących szkołami specjalnymi, 
w szkole artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podsta-
wowej lub liceum ogólnokształcącego oraz w zespole, w skład którego wchodzi 
to przedszkole lub ta szkoła. Obowiązek zatrudnienia nauczycieli specjalistów 
w łącznej liczbie etatów określonej w ustawie będzie wprowadzany stopniowo. 
W roku 2022 część oświatowa subwencji ogólnej ulegnie zwiększeniu o kwotę 
514 tysięcy 500 zł ze środków rezerwy celowej budżetu państwa przeznaczonej 
na zmiany systemowe w finansowaniu jednostek samorządu terytorialnego, 
w tym w finansowaniu zadań oświatowych.

Przedstawione rozwiązania nie budzą zasadniczych kontrowersji i gdyby nie 
wprowadzono do ustawy art. 30d, który przewiduje możliwość powoływania 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zespołów dorad-
czych lub ekspertów w celu przedstawienia opinii lub ekspertyzy na potrzeby 
tego ministra, a co jeszcze bardziej kontrowersyjne – pktu 14 w art. 1 w brzmie-
niu: „po art. 90 w dodaje się art. 90x w brzmieniu: «Art. 90x. 1. W celu realizacji 
polityki oświatowej państwa minister właściwy do spraw oświaty i wychowa-
nia może ustanowić programy inwestycyjne. 2. W przypadku ustanowienia 
programu inwestycyjnego minister właściwy do spraw oświaty i wychowa-
nia ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej 
komunikat o ustanowieniu programu inwestycyjnego i naborze wniosków. 3. 
W komunikacie, o którym mowa w ust. 2, określa się w szczególności: 1) przed-
miot programu inwestycyjnego i cel, jaki program inwestycyjny ma realizować; 
2) podmioty uprawnione do udziału w programie inwestycyjnym; 3) warunki 
udziału w programie inwestycyjnym; 4) tryb przeprowadzania naboru do pro-
gramu inwestycyjnego; 5) szczegółowe kryteria oceny wniosków. 4. Minister 
właściwy do spraw oświaty i wychowania może powołać operatora programu 
inwestycyjnego oraz zlecić mu zorganizowanie, przeprowadzenie naboru oraz 
ocenę wniosków, o których mowa w ust. 2. Minister właściwy do spraw oświa-
ty i wychowania zapewnia środki finansowe na realizację tego zadania»”, to 
prawdopodobnie przyjęto by tę ustawę bez poprawek i prezydent RP mógłby ją 
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podpisać natychmiast. Tak jednak się nie stało. Znów, zgodnie z utartą prak-
tyką większości sejmowej, wprowadzone rozwiązania są niezgodne z regułami 
legislacyjnymi, na które wielokrotnie wskazywał już Trybunał Konstytucyjny 
i legislatorzy senaccy.

Na posiedzeniu komisji podkreślano, że po dotychczasowych doświadcze-
niach w zakresie wyboru inwestycji rządowych czy samorządowych nie powinno 
się akceptować kolejnych programów inwestycyjnych tworzonych w minister-
stwach, stąd zaproponowane poprawki do ustawy, przyjęte większością głosów. 
Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o systemie oświaty oraz nie-

których innych ustaw jest wprowadzenie czasowych zmian w sposobie przepro-
wadzania egzaminu ósmoklasisty i egzaminu maturalnego w latach szkolnych 
2021/2022–2023/2024, zdawanych przez uczniów i absolwentów realizujących 
dużą część kształcenia w warunkach stanu epidemii.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „W roku szkolnym 2022/2023–
2023/2024, podobnie jak w poprzednich latach, egzamin ósmoklasisty i egzamin 
maturalny zostaną przeprowadzone na podstawie odrębnych wymagań egza-
minacyjnych, określonych w przepisach rozporządzeń wydanych na podstawie 
nowych upoważnień zawartych w projektowanej ustawie. Wymagania te będą 
stanowiły zawężony katalog w stosunku do wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego. Egzamin ósmoklasisty oraz egzamin ma-
turalny dla absolwentów starego ustroju szkolnego (szkoły ponadgimnazjalne) 
zostanie przeprowadzony na podstawie wymagań egzaminacyjnych, stano-
wiących zawężony katalog wymagań określonych w podstawie programowej 
kształcenia ogólnego, które będą tożsame z wymaganiami egzaminacyjnymi 
na rok szkolny 2020/2021. Natomiast dla absolwentów nowego ustroju szkol-
nego (szkoły ponadpodstawowe) wymagania egzaminacyjne dla egzaminu ma-
turalnego z poszczególnych przedmiotów zostaną wybrane spośród wymagań 
określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego, wydanej na pod-
stawie art. 47 ust. 1 pkt. 1 lit. c, d i g ustawy – Prawo oświatowe, które powinien 
posiadać absolwent szkoły umożliwiającej uzyskanie świadectwa dojrzałości. 
Wymagania egzaminacyjne przygotowały zespoły ekspertów powołane przez 
Ministra Edukacji i Nauki na podstawie wymagań określonych w podstawie 
programowej kształcenia ogólnego. Należy zauważyć, że pomimo opracowania 
nowych wymagań egzaminacyjnych nie został zniesiony obowiązek realizacji 
przez nauczycieli podstawy programowej kształcenia ogólnego w pełnym za-
kresie. Jednocześnie realizacja kształcenia z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość, innego sposobu kształcenia lub kształcenia w tzw. sys-
temie hybrydowym w latach szkolnych 2019/2020–2021/2022 utrudniła realiza-
cję niektórych treści podstawy programowej kształcenia ogólnego, co uzasadnia 
dostosowanie wymagań egzaminacyjnych dla uczniów i absolwentów kończą-
cych dany etap edukacyjny i przystępujących do egzaminów zewnętrznych”.

To, co ważne w przypadku niniejszej nowelizacji, to fakt, że: „Wzrost liczby 
etatów nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów 
lub terapeutów pedagogicznych z obecnych około 22 tys. do około 51 tys. to nie 
tylko dodatkowy wydatek. Konieczna jest również dostępność kadry z odpo-
wiednimi kwalifikacjami na rynku pracy. W całym systemie oświaty jest około 
37 tys. etatów nauczycieli pedagoga, psychologa i logopedy, z czego około 22 tys. 
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w ogólnodostępnych i integracyjnych przedszkolach i szkołach dla dzieci i mło-
dzieży. Liczba nauczycieli z wykazanymi w SIO kwalifikacjami nauczyciela pe-
dagoga, psychologa lub logopedy wynosi 154 tys., z czego 14 tys. nauczycieli ma 
kwalifikacje nauczyciela psychologa, 29 tys. ma kwalifikacje nauczyciela logo-
pedy, a 111 tys. ma kwalifikacje nauczyciela pedagoga. Potencjalnie, zważywszy 
na dostępne kwalifikacje nauczycieli, wymiar etatów nauczycieli specjalistów 
mógłby się zwiększyć o 118 tys., z czego 23 tys. nauczycieli psychologów lub na-
uczycieli logopedów. Część nauczycieli może być zainteresowana pełnieniem 
obowiązków nauczyciela pedagoga, pedagoga specjalnego, psychologa, logopedy 
lub terapeuty pedagogicznego. Ponadto kadra ta będzie uzupełniona o nowych 
absolwentów uczelni z odpowiednimi kwalifikacjami. Zapotrzebowanie w każ-
dym roku pokrywa 1 rocznik absolwentów uczelni. Liczba absolwentów uczel-
ni w 2020 r. była następująca: na kierunku psychologia – 5 tys., na kierunku 
pedagogika – 18 tys., na kierunku pedagogika specjalna – 2 tys. Łącznie zatem 
25 tys. absolwentów w 1 tylko roku będzie mogło znaleźć zatrudnienie w jed-
nostkach systemu oświaty. Do zatrudnienia projektowanej liczby nauczycieli 
pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów 
pedagogicznych od września 2022 r. potrzeba dodatkowo 16 tys. etatów (wzrost 
z niecałych 22 tys. do 38 tys.). Od września 2023 r. potrzeba dodatkowo 13 tys. 
etatów (wzrost z 38 tys. do 51 tys.)”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Uważam, że należy przyjąć ustawę o zmianie ustawy o systemie oświaty 

oraz niektórych innych ustaw ze względu na fakt, że zmiany, jakie zaszły w na-
szej rzeczywistości na skutek światowej pandemii COVID-19, zniekształciły 
wiele aspektów życia codziennego, w tym również edukację. Młodzież szkol-
na została pobawiona na bardzo dugi okres szkolnej normalności, czyli zajęć 
w klasach lekcyjnych, bezpośredniego kontaktu z nauczycielami i środowiskiem 
rówieśniczym. Zamiast tego uczeń posadzony został na wiele godzin dziennie 
przed komputerem. Nużący tryb nauki online odbił się nie tylko na faktycznych 
umiejętnościach i wiedzy ucznia, ale przede wszystkim na jego psychice i umie-
jętnościach społecznych. To rzeczywiste piętno naszej młodzieży nie może zo-
stać pominięte, niezauważone, dlatego też uważam, że należy dokonać zmian 
w zakresie wymagań egzaminacyjnych dla tych roczników, które w obecnym 
i przyszłym roku szkolnym przystąpią do egzaminów kończących dane etapy 
edukacji, tj. szkoły podstawowe i średnie. Proponowane zmiany mają niestety 
polegać na obniżeniu dotychczasowych standardów i wymagań, ale wydaje się, 
iż w obecnej sytuacji spowodowanej pandemią innej możliwości nie ma. Musimy 
pozwolić tej grupie uczniów podejść z powodzeniem do egzaminu ósmoklasisty 
czy do egzaminu maturalnego.

Popieram również inicjatywę wzmocnienia pomocy psychologiczno-peda-
gogicznej udzielanej uczniom, czego efektem ma być zwiększenie dostępności 
oraz podniesienie jakości wsparcia udzielanego dzieciom i młodzieży w proce-
sie kształcenia, wychowania i opieki. To, że jest to konieczne, wynika z badań 
dotyczących kondycji psychofizycznej dzieci i młodzieży, kondycji osłabionej na 
skutek długotrwałej pandemii, izolacji od środowiska rówieśniczego i zakłóce-
nia dotychczasowego rytmu codziennego życia.

Pomijając pozytywne aspekty nowelizacji, chciałbym jednakże zwrócić uwa-
gę na konieczność doprecyzowania regulacji dotyczącej możliwości powoływania 
przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania zespołów doradczych 
lub ekspertów. Konieczność ta wynika z faktu, że wprowadzana regulacja nie 
zawiera przepisów precyzujących warunki, jakie miałyby spełniać osoby wcho-
dzące w skład zespołów doradczych czy też osoby powoływane w charakterze 
ekspertów. Regulacja ta nie określa również trybu, na podstawie którego mogły-
by być tworzone zespoły doradcze. Wszystko to może budzić obawy, że powoły-
wanie zespołów doradczych oraz ekspertów będzie miało charakter uznaniowy.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Przedłożony projekt ustawy o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mie-
niem państwowym stanowi inicjatywę grupy senatorów. Ustawa ma na celu 
zablokowanie możliwości sprzedaży części majątku Grupy Lotos węgierskiemu 
koncernowi MOL.

Zapewne każdy z nas zdaje sobie sprawę z tego, iż w aktualnej sytuacji, gdy 
ma miejsce konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, należy podjąć wszelkiego 
rodzaju działania, które za cel mają ochronę i zabezpieczenie spółek o istotnym 
znaczeniu gospodarczym oraz należących do Skarbu Państwa. Przyjęcie proce-
dowanej ustawy należy uznać za zasadne z uwagi na prowadzone i planowane 
działania w zakresie fuzji PKN Orlen z Grupą Lotos.

Niestety, fuzja Lotosu z Orlenem to fikcja, która będzie mieć bardzo nie-
korzystny wpływ na naszą gospodarkę. Jest to nieuzasadniona ekonomicznie 
decyzja zmierzająca do przejęcia Lotosu. W tym momencie najistotniejsze jest, 
aby utrzymać suwerenność firmy Lotos i nie doprowadzić do jej rozbioru. Fuzja 
tych 2 spółek doprowadzi do wpuszczenia na polski rynek koncernu paliwowego 
powiązanego z rosyjskimi oligarchami.

Pomysł połączenia Orlenu z Lotosem nie jest nowy. Transakcja ta była ana-
lizowana przez poprzednie rządy i zawsze wniosek finalny był taki, iż fuzja nie 
jest opłacalna. Wynika to z zapisów prawa antymonopolowego stanowiących, że 
w przypadku fuzji zgodę poza polskim regulatorem UOKiK musi wydać euro-
pejski regulator, ponieważ Grupa Orlen prowadzi działalność w innych krajach 
UE. Warunki konieczne, aby uzyskać zgodę regulatorów antymonopolowych 
sprawiają, że nie jest korzystna fuzja obu spółek, tym bardziej że obie są zy-
skowne i stale odnotowują dodatni wynik operacyjny. Dlatego nie jest logicz-
ne wyprzedanie sporej części majątku Grupy Lotos, która przynosi zysk, aby 
pozostałą jej część wcielić do Grupy Orlen. Należy zwrócić uwagę na to, że obie 
grupy w takim stanie, jaki jest obecnie, mogą zawiązać partnerstwo w celu reali-
zacji wspólnych przedsięwzięć B+R (badania i rozwój) oraz realizować wspólne 
przedsięwzięcia inwestycyjne.

Aktualnie Unia stopniowo zaczyna zmierzać do uniezależnienia się od rosyj-
skich surowców, a nasz rząd chce doprowadzić do niebezpiecznego wyprzedania 
Grupy Lotos właśnie rosyjskim oligarchom. Czy nie należy uznać tego za absurd? 

Powinniśmy uświadomić sobie ponad podziałami partyjnymi, co jest istot-
ne dla naszej ojczyny. Przewidywana transakcja jest niekorzystna dla Polski, 
każdy z nas na niej straci. Poza tym oddanie Rafinerii Gdańskiej to stąpanie po 
cienkim lodzie i bardzo mocna ingerencja w bezpieczeństwo energetyczne na-
szej ojczyzny. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym zakłada 

że w przypadku wystąpienia przez Rzeczpospolitą Polską z wnioskiem o pod-
jęcie konsultacji w trybie art. 4 Traktatu Północnoatlantyckiego, sporządzone-
go w Waszyngtonie dnia 4 kwietnia 1949 r., w okresie 270 dni od dnia złożenia 
wniosku zakazuje się zbywania udziałów, akcji lub praw z akcji należących do 
Skarbu Państwa w spółkach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o zasadach 
zarządzania mieniem państwowym, a także należących do nich przedsiębiorstw 
lub wyodrębnione części przedsiębiorstw w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 
23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny

W  toku konsultacji swoją opinię do projektu przedstawił m.in. mini-
ster aktywów państwowych, który poinformował, że projekt ocenia nega-
tywnie: „Zgodnie z proponowanym art. 13a, w przypadku wystąpienia przez 
Rzeczpospolitą Polską z wnioskiem o podjęcie konsultacji w trybie art. 4 Traktatu 
Północnoatlantyckiego, w okresie 270 dni od dnia złożenia wniosku zakazuje się 
zbywania udziałów, akcji lub praw z akcji należących do Skarbu Państwa w spół-
kach, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy o zasadach zarządzania mieniem 
państwowym (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1933), dalej: ustawa o z.z.m.p.; a także na-
leżących do nich przedsiębiorstw lub wyodrębnionych części przedsiębiorstw 
w rozumieniu art. 551 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 
z 2020 r. poz. 1740). W dołączonym do projektu uzasadnieniu wskazuje się, że 
celem wprowadzenia ww. rozwiązań prawnych jest przeciwdziałanie poten-
cjalnej destabilizacji polskiego rynku paliw w związku z planowaną fuzją PKN 
Orlen SA z Grupą Lotos SA oraz zabezpieczenie interesów spółek wymienionych 
w art. 13 ust. 1 ustawy o z.z.m.p. z uwagi na rosyjską inwazję zbrojną w Ukrainie.

Nie można zgodzić się z podniesionymi argumentami. Zablokowanie moż-
liwości rozporządzania przez Skarb Państwa udziałami, akcjami lub prawa-
mi z akcji w spółkach objętych art. 13 ust. 1 ustawy o z.z.m.p., przez wskazany 
w projekcie okres 270 dni, w istotny sposób ograniczyłoby możliwość właściwego 
wykonywania przez Skarb Państwa swoich praw i obowiązków. Należy zauwa-
żyć, że obecne uwarunkowania rynkowe oraz sytuacja geopolityczna mogą po-
wodować konieczność właściwego dostosowywania się spółek do tych realiów, 
w tym poprzez zmiany formalno-prawne (podziały, łączenia lub przekształce-
nia spółek). Brak możliwości takiego reagowania w obrębie spółek wskazanych 
w art. 13 ustawy o z.z.m.p. mógłby wręcz zagrażać interesowi Polski. Ponadto 
zabezpieczenie interesu Skarbu Państwa w tych spółkach opiera się na obo-
wiązujących permanentnych ograniczeniach w zbywaniu, łączeniu, podziale 
i przekształcaniu spółek wskazanych w art. 13 ustawy o z.z.m.p., które to pro-
cesy mogą następować jedynie pod ściśle określonymi warunkami i za zgodą 
Rady Ministrów. Powyższe jest wystarczającym środkiem zabezpieczającym 
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zadania publiczne realizowane przez przedmiotowe spółki o istotnym znacze-
niu dla gospodarki państwa.

Zmiana proponowana w projekcie wpłynęłaby także negatywnie na trwają-
cy proces konsolidacji spółek polskiego sektora paliwowo-gazowego, który jest 
na zaawansowanym etapie. Ministerstwo Aktywów Państwowych wielokrotnie 
podkreślało, że w ocenie ekspertów ww. konsolidacja jest głęboko uzasadniona 
strategicznie. Połączenie PKN Orlen SA i Grupy Lotos SA umożliwi dalsze budo-
wanie koncernu multienergetycznego jako skonsolidowanego i silnego polskiego 
czempiona paliwowo-gazowego, zwiększając w efekcie bezpieczeństwo energe-
tyczne Polski. Jako przykład powyższego można przywołać np. długoterminową 
umowę na dostawy ropy naftowej przez Saudi Aramco na rzecz PKN Orlen SA 
połączonego z Grupą Lotos SA, której zawarcie było możliwe dzięki trwające-
mu procesowi konsolidacji, a która stanowi – zwłaszcza obecnie – szczególnie 
dużą wartość dodaną dla Polski. Tym samym, przeciwnie do wniosków przed-
stawionych w uzasadnieniu projektu, należy oczekiwać pozytywnego wpływu 
ww. konsolidacji na stabilizację rynku paliwowego w Polsce.

W związku z powyższym, wobec braku uzasadnienia dla wprowadzenia pro-
ponowanego w projekcie rozwiązania legislacyjnego, rekomenduję odrzucenie 
ww. propozycji”.

Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora artura dunina  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Będąca rządowym przedłożeniem ustawa o emeryturach mundurowych dla 

żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy innych służb mundurowych po 25 la-
tach służby, przyjętych do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 
1 października 2003 r., jest, jak czytamy w uzasadnieniu, realizacją porozu-
mienia pomiędzy związkami zawodowymi, zabiegającymi o zmianę przepisu, 
a Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji. Należy podkreślić, że 
rozmowy w tym zakresie toczyły się w roku 2018 i 2021. Jednak niestety nie jest 
tak, jak czytamy w uzasadnieniu, ponieważ sam projekt pomija wiele wcześniej-
szych uzgodnień i ich nie przewiduje. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że nie 
uwzględnia zasadniczych oczekiwań strony społecznej względem zasłużonych 
działaczy podziemia, co jest niezrozumiale i niedopuszczalne.

Po przeanalizowaniu omawianej ustawy i wsłuchaniu się w opinie przed-
stawicieli służb mundurowych, których ta ustawa dotyczy, stwierdzam, że nie 
uwzględnia ona – pomimo częściowej akceptacji zmian, o które wnosiły związki 
zawodowe – wszystkich oczekiwań. W moim przekonaniu należy znaleźć w tej 
spornej sprawie kompromis, aby można byłoby uwzględnić chociażby częścio-
wo oczekiwania związkowców.
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Przemówienie senatora janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa dotyczy żołnierzy (funkcjonariuszy), którzy zostali przyjęci do służby 

po raz pierwszy w okresie po dniu 1 stycznia 1999 r. i przed dniem 1 paździer-
nika 2003 r.

Niżej wymienione informacje dotyczą wyłącznie tej grupy osób. Nie dotyczą 
żołnierzy (policjantów) przyjętych do służby po raz pierwszy poza tym okresem, 
a więc przed 1 stycznia 1999 r. lub po 30 września 2003 r.

Wymienieni żołnierze mogą zwiększać emeryturę wojskową o okres pracy 
cywilnej, zarówno tej przed wojskiem, jak i po wojsku. Z dniem 1 stycznia 1999 r. 
weszła w życie reforma emerytalna – jedna z 4 reform premiera Buzka. Skutek 
tej reformy jest taki, że można łączyć emerytury z kilku systemów. Osoby, które 
po raz pierwszy zostały przyjęte do służby po 1 stycznia 1999 r., mają emeryturę 
wojskową tylko za okres służby wojskowej. Okres pracy cywilnej nie wpływa na 
wysokość emerytury wojskowej.

Za okres pracy cywilnej mają prawo uzyskać drugą emeryturę z ZUS, więc 
obok emerytury wojskowej będą otrzymywać emeryturę z ZUS. Aby otrzymać 
emeryturę z ZUS, wystarczy osiągnąć wiek emerytalny (65 lat – mężczyzna, 60 
lat – kobieta), nie jest wymagany minimalny staż pracy. Wysokość emerytury 
cywilnej zależy od wielkości zgromadzonych składek emerytalnych i średniej 
długości życia ludzkiego (jest inna dla mężczyzn i kobiet) w momencie przecho-
dzenia na emeryturę.

Przykład: mężczyzna, rocznik 1980, rozpoczął służbę w sierpniu 1999 r. 
i po 23 latach w 2022 r. odchodzi na emeryturę wojskową. Następnie pracu-
je w cywilu przez następne 23 lata do 2045 r. – wtedy kończy 65 lat i składa 
wniosek do ZUS o emeryturę cywilną. Wówczas otrzymuje z ZUS emerytu-
rę cywilną. Od 2045 r. pobiera 2 niezależne od siebie emerytury: wojskową 
i cywilną.

Reforma systemu emerytalnego z 1998 r. premiera Buzka miała na celu stop-
niowe wygaszanie uprawnień do emerytury wojskowej i innej mundurowej, 
przewidywała ustalanie i wypłatę świadczeń emerytalnych i rentowych dla 
funkcjonariuszy i żołnierzy zawodowych przyjętych do służby po dniu 1 stycz-
nia 1999 r. w ramach powszechnego systemu emerytalnego. Jednakże z dniem 
1 października 2003 r. funkcjonariusze i żołnierze zawodowi zostali przywróce-
ni do systemu zaopatrzenia emerytalnego służb mundurowych, ustawą z dnia 
23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz nie-
których innych ustaw (DzU poz. 1609).

Żołnierze przyjęci po raz pierwszy do służby po dniu 1 stycznia 1999 r. tra-
fiali do systemu powszechnego emerytalnego – mieli odciągane składki ZUS. 
Jednak z dniem 1 października 2003 r. przerzucono ich do wojskowego systemu 
emerytalnego – zaniechano od tego dnia potrącania im składek ZUS.
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Żołnierz przyjęty do służby po raz pierwszy w okresie po 1 stycznia 1999 r., 
a przed 1 października 2003 r., może zwiększyć sobie emeryturę wojskową 
o okres pracy cywilnej. Ale warunek – musi przesłużyć minimum 25 lat, do-
piero wtedy może doliczyć okres pracy cywilnej. Określenie wymogu posiadania 
25 lat służby wynika z założenia, by zatrzymać jak najdłużej w służbie doświad-
czonych funkcjonariuszy i żołnierzy.

Jeśli taki żołnierz przyjęty do służby po raz pierwszy w okresie po 1 stycz-
nia 1999 r., a przed 1 października 2003 r., przeszedł na emeryturę wojskową 
i następnie podjął pracę cywilną, to może sobie doliczyć okres pracy cywilnej 
do emerytury wojskowej – jeśli emerytura wojskowa jest mniejsza niż 75% pod-
stawy wymiaru. Nie ma tu ograniczenia wiekowego – 55 lat. Dotychczas musiał 
wyczekać do pięćdziesiątego piątego roku życia.

Taki wniosek do WBE może składać po zakończeniu każdego kwartału, aby 
zakończony kwartał pracy zaliczono do emerytury wojskowej i zwiększono eme-
ryturę wojskową – za kwartał byłoby to 0,325%.

Tym samym taka możliwość będzie dotyczyła dopiero żołnierzy przyjętych 
w 1999 r., którzy odejdą nie wcześniej niż w 2024 r. – bo wówczas osiągną 25 
lat służby. Tak więc ta nowelizacja w praktyce będzie miała zastosowanie naj-
wcześniej w 2024 r.

Jeśli emeryt zdecyduje się na zaliczenie pracy cywilnej do wysługi wojsko-
wej emerytalnej, to traci środki zgromadzone w OFE – przechodzą one do bu-
dżetu państwa – na podstawie zawiadomienia WBE do OFE. Nie ma też prawa 
do emerytury z ZUS.

Żołnierz w momencie składania wniosku o emeryturę powinien dokonać 
wyboru, czy chce podwyższać emeryturę wojskową z tytułu pracy cywilnej – ale 
wtedy nie otrzyma emerytury z ZUS – za to co kwartał będzie mógł zwiększać 
sobie emeryturę wojskową, czy nie chce podwyższać emerytury wojskowej z ty-
tułu pracy cywilnej – wtedy otrzyma drugą emeryturę z ZUS – ale emeryturę 
z ZUS otrzyma dopiero po osiągnięciu 65 lat (mężczyzna) lub 60 lat (kobieta).
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Ustawa zaopatrzeniowa, nad którą procedujemy, dotyczy funkcjonariuszy 

służb mundurowych podlegających ministrowi spraw wewnętrznych i admini-
stracji oraz żołnierzy zawodowych. Powyższe grupy zawodowe codziennie na-
rażają swoje zdrowie i życie, dbając o bezpieczeństwo polskiego społeczeństwa 
i zabezpieczając granice naszego kraju. Mundurowym każdej formacji, a tak-
że innym grupom zawodowym należy zapewnić godziwe warunki do życia na 
emeryturze. Takie rozwiązanie choć w minimalnym stopniu wynagrodzi ich 
trud i poświęcenie, dlatego też będę głosować za przyjęciem niniejszej ustawy.

Procedowane przepisy dotyczą osób, które zostały zatrudnione po raz pierw-
szy w służbie państwowej po dniu 1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 paździer-
nika 2003 r. Funkcjonariusze służb mundurowych i żołnierze zawodowi do dnia 
zwolnienia ze służby muszą mieć przepracowane co najmniej 25 lat w służbie. Im 
więcej lat przepracowanych w służbie mundurowej, tym większa emerytura. Czas 
pracy w służbie ma być liczony wraz z okresami równorzędnymi w pracy cywilnej, 
które poprzedzały zatrudnienie w mundurówce bądź przypadały po zwolnieniu 
ze służby. Okres pracy cywilnej ma być uwzględniony w wysłudze emerytalnej.

Projektowane rozwiązania stanowią realizację niektórych porozumień za-
wartych w listopadzie 2018 r. i wrześniu 2021 r. pomiędzy odpowiednimi mini-
sterstwami a stroną społeczną. Ustawa w sposób jasny i precyzyjny definiuje 
wymagania wysługi lat, jakie muszą zostać spełnione przez funkcjonariuszy 
i żołnierzy ubiegających się o emeryturę mundurową. Jedna ze zmian dotyczy 
możliwości przeniesienia z systemu powszechnego do systemu mundurowe-
go dotychczasowych zobowiązań emerytalnych systemu powszechnego. Mowa 
o tym w dodawanych art. 15aa i 15ab omawianej ustawy. Funkcjonariusze zy-
skają prawo wyboru, na jakich zasadach chcą mieć wyliczane emerytury. W ich 
przypadku do wyliczenia emerytury stosuje się system mundurowy i ubezpie-
czeniowy. Pierwsza opcja to zachowanie prawa do 2 emerytur, cywilnej i policyj-
nej, poprzez nieuwzględnianie w ramach emerytury mundurowej czasu pracy 
w służbie cywilnej. Jeśli nie zdecydują się na zmianę lub nie dokonają wyboru, 
będą pobierać emeryturę na dotychczasowych zasadach. Jest to słuszna decy-
zja, ponieważ dzięki temu rozwiązaniu emerytury ww. grup będą wyższe, co 
jest uzasadnione charakterem wykonywanych zawodów. Sami ocenią, które 
rozwiązanie jest dla nich korzystniejsze.

Inne ze zmian, które wprowadzają jasne i przejrzyste kryteria, dotyczą 
m.in. waloryzacji emerytur dla Straży Marszałkowskiej, Służby Celnej i Służby 
Celno-Skarbowej.

Niniejsza ustawa zawiera rozwiązania i regulacje, które były oczekiwane 
i które choć w minimalnym stopniu będą podziękowaniem i wyrazem docenie-
nia ciężkiej pracy funkcjonariuszy publicznych.
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Przemówienie senator agnieszki kołacz-leszczyńskiej  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa, a raczej zapisy, które ona wprowadza, pozwalają przede 

wszystkim na umożliwienie określonej grupie funkcjonariuszy i żołnierzy za-
wodowych, przyjętych do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., 
a przed dniem 1 października 2003 r., którzy jednocześnie w dniu zwolnienia 
ze służby mają za sobą co najmniej 25 lat służby, zaliczenie tego okresu wraz 
z okresami równorzędnymi ze służbą, z uwzględnieniem w wysłudze okresów 
pracy cywilnej.

Przepisy te wprowadzają takie rozwiązania, które pozwolą na to, by za okresy 
pracy cywilnej funkcjonariusz mógł – po osiągnięciu pożądanego wieku emery-
talnego i po spełnieniu jednocześnie warunków określonych przepisami usta-
wy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – otrzymać 
emeryturę w systemie powszechnego ubezpieczenia społecznego.

My, jako senatorowie, po odrzuceniu wszystkich poprawek oraz wniosków 
złożonych przez posłów wniesiemy je jednak na posiedzeniu plenarnym, mając 
nadzieję na ich przyjęcie przez Wysoką Izbę. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora roberta mamątowa  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żoł-

nierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej 
i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw ma na celu 
wprowadzenie przepisów umożliwiających funkcjonariuszom i żołnierzom 
zawodowym przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 1999 r., 
a przed dniem 1 października 2003 r., którzy w dniu zwolnienia ze służby po-
siadają okres co najmniej 25 lat służby liczony wraz z okresami równorzędnymi 
ze służbą, uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej.

Należy zauważyć, iż ten projekt stanowi realizację postanowienia §4 ust. 1 
porozumienia z 8 listopada 2018 r. zawartego między ministrem spraw we-
wnętrznych i administracji a stroną społeczną, a mianowicie reprezentanta-
mi związków zawodowych służb mundurowych nadzorowanych przez tego 
ministra: Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, 
Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy Straży 
Granicznej, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników 
Pożarnictwa, Związku Zawodowego Strażaków ,,Florian” oraz Krajowej Sekcji 
Pożarnictwa NSZZ „Solidarność”. W tym postanowieniu strony wskazały, że 
odnośnie do kwestii postulatu zmiany art. 15a ustawy o zaopatrzeniu emerytal-
nym funkcjonariuszy, a więc kwestii zrównania sytuacji emerytalnej funkcjo-
nariuszy przyjętych po raz pierwszy do służby po 1 stycznia 1999 r. z sytuacją 
funkcjonariuszy przyjętych do służby przed tą datą, pozostały na odmiennych 
stanowiskach, ale jednocześnie wyraziły wolę rozwiązania wskazanego proble-
mu do końca roku 2019.

Projektowany art. 15ab daje funkcjonariuszom, o których mowa w art. 15aa, 
prawo wyboru dotychczasowych zasad wyliczania emerytury, tj. na podstawie 
art. 15a, czyli niedoliczania do emerytury policyjnej okresów pracy cywilnej 
i zachowania prawa do 2 emerytur – policyjnej i emerytury z ZUS (za okresy 
pracy cywilnej, po spełnieniu warunków określonych w powszechnych przepi-
sach emerytalnych, w szczególności po osiągnięciu wieku emerytalnego).

Wprowadzenie możliwości doliczania do wysługi emerytalnej tzw. okresów 
pracy cywilnej będzie się wiązało z brakiem możliwości pobierania 2 lub 3, je-
śli łącznie z OFE, emerytur, tj. policyjnej i powszechnej, analogicznie jak ma to 
miejsce obecnie w przypadku funkcjonariuszy, którym emerytura policyjna 
jest ustalana na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej. W związku z powyż-
szym w art. 2 i 3 projektowanej ustawy zawarto niezbędne zmiany w ustawie 
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o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych oraz w ustawie o sys-
temie ubezpieczeń społecznych. Ponadto w zaproponowanym brzmieniu tych 
przepisów uporządkowano odesłania do wszystkich właściwych przepisów sta-
nowiących podstawę do ustalenia emerytury policyjnej z uwzględnieniem tzw. 
okresów pracy cywilnej.

Przepis przejściowy projektowanej ustawy umożliwia byłym funkcjona-
riuszom Policji, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa i Państwowej 
Straży Pożarnej, których emerytury zostały ustalone na zasadach określonych 
w art. 15a ustawy zaopatrzeniowej, a którzy spełnią warunek określony w ni-
niejszej ustawie, tj. co najmniej 25 lat służby, i którzy nie mają ustalonego pra-
wa do emerytury na podstawie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, ponowne ustalenie wysokości emerytury policyjnej 
z uwzględnieniem tzw. okresów pracy cywilnej. Wniosek w tym zakresie nale-
ży złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie projektowanej ustawy. 
Do postępowań wszczętych i niezakończonych dotyczących ustalenia prawa do 
emerytury policyjnej, prowadzonych na podstawie art. 15a ustawy zaopatrze-
niowej, stosowane będą przepisy w brzmieniu nadanym projektowaną ustawą.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych – DzU z 2019 r. poz. 
1461 – ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariu-
szy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby 
Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Ochrony 
Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby 
Więziennej oraz niektórych innych ustaw wejdzie w życie w terminie 14 dni 
od dnia ogłoszenia.

Chciałbym podkreślić, iż w Sejmie jednogłośnie głosowano za tą ustawą. 
Panie i Panowie Senatorowie, my również powinniśmy głosować za przyjęciem 
tej ustawy, ponieważ, jak stwierdził sekretarz MSWiA Maciej Wąsik: te rozwią-
zania zyskały także aprobatę Ministerstwa Sprawiedliwości, podpisano stosow-
ne porozumienie ze Służbą Więzienną, a także aprobatę MON; rozwiązania będą 
jednolite dla wszystkich służb mundurowych, wszystkich służb, które podlegają 
tej pragmatyce emerytalnej. Dziękuję.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana dziś ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żoł-

nierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funk-
cjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, 
Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego 
Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby 
Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej 
i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych ustaw ma na celu 
wprowadzenie do porządku prawnego rozwiązań wynikających z porozumień 
zawartych w 2018 r. i 2021 r. pomiędzy ministrem spraw wewnętrznych i ad-
ministracji a stroną społeczną reprezentowaną przez przedstawicieli związków 
zawodowych zrzeszających funkcjonariuszy formacji resortu spraw wewnętrz-
nych i administracji oraz między ministrem sprawiedliwości a Niezależnym 
Samorządnym Związkiem Zawodowym Funkcjonariuszy i Pracowników 
Więziennictwa.

Rozwiązania te mają na celu umożliwienie funkcjonariuszom, jak również 
żołnierzom zawodowym przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 
1999 r., a przed 1 października 2003 r., którzy w dniu zwolnienia ze służby po-
siadają co najmniej okres 25 lat służby, liczony wraz z okresami równorzędnymi, 
uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okresów pracy cywilnej. Obecnie 
w przypadku funkcjonariuszy, ale także żołnierzy zawodowych powołanych do 
służby po 1 stycznia 1999 r. przy obliczaniu wysokości emerytury nie są uwzględ-
niane posiadane przed wstąpieniem do służby okresy składkowe i nieskładkowe 
oraz okresy opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne po zwolnieniu ze 
służby. Za te okresy pracy cywilnej funkcjonariusz po osiągnięciu wieku eme-
rytalnego może otrzymać emeryturę tzw. powszechną z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych. Oznacza to, że obecnie dla funkcjonariuszy stosowane są 2 systemy 
emerytalne: system mundurowy i system ubezpieczeniowy.

Rozwiązania ustawowe zmierzają do przyjęcia jednolitego systemu mundu-
rowego poprzez przeniesienie do tego systemu dotychczasowych zobowiązań 
emerytalnych z systemu powszechnego. Podkreślić należy, że w projekcie ustawy 
przyjęto możliwość wyboru przez funkcjonariusza zasad wyliczania emerytury. 
W przypadku niedokonania wyboru funkcjonariusz będzie pobierał emeryturę 
na dotychczasowych zasadach.

Analizując zaproponowane rozwiązania, można stwierdzić, że duża część 
postulatów związkowych, nad którymi prace trwały nawet kilka lat, została 
uwzględniona w omawianej ustawie, chociaż nie wszystkie. Stąd pozostaje nie-
dosyt lub wręcz niezadowolenie niektórych działaczy związkowych. Policyjni 
działacze wprost twierdzą, że rozwiązania zawarte w ustawie nie spełniają ich 
oczekiwań, ponieważ nie odpowiadają zobowiązaniom przyjętym przez ministra 
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spraw wewnętrznych i administracji jeszcze w 2018 r. W ich opinii pominięto 
szereg rozwiązań uzgadnianych podczas spotkań z przedstawicielami resortu 
spraw wewnętrznych, przez co traci się wielką szansę na uporządkowanie sys-
temu emerytalnego służb mundurowych przy jednoczesnej realizacji postulatów 
strony społecznej, związkowców oraz realizacji ciążącego na nich konstytucyj-
nego obowiązku zapewnienia sprawnego działania służb i armii.

W tej obszernej regulacji zapomniano o niektórych służbach mundurowych 
takich chociażby, jak Inspekcja Celna, i o pracownikach działów realizacyjnych 
i postępowań przygotowawczych oraz wydziałów skarbowych urzędów kontroli 
skarbowej i Ministerstwa Finansów, a także nie uwzględniono – w art. 1 w pkcie 
1, w art. 15aa: a) w ust. 3 we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach „w art. 13 
ust. 1” – ukończenia 55 lat życia. 

Dlatego też głosując za tą ustawą, będę wcześniej głosować za poprawkami 
uwzględniającymi dodanie wyrazów „lub ukończył 55 lat życia”. Dziękuję za 
uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem rządowego projektu nowelizacji ustawy o zaopatrzeniu emery-

talnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu eme-
rytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu 
Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby 
Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych 
ustaw jest wprowadzenie przepisów umożliwiających funkcjonariuszom i żoł-
nierzom zawodowym przyjętym do służby po raz pierwszy po dniu 1 stycznia 
1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r., którzy w dniu zwolnienia ze służby 
posiadają okres co najmniej 25 lat służby, uwzględnienia w wysłudze emerytal-
nej tzw. okresów pracy cywilnej.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji:
„W przypadku żołnierzy zawodowych objęcie projektowaną regulacją od-

będzie się przez odpowiednią zmianę ustawy z dnia 10 grudnia 1993 r. o zaopa-
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin.

Okresy przypadające po służbie będą mogły być doliczone na wniosek funk-
cjonariusza lub żołnierza do wysługi emerytalnej, jeżeli jego emerytura będzie 
wynosić mniej niż 75% podstawy jej wymiaru. Za każdy rok okresów pracy 
cywilnej, doliczanych do wysługi emerytalnej, przyjęto jednakowy wskaźnik 
zwiększenia podstawy wymiaru emerytury, tj. 1,3%.

Wprowadzenie możliwości uwzględnienia w wysłudze emerytalnej tzw. okre-
sów pracy cywilnej będzie się wiązało z brakiem możliwości pobierania dwóch 
emerytur, tj. policyjnej i powszechnej, analogicznie jak w przypadku osób, któ-
rym emerytury są ustalane na podstawie art. 15 ustawy zaopatrzeniowej.

W związku z powyższym jest niezbędne wprowadzenie odpowiednich zmian 
w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 28 sierpnia 1997 r. 
o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 105).

Funkcjonariusze i żołnierze przyjęci po raz pierwszy do służby po dniu 
1 stycznia 1999 r., a przed dniem 1 października 2003 r. – w momencie podej-
mowania decyzji o przejściu na emeryturę – będą mieli prawo do wyboru dwóch 
możliwości: pozostania w dotychczasowych zasadach wyliczania emerytury, 
czyli niedoliczania do emerytury mundurowej pracy cywilnej i zachowania pra-
wa do dwóch emerytur, tj. emerytury mundurowej i emerytury z ZUS (za pracę 
cywilną, po spełnieniu warunków wieku 60/65 lat), bądź wyliczania emerytu-
ry na podstawie dodawanego w projekcie art. 15aa, tj. możliwość doliczenia do 
emerytury mundurowej stażu cywilnego i prawo do pobierania tylko emerytury 
mundurowej w stosunku do wszystkich funkcjonariuszy i żołnierzy powołanych 
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do służby w tym okresie. Prawo do wyboru ustalenia emerytury na zasadach 
i w wysokości określonej w art. 15a lub projektowanym art. 15aa będzie się odby-
wać w drodze stosownego oświadczenia funkcjonariusza lub żołnierza o wyborze 
złożonego do odpowiedniego organu emerytalnego najpóźniej w dniu złożenia 
wniosku o ustalenie prawa do zaopatrzenia emerytalnego. W przypadku nie-
dokonania wyboru wysokość emerytury zostanie ustalona na postawie art. 15a, 
co oznacza, że funkcjonariusz nie będzie mógł doliczyć do swojej wysługi eme-
rytalnej tzw. okresów pracy cywilnej, ale będzie mu przysługiwała możliwość 
ustalenia i pobierania drugiej emerytury z systemu powszechnego.

Proponowana zmiana art. 12 ustawy zaopatrzeniowej znosi w przypadku 
funkcjonariuszy Służby Cywilnej i funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej 
dodatkowy warunek nabywania uprawnień emerytalnych, w postaci posiada-
nia stażu służby co najmniej 5 lat przy wykonywaniu zadań określonych odpo-
wiednio w art. 1 ust. 2 pkt 4 i 5 ustawy z dnia 24 lipca 1999 r. o Służbie Celnej 
lub w art. 2 ust. 1 pkt 4–6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej lub 
służby w Służbie Celno-Skarbowej, czyli posiadania 5 lat tzw. zadań policyjnych 
w całym wymaganym okresie służby. Zatem projektowana zmiana, dotycząca 
wykreślenia warunku wykonywania przez 5 lat tzw. zadań policyjnych, doty-
czyłaby ok. 350 członków korpusu służby cywilnej zatrudnionych w Krajowej 
Administracji Skarbowej, których stosunek służby został przekształcony w sto-
sunek pracy, a także nielicznej grupy byłych funkcjonariuszy Służby Celnej 
i Służby Celno-Skarbowej, którzy zostali zwolnieni ze służby.

W odniesieniu do zmian dokonywanych w ustawach pragmatycznych służb 
podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych (Policji, Straży 
Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa) w zakre-
sie przesłanek przyznania świadczenia motywacyjnego proponuje się wskazanie, 
że podstawą wydania decyzji pozbawiających funkcjonariusza prawa do świad-
czenia motywacyjnego będzie m.in. wszczęcie przeciwko niemu postępowania 
karnego w sprawie o przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego 
lub umyślne przestępstwo skarbowe lub postępowania dyscyplinarnego – do 
czasu prawomocnego zakończenia tego postępowania.

Analogiczną zmianę przepisów w zakresie przesłanki odmowy lub ustania 
prawa do świadczenia motywacyjnego zaproponowano w projekcie w odniesie-
niu do funkcjonariuszy Służby Więziennej (art. 8 projektu).”.

To, co ważne, to fakt, że „Projektowana ustawa pozytywnie wpłynie na ro-
dzinę, obywateli i gospodarstwa domowe osób objętych projektowanymi zmia-
nami. Należy wskazać pozytywne oddziaływanie projektowanej regulacji na 
warunki życia emerytowanych funkcjonariuszy oraz ich rodzin, w postaci 
zwiększenia środków przeznaczonych na ich utrzymanie, tj. zakupy żywności, 
odzieży, jak również zapewnienie im możliwości korzystania z dóbr kultural-
nych. Projektowana regulacja nie ma wpływu na osoby niepełnosprawne oraz 
osoby starsze.”.

Popieram niniejszy projekt nowelizacji. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Przedmiotowa ustawa o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żoł-
nierzy zawodowych i ich rodzin oraz funkcjonariuszy Policji i innych służb 
jest częściową odpowiedzią na postulaty wysuwane przez związki zawodowe 
poszczególnych służb mundurowych – wbrew temu, co twierdzi MSWIA, że 
zaproponowane zmiany w ustawie realizują uzgodnienia dokonane ze stroną 
związkową. To nie do końca jest prawdą, ponieważ postulaty związkowców szły 
dalej, jednak nowelizacja rzeczywiście rozwiązuje pewien problem. 

Przedstawione w nowelizacji rozwiązania są pewnym kompromisem po-
między oczekiwaniami związkowców a możliwościami zakładów emerytal-
no-rentowych. Efektem tego, głównym celem nowelizacji, czyli tzw. ustawy 
zaopatrzeniowej jest uregulowanie zasad doliczania czasu pracy cywilnej do 
emerytury mundurowej. Projektowane przepisy pozwolą funkcjonariuszom 
i żołnierzom przyjętym do służby po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., a przed 
1 października 2003 r. i posiadającym co najmniej 25 lat służby, uwzględnić 
w wysłudze emerytalnej tzw. okresy pracy cywilnej, np. tej poprzedzającej 
służbę. 

Obecnie emerytura mundurowa dla tej grupy obliczana jest tylko za okresy 
służby. Zgodnie z propozycją funkcjonariusze i żołnierze, których dotyczy zmia-
na, gdy zdecydują o przejściu na emeryturę, będą mieli 2 możliwości. Pierwsza 
to doliczenie stażu cywilnego do wysługi i pobieranie tylko emerytury mun-
durowej, a druga – pozostanie na dotychczasowych zasadach, czyli pobieranie 
2 emerytur, mundurowej i tej z ZUS, za pracę cywilną, po osiągnięciu wieku 
emerytalnego. W ocenie funkcjonariuszy rozwiązania te stanowią pewien krok 
do przodu, mimo iż wiele istotnych postulatów nadal pozostaje niejako za burtą.

Uwzględniając powyższe argumenty, uważam, że ustawę tę należy przyjąć.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nowelizacja ustawy – Kodeks karny wykonawczy stanowi uzupełnienie re-

gulacji przymusowego leczenia skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie 
od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych oraz skaza-
nych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności. Na koniecz-
ność zmiany regulacji kodeksowej wskazywał Trybunał Konstytucyjny.

Projektowane rozwiązania zostały szeroko skonsultowane. Dostosowują 
one regulacje kodeksu karnego wykonawczego do standardów konstytucyjnych 
i przyczynią się do zwiększenia skuteczności leczenia uzależnionych skazanych, 
co pozytywnie wpłynie na ich samych oraz na społeczeństwo.

Projekt z zaproponowanymi zmianami nie budzi zastrzeżeń. Dziękuję.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Celem projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy jest 

doprecyzowanie regulacji przymusowego leczenia lub przymusowej rehabilitacji 
skazanych, u których stwierdzono uzależnienie od alkoholu, środków odurza-
jących, substancji psychotropowych lub których skazano za przestępstwa prze-
ciwko wolności seksualnej i obyczajności popełnione w związku z zaburzeniami 
preferencji seksualnych.

Dziękuję senatorom z Komisji Ustawodawczej za tę inicjatywę legislacyjną, to 
z pewnością dobry kierunek działań resocjalizacyjnych. Na poparcie zasługuje 
na pewno propozycja wysłuchania przez sąd penitencjarny opinii psychologa, 
a w sprawach osób z zaburzeniami preferencji seksualnych również lekarza 
seksuologa lub psychologa seksuologa. Pozwoli to z pewnością sądowi powziąć 
specjalistyczną wiedzę pomocną w weryfikacji istnienia potrzeby poddania 
skazanego terapii, a także niezbędną wiedzę do podjęcia decyzji w przedmiocie 
przymusowego leczenia lub rehabilitacji. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senator joanny sekuły  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowana ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy w isto-

cie doprecyzowuje art. 117 wskazanego kodeksu, uzupełniając go o kolejne dys-
pozycje wynikające bezpośrednio z treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 11 marca 2021 r.

Trybunał rozpatrywał zaskarżony art. 117 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. 
– Kodeks karny wykonawczy w zakresie, w jakim dopuszcza on przymusowe 
leczenie lub rehabilitację skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie od 
alkoholu, pomimo braku jego zgody, nie wskazuje zakresu oddziaływań lecz-
niczych lub rehabilitacyjnych, które mogą być stosowane bez zgody skazanego, 
oraz obliguje sąd do zastosowania leczenia lub rehabilitacji pomimo braku zgo-
dy skazanego. W odczuciu autora skargi konstytucyjnej naruszało to przepisy 
art. 47 i art. 41 ust. 1 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 konstytucji.

Ponadto trybunał badał zgodność art. 117 w związku z art. 6 §1 przywoła-
nej ustawy w zakresie, w jakim nie przewiduje on możliwości poddania kon-
troli instancyjnej postanowienia w przedmiocie przymusowego leczenia lub 
rehabilitacji skazanego, z art. 78 w związku z art. 176 ust. 1 w związku z art. 2 
konstytucji.

Wszechstronną ocenę zakwestionowanego przepisu przedstawiły dość spój-
nie uprawnione do tego organy, m.in. marszałek Sejmu i prokurator generalny. 
W orzeczeniu oparto się również na opiniach autorytetów ujętych w doktrynie 
prawniczej i medycznej.

Generalnie wskazana propozycja zmiany ustawy eliminuje istniejące wcze-
śniej luki prawne w zakresie respektowania praw związanych z prywatnością, 
wolnością osobistą i dobrowolnością leczenia, względnie z formami przymusu 
wobec osób skazanych, które popełniły czyn zabroniony, będąc w fazie uza-
leżnienia od alkoholu lub innych środków psychoaktywnych. W tym miejscu 
należy podkreślić i wziąć pod rozwagę, że ograniczanie praw i wolności oso-
bistych osób skazanych dopuszczalne jest jedynie w sytuacjach, gdy choroba 
alkoholowa lub inne uzależnienie pozostaje w związku przyczynowo-skutko-
wym z przestępczym zachowaniem jednostki w warunkach wolnościowych 
lub w trybie izolacji. Jednocześnie należy wskazać, że jest to element krymino-
genny, kształtujący negatywne postawy w zakresie przystosowania społecz-
nego, co przekłada się na resocjalizację osoby objętej leczeniem odwykowym. 
W związku z tym wielu profesjonalistów dopuszcza przymus pozwalający na 
umieszczenie skazanego na oddziale terapeutycznym, a więc poddanie go te-
rapii, której w innym przypadku nie miałby on szansy ukończyć.

Niewątpliwie nowelizowany przepis art. 117 kodeksu karnego wykonaw-
czego to materia dość skomplikowana, ingerująca głęboko w sfery wolności, 
intymności i wyborów jednostki.
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Bezpośrednią podstawą dotychczasowych rozwiązań prawnych dotyczą-
cych orzekania o terapii uzależnień osób skazanych w związku z uzależnieniem 
od alkoholu lub innego środka odurzającego był m.in. przepis art. 93c pkt 5 k.k. 
oraz art. 38 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości 
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. W zakładach karnych i aresztach śledczych 
prowadzi się leczenie odwykowe i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu, 
osób osadzonych w tych jednostkach, oraz działania związane z profilaktyką 
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych. 

Zatem w przyszłości sądy penitencjarne w przypadku braku zgody osoby 
skazanej na zastosowanie wobec niej leczenia lub rehabilitacji będą zobligo-
wane do rozstrzygnięcia, czy pomiędzy uzależnieniem sprawcy a czynem lub 
zachowaniem, którego się on dopuścił, zaistniał faktyczny związek i czy uza-
leżnienie sprawcy stanowiło determinantę dokonania czynu zabronionego lub 
prowadziło do patologicznych postaw i zachowań.

Zmieniany przepis art. 117 §2 i §3 moim zdaniem powinien być uszczegóło-
wiony w aktach prawnych niższego rzędu, tj. rozporządzeniach resortowych 
Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia, w zakresie konieczno-
ści spełnienia 2 przesłanek jednocześnie, czyli przesłanki medycznej – bardzo 
dobrze udokumentowanej i rozstrzygającej, czy określona osoba faktycznie 
jest uzależniona od alkoholu lub innego środka psychoaktywnego – oraz prze-
słanki tzw. interesu społecznego. Te przesłanki muszą zaistnieć łącznie, aby 
sąd penitencjarny, na co zwrócono uwagę m.in. w wyroku Sądu Najwyższego 
z dnia 18 września 2015 r w sprawie I CSK 351/15, nie miał wątpliwości co do 
meritum orzekanej sprawy. W sytuacji skazanych izolowanych w zakładach 
karnych niezwykle ważne będzie przeprowadzenie postępowania dowodzące-
go, że zobowiązanie do leczenia lub rehabilitacji osób nieprzekonanych do celu 
i zakresu działania leczniczego lub rehabilitacyjnego służyć ma dobru ogól-
nemu. Interes publiczny wymaga odpowiedniego funkcjonowania jednostki 
w warunkach wolnościowych, a taka osoba po przejściu stosownego leczenia 
lub rehabilitacji będzie potrafiła zaadaptować się do życia w społeczeństwie 
w zgodzie z obowiązującymi normami i zasadami współżycia. Skazany ogra-
niczy swój udział w zjawiskach i środowiskach kryminogennych. 

Pragnę zwrócić uwagę, że proces dochodzenia do opisanego stanu rzeczy nie 
jest łatwy, dlatego zasadne byłoby maksymalne zintensyfikowanie czynności 
profilaktycznych i prewencyjnych w zakładach karnych przez psychologów, 
psychiatrów i seksuologów, tak aby osoby uzależnione oraz osoby z zaburze-
niami seksualnymi nakłonić do dobrowolnego poddania się leczeniu. Należy 
uświadomić im grozę sytuacji, skutki ich postaw z przeszłości, jak również 
ewentualne konsekwencje, jakie nastąpią w przyszłości, jeżeli nie wykażą się 
dobrą wolą i chęcią współpracy.

Bez wątpienia efekty terapii względem osób niewyrażających zgody na le-
czenie będą niewystarczające, dlatego proszę Wysoką Izbę o zbadanie tej kwe-
stii i rozważenie możliwości znowelizowania w przyszłości aktów prawnych 
regulujących zakres wsparcia i pomocy dla osób skazanych w ramach zajęć 
koedukacyjnych z udziałem psychologów i psychiatrów, względnie zwiększe-
nia liczby etatów przypadających na poszczególne jednostki oraz liczby godzin 
zajęć dla uzależnionych skazanych, tak aby osobom tym mimo wszystko opła-
cało się dobrowolnie poddać leczeniu.

Generalnie popieram projekt nowelizacji. Jest on pożądany, gdyż przyczynia 
się do proporcjonalnego poszanowania praw i obowiązków jednostek fizycz-
nych przebywających w zakładach karnych.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt nowelizacji ustawy – Kodeks karny wykonawczy, przygotowany 

przez Komisję Ustawodawczą, uzupełnia kodeksową regulację dotyczącą sto-
sowania przymusowego leczenia skazanego, u którego stwierdzono uzależnienie 
od alkoholu, środków odurzających i substancji psychotropowych, oraz skaza-
nych za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Zgodnie z projektem w razie braku zgody skazanego na leczenie sąd będzie 
orzekać o zastosowaniu leczenia po wysłuchaniu opinii psychologa lub seksu-
ologa. Ponadto sąd w postanowieniu określi czas stosowania leczenia.

W toku konsultacji swoją opinię do projektu przedstawił minister sprawie-
dliwości, który wskazał, że „aktualnie prowadzone są prace legislacyjne nad 
projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz niektó-
rych innych ustaw, wpisanym do wykazu prac legislacyjnych i programowych 
Rady Ministrów pod pozycją UD282, który reguluje m.in. problematykę objętą 
treścią art. 117 k.k.w. w zakresie wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
z dnia 11 marca 2021 r. (sygn. akt SK 9/18)”. W związku z powyższym minister 
sprawiedliwości zaproponował kontynuowanie prac nad zmianą art. 117 k.k.w. 
w ramach procesu rządowego. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Uważam, że projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonaw-
czy należy doprecyzować w kilku zasadniczych kwestiach. Ponadto, biorąc pod 
uwagę fakt, że równocześnie niemalże został złożony konkurencyjny projekt 
ministerialny, należy również zapoznać się z jego treścią i wyciągnąć odpo-
wiednie wnioski.

Propozycja senacka wskazuje, że konieczność znowelizowania art. 117 k.k.w. 
wynika z obowiązku implementacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 
11 marca 2021 r., w którym trybunał stwierdził, że art. 117 k.k.w. jest niezgod-
ny z postanowieniami ustawy zasadniczej. Wobec tego istnieją jasne podstawy 
do powzięcia inicjatywy ustawodawczej. Jednakże trzeba przy tym wskazać, że 
ustawodawca nie wskazuje precyzyjnie na motyw wprowadzenia proponowanej 
regulacji, bowiem uzasadnienie do ustawy nie wyjaśnia w sposób wyczerpują-
cy i jasny konieczności wprowadzenia nowej regulacji, co jest wymogiem, jaki 
powinno spełniać uzasadnienie projektu ustawy.

W uzasadnieniu tym zauważa się również brak argumentacji dotyczącej wy-
branych czasookresów i ograniczeń w zakresie ilościowym: „(…) czas stosowania 
leczenia lub rehabilitacji jakiego wymaga ich cel, nie dłuższy jednak niż 2 lata od 
chwili uprawomocnienia się postanowienia, i nie dłuższy od czasu pozostałego 
skazanemu” – art. 1, pkt 3; „Ponowne nałożenie obowiązku poddania się leczeniu 
lub rehabilitacji przez sąd, wobec tej samej osoby, możliwe jest tylko jeden raz 
i nie może nastąpić przed upływem 6 miesięcy od dnia ustania poprzedniego do 
odbycia wykonywanej kary pozbawienia wolności” – art. 1, pkt 5.

Wskazane braki w obszarze uzasadnienia projektu stanowią przykłady na-
ruszenia zasad racjonalnej legislacji i utrudniają odpowiednie dokonanie oceny 
projektu.

Pozytywnie należy ocenić zapis regulujący przebieg postępowania w przed-
miocie obowiązku poddania się przez skazanego leczeniu lub rehabilitacji w ra-
zie braku zgody skazanego na objęcie tym leczeniem i rehabilitacją. Zasadne jest 
też wprowadzenie możliwości złożenia środka odwoławczego od postanowienia 
sądu penitencjarnego o przymusowym leczeniu lub rehabilitacji.

Należy rozważyć kwestię przyznania dyrektorowi zakładu karnego upraw-
nienia do inicjowania postępowania w przedmiocie obowiązku poddania się 
przez skazanego leczeniu lub rehabilitacji. Aktualny stan prawny nie przewi-
duje możliwości złożenia przez dyrektora zakładu karnego wniosku o objęcie 
skazanego odpowiednim leczeniem lub rehabilitacją, wobec czego ewentualny 
wniosek dyrektora w tej sprawie uznaje się jedynie jako opinię, a o wydanie ta-
kiego postanowienia może wystąpić prokurator.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Do zaproponowanej zmiany ustawy – Kodeks postępowania karnego należy 

odnieść się pozytywnie, zarówno z punktu widzenia przysługującego oskarżo-
nym prawa do obrony, jak i poszanowania zasad rzetelnego procesu karnego. 

Nowe brzmienie przepisu pociąga za sobą skutek w postaci wydłużenia 
terminu ex lege dla wszystkich stron, bez potrzeby składania wniosków i wy-
dłużenia postępowania, przy zastosowaniu obiektywnego, przewidywalnego 
kryterium, jakim jest stopień skomplikowania sprawy. Słusznie jednak komisje 
zaproponowały określenie terminu jako 30 dni, a nie jako miesiąc.

Zakres przedmiotowy projektowanej ustawy jest zgodny z prawem Unii 
Europejskiej. Projekt został skonsultowany i zaakceptowany przez środowiska 
prawnicze. Dziękuję.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zmianę zaproponowaną w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks po-

stępowania karnego, polegającą na wydłużeniu terminu do sporządzenia apelacji 
do 1 miesiąca w sprawach karnych, w których przedłużono termin do sporzą-
dzenia uzasadnienia wyroku, uważam za dobrą.

Dobrą praktyką jest umożliwienie prezesowi sądu przedłużenia terminu do 
sporządzenia uzasadnienia wyroku w sprawach zawiłych lub z innych ważnych 
przyczyn. Z uwagi na stopień skomplikowania sprawy, który spowodował wy-
dłużenie wspomnianego terminu, słuszne byłoby w tej samej sprawie umoż-
liwienie przygotowania apelacji również w większych ramach czasowych niż 
ustawowe 14 dni. Warto przy tym zwrócić uwagę, że zawiłość sprawy przekła-
da się na obszerne uzasadnienia sądów, które często sięgają paruset stron. Nie 
jest sprawiedliwe, aby osoba przygotowująca apelację miała zbyt krótki czas 
na jej sporządzenie, w porównaniu do czasu na przygotowanie uzasadnienia 
wyroku. Jeśli bowiem ma ona być sporządzona w sposób kompletny i szcze-
gółowy, pełnomocnik w sposób dokładny musi zapoznać się z uzasadnieniem 
wyroku. Aby zaś bronić oskarżonego na najwyższym poziomie, powinno być za-
gwarantowane prawo do sporządzenia apelacji w okresie dłuższym niż 14 dni, 
zwłaszcza ze względu na zawiłość sprawy, obszerność materiału dowodowego, 
obszerność i czas sporządzania uzasadnienia, stopień skomplikowania wyroku, 
liczbę oskarżonych. Często z wymienionych przyczyn nie jest po prostu możliwe 
zachowanie 14-dniowego terminu do wniesienia apelacji.

Wziąwszy pod uwagę wszystkie argumenty przemawiające za wydłużeniem 
czasu sporządzenia apelacji w sprawach karnych, należy stwierdzić, że jest to 
słuszna propozycja. Nie budzi ona żadnych moich zastrzeżeń.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego przygoto-

wany przez Komisję Ustawodawczą ma na celu wydłużenie terminu do wniesie-
nia apelacji w postępowaniu karnym w sprawach zawiłych i skomplikowanych, 
w których sąd, sporządzając uzasadnienie wydanego wyroku, skorzystał z insty-
tucji przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia. W toku konsultacji 
swoją opinię wyraził m.in. minister sprawiedliwości.

,,Odnosząc się do projektowanych zmian Kodeksu postępowania karnego 
podkreślenia wymaga, że w obowiązującym stanie prawnym, co również wska-
zano w uzasadnieniu projektu, obowiązuje jednolity termin na wniesienie apela-
cji w każdej sprawie rozpatrywanej w postępowaniu karnym. Zgodnie z art. 445 
§1 k.p.k. w każdym wypadku wynosi on 14 dni i biegnie dla każdego uprawnio-
nego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. Kodeks postępowania 
karnego nie przewiduje żadnej możliwości przedłużenia tego terminu. Trzeba 
mieć także na względzie, że proponowane w opiniowanym projekcie rozwiązanie 
stanowiłoby nieuprawniony wyłom w zawitości terminów do wnoszenia środ-
ków zaskarżenia wskutek modyfikowania ich kodeksowych granic dość swo-
bodną decyzją prezesa sądu o przedłużeniu bądź nie terminu do sporządzenia 
uzasadnienia. Zważyć bowiem należy, że choć w uzasadnieniu argumentowa-
no to potrzebą wprowadzenia takiej regulacji w odniesieniu do spraw, których 
przedłużenie nastąpiło z uwagi na «zawiłość lub skomplikowanie sprawy», to 
jednak nie koreluje to z normatywną częścią projektu, który dotyczy każdego 
«wypadku przedłużenia terminu do sporządzenia  uzasadnienia wyroku».

O ile w szeregu spraw, w szczególności wielowątkowych, wielopodmiotowych 
oraz skomplikowanych pod względem prawnym, gdzie uzasadnienia wyroków są 
bardzo obszerne (przykładowo można wskazać, że uzasadnienie wyroku w spra-
wie tzw. afery Amber Gold liczy 9 tysięcy 345 stron i zajmie ok. 47 tomów akt 
sprawy1), nie jest możliwe sporządzenie takiego uzasadnienia w terminie 14 
dni, określonym w art. 423 §1 k.p.k., to ustawodawca, przewidując takie przy-
padki, umożliwił przedłużenie przez prezesa sądu tego terminu na czas ozna-
czony w sprawie zawiłej (art. 423 §1 k.p.k.). Co więcej, art. 423 §1 k.p.k. od 2019 r. 
umożliwia przedłużenie przez prezesa sądu na czas oznaczony terminu na spo-
rządzenie uzasadnienia wyroku także z innej ważnej przyczyny2.

Oceny zatem projektowanej regulacji należy dokonać łącznie z dyspozycją 
art. 423 §1 k.p.k., który jako podstawę przedłużania terminu do sporządzenia 
uzasadnienia wyroku przewiduje, że może mieć miejsce nie tylko w sprawie «za-
wiłej», ale również «z innej ważnej przyczyny», a więc także leżącej po stronie 
obligowanego do sporządzenia uzasadnienia sędziego (takiej jak urlop, choroba 
sędziego czy inna usprawiedliwiona nieobecność) czy związanej z pracą sądu, 
która to przyczyna organizacyjna nie ma nic wspólnego ze skomplikowanym 
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charakterem sprawy karnej. W tym kontekście należy zwrócić uwagę na nie-
spójność uzasadnienia projektowanej regulacji z jej częścią normatywną, co 
powoduje, że projektowana regulacja jest zbyt szeroka.

Przyjęcie proponowanych rozwiązań nie pozostanie także bez wpływu na 
dynamikę postępowań – doprowadzi bowiem do sytuacji, w których w sprawie 
jednego oskarżonego o czyn, np. prowadzenia pojazdu w stanie nietrzeźwości, 
termin do wniesienia apelacji wydłuży się z 14 dni do miesiąca, a tym samym 
odsunie się w czasie uprawomocnienie wyroku tylko z tego względu, że termin 
do sporządzenia uzasadnienia był wydłużony z powodu «innej ważnej przyczy-
ny», a inny oskarżony o taki sam czyn z art. 178a k.k. tylko z tego względu, że sąd 
sporządzi uzasadnienie w terminie przewidzianym w art. 445 §1 k.p.k., będzie 
obowiązany do wywiedzenia apelacji w ciągu 14 dni. Powyższe będzie stano-
wić nierówność i rażące dysproporcje w zakresie uprawnień stron w sprawach 
o takim samym ciężarze gatunkowym.

Ponadto podkreślenia wymaga, że ujęte w projekcie rozwiązanie stanowi nie-
adekwatne – bo nieuwzględniające odmienności postępowania cywilnego i kar-
nego, zwłaszcza w zakresie ich celów – przetransponowanie na grunt procedury 
karnej przepisu art. 369 §11 k.p.c., stanowiącego: «W przypadku przedłużenia 
terminu do sporządzenia pisemnego uzasadnienia wyroku termin, o którym 
mowa w §1, wynosi 3 tygodnie. O terminie tym sąd zawiadamia stronę, dorę-
czając jej wyrok z uzasadnieniem. Jeżeli w zawiadomieniu termin ten wskazano 
błędnie, a strona się do niego zastosowała, apelację uważa się za wniesioną w ter-
minie». Uzasadnienie projektu nie wskazuje także, z jakich względów odmiennie 
niż w procedurze cywilnej w przypadku spraw karnych projektowany jest dłuż-
szy, bo aż miesięczny termin do sporządzenia i wniesienia apelacji w przypadku 
przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia w postępowaniu karnym.

Nie sposób także stracić z pola widzenia, że regułą postępowania karnego 
zawartą w art. 2 §1 pkt 4 k.p.k. jest, by przepisy tego kodeksu miały na celu takie 
ukształtowanie postępowania karnego, aby rozstrzygnięcie sprawy nastąpiło 
w rozsądnym terminie. Projektowane regulacje mogą jednak nie tylko przyczy-
nić się do przewlekłości postępowań, ale i stworzyć pole nadużyć, w szczególno-
ści w sprawach, w których termin przedawnienia karalności czynu zarzuconego 
oskarżonemu nie jest odległy.

Wreszcie wskazać należy, że do Ministerstwa Sprawiedliwości nie wpływały 
postulaty pełnomocników stron (adwokatów, radców prawnych) o wydłużenie 
przysługującego stronom terminu do wywiedzenia apelacji w przypadku, gdy 
w sprawie, z uwagi na niemożność sporządzenia uzasadnienia wyroku, prezes 
sądu przedłużył ten termin na czas oznaczony w myśl art. 423 §1 k.p.k.

Mając na względzie przedstawioną argumentację i uwagi, wyrażam opinię, 
że projektowane rozwiązania legislacyjne należy ocenić negatywnie”. Dziękuję 
bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Na wstępie należy zwrócić uwagę, że projektowana nowelizacja ustawy – 
Kodeks postępowania karnego realizowana jest z inicjatywy rzecznika praw 
obywatelskich zgłoszonej do Komisji Ustawodawczej Senatu RP. Ponadto, co 
istotne, stanowi ona odpowiedź na sformułowane przed kilku laty postulaty 
środowiska radców prawych i adwokatów, można więc powiedzieć, że jest ona 
długo wyczekiwana.

Projektowana ustawa ma na celu wydłużenie terminu do wniesienia apela-
cji w postępowaniu karnym w sprawach zawiłych i skomplikowanych, w któ-
rych sąd, sporządzając uzasadnienie wydanego wyroku, skorzystał z instytucji 
przedłużenia terminu do sporządzenia uzasadnienia. W aktualnym stanie 
prawnym obowiązuje jednolity termin na wniesienie apelacji w każdej sprawie 
rozpatrywanej w postępowaniu karnym. Termin ten wynosi 14 dni i biegnie 
dla każdego uprawnionego od daty doręczenia mu wyroku z uzasadnieniem. 
Jednocześnie ustawa nie przewiduje żadnej możliwości przedłużenia tego ter-
minu. Proponowane rozwiązanie wydłuża ten termin do 1 miesiąca.

Uważam, że jest to dobra propozycja, a w niektórych przypadkach wręcz 
konieczna i logiczna. Zapewnienie stronie tylko 14 dni na dokładne zapoznanie 
się z uzasadnieniem i na sporządzenie apelacji w przypadku spraw zawiłych, 
skomplikowanych, gdzie np. uzasadnienie wyroku liczy kilkaset stron, a akta 
sprawy składają się z kilkudziesięciu, a nawet kilkuset tomów, może skutkować 
poważnymi trudnościami w sporządzeniu rzetelnego i skutecznego środka za-
skarżenia. Stawia to pod znakiem zapytania standardy rzetelnego postępowania 
sądowego. Ponadto nie przystaje to również do możliwości, jakie w takim wy-
padku ma sędzia sporządzający uzasadnienie wyroku, który w sprawie zawiłej 
lub z innej ważnej przyczyny może uzyskać prolongatę podstawowego, 14-dnio-
wego terminu do sporządzenia uzasadnienia ze strony prezesa sądu, co w tym 
przypadku można uznać za przejaw braku konsekwencji legislacyjnej. Jednakże 
należy przy tym zawęzić możliwość wydłużenia terminu do wniesienia apelacji 
tylko do tych sytuacji, w których przedłużenie terminu do sporządzenia uza-
sadnienia wyroku motywowane jest rzeczywiście zawiłością sprawy, eliminu-
jąc tym samym możliwości wydłużenia terminu z tzw. innej ważnej przyczyny.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Projekt ustawy wprowadza do kodeksu postepowania administracyjnego, 

kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu postepowania karnego, ordynacji 
podatkowej i prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi jedno-
lite rozwiązania w zakresie skutków nadania lub złożenia w określony sposób 
pisma procesowego. Należy się zgodzić z uzasadnieniem projektu, że wskazane 
ustawy procesowe regulują pewne aspekty odmiennie, co w świetle zasad de-
mokratycznego państwa prawnego, w szczególności w świetle zasady równości 
wobec prawa i zaufania obywateli do państwa, nie powinno mieć miejsca.

Zgodnie z przedstawionym projektem termin do złożenia pisma w spra-
wie będzie zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie nadane 
w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na tere-
nie Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa członkowskie-
go Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA – stronie umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym, czyli Islandii, Liechtensteinu bądź 
Norwegii, albo otrzymane przez polską placówkę pocztową operatora poczto-
wego w rozumieniu ustawy dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe, jeżeli 
nadano je w państwie innym niż państwa wymienione; złożone w polskim urzę-
dzie konsularnym; złożone przez żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej; 
złożone przez członka załogi statku morskiego kapitanowi statku; złożone przez 
osobę pozbawioną wolności w administracji odpowiedniego zakładu, tzn. tego, 
w którym ta osoba przebywa.

Wprowadzone zmiany zapewnią zgodność prawa krajowego z prawem Unii 
Europejskiej i stworzą jeden spójny standard w zakresie skutków nadania lub 
złożenia pisma. Projekt był szeroko konsultowany. Wszystkie podmioty, do któ-
rych projekt został skierowany, wyraziły pozytywną opinię o proponowanych 
zmianach.

Projekt zawiera przepisy intertemporalne, które wskazują na zasadę sto-
sowania nowych przepisów, co należy poczytywać za dobrą regulację. Został 
jednak wprowadzony zasadny wyjątek w zakresie zastosowania zmienianych 
przepisów do żołnierzy, w stosunku do których zastosowanie znajdą regulacje 
obowiązujące w dniu złożenia pisma. Minimalne, 14-dniowe vacatio legis sta-
nowi wystarczający czas na wejście przepisów w życie. 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych. Dziękuję.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania admini-

stracyjnego oraz niektórych innych ustaw jest wprowadzenie na gruncie tzw. 
ustaw procesowych – na które składają się kodeks postępowania administra-
cyjnego, kodeks postępowania cywilnego, kodeks postępowania karnego, ordy-
nacja podatkowa oraz prawo o postępowaniu przed sadami administracyjnymi 
– jednolitych rozwiązań w zakresie skutków nadania lub złożenia w określony 
sposób pisma procesowego.

Zmiana sprowadza się do przesądzenia, że termin na złożenie pisma w spra-
wie będzie zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie nadane 
w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na terenie 
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa członkowskiego 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu. Obecnie termin uważa się za 
zachowany, jeżeli pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora 
wyznaczonego w ustawie – Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora 
świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim 
Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej albo w państwie członkowskim 
Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Kolejna zmiana dotyczy doprecyzowania, że możliwość złożenia pisma przez 
żołnierza w dowództwie jednostki wojskowej nie dotyczy żołnierza pełniącego 
terytorialną służbę wojskową dyspozycyjnie.

Odnośnie do zmiany, która dotyczy osób pozbawionych wolności, zasad-
ne jest bardziej elastyczne określenie podmiotu, któremu można powierzyć 
korespondencję kierowaną do organu administracji ze skutkiem zachowa-
nia terminu poprzez sformułowanie „administracji odpowiedniego zakładu” 
w miejsce „administracji zakładu karnego” W związku z wprowadzeniem tej 
zmiany nie będzie powstawała wątpliwość, kto może korzystać z prawa do 
złożenia pisma, czy może to być jedynie osadzony w zakładzie karnym, czy 
także osoba przebywająca w areszcie śledczym, zakładzie wykonującym lecz-
niczy środek zabezpieczający lub zakładzie przeprowadzającym obserwację 
psychiatryczną. Przebywanie w każdym z tych miejsc ma w istocie charakter 
pozbawienia wolności, a zatem osoby w nich umieszczone powinny być trak-
towane jednakowo.

W myśl obowiązujących przepisów na terenie naszego kraju tylko oddanie 
pisma w placówce operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy – Prawo 
pocztowe, a więc aktualnie w placówce Poczty Polskiej S.A., jest traktowa-
ne na równi ze złożeniem pisma bezpośrednio w sądzie bądź też w urzędzie 
obsługującym dany organ administracji. Pismo oddane w placówce pocz-
towej innego operatora pocztowego, które wpłynie do organu prowadzące-
go postępowanie po upływie terminu, nie będzie korzystało z analogicznego 
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domniemania, choćby nawet ten konkretny operator pocztowy świadczył usłu-
gi dla tego typu organów na podstawie stosownej umowy. Tak funkcjonujące 
rozwiązania mogą wprowadzać w błąd i pociągać za sobą negatywne dla oby-
wateli skutki procesowe.

Wprowadzenie zmian jest uzasadnione i popierane przez moją osobę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektó-

rych innych ustaw, przygotowana przez Komisję Ustawodawczą, wprowadza do 
przepisów regulujących procedury administracyjną, cywilną, karną, podatkową 
i sądowo-administracyjną jednolite rozwiązania w zakresie skutków nadania 
lub złożenia w określony sposób pisma procesowego. Termin na złożenie pisma 
w sprawie będzie zachowany m.in. wtedy, gdy przed jego upływem pismo zostało 
nadane w placówce podmiotu zajmującego się doręczaniem korespondencji na te-
renie UE, Konfederacji Szwajcarskiej albo państwa członkowskiego EFTA. Ponadto 
przewidziano możliwość złożenia pisma w polskim urzędzie konsularnym.

W toku konsultacji otrzymaliśmy wiele pozytywnych opinii do projektu, 
przytoczonych w ocenie skutków regulacji, w tym m.in. następujące.

„Krajowa Rada Sądownictwa wyraziła opinię pozytywną.
Sąd Najwyższy uznał proponowane rozwiązania, w zakresie, w jakim zmie-

rzają do ujednolicenia zasad nadawania i doręczania pism procesowych, za uza-
sadnione i celowe.

Naczelny Sąd Administracyjny zasadniczo nie zgłosił uwag do projektu. 
Wskazał jednak, że w ustawie z  dnia 18 listopada 2020 r. o doręczeniach elek-
tronicznych rozszerza się przesłankę określającą zachowanie terminu wyzna-
czonego do wniesienia pisma procesowego w postępowaniu karnym, co – wobec 
zastosowanej techniki legislacyjnej – wymaga uwzględnienia w projektowanej 
ustawie w kontekście jej celu polegającego na ujednoliceniu rozwiązań zawar-
tych we wszystkich ustawach proceduralnych.

Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pozytywnie ocenił ini-
cjatywę ujednolicenia reguł zachowania terminu w poszczególnych ustawach 
procesowych. Zastrzeżenia z jego strony wywołała jedynie propozycja wyeli-
minowania z art. 12 §6 pkt. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja po-
datkowa przesłanki dotyczącej pism nadanych poza UE. Pod rozwagę poddano 
także to, czy zmiany zaproponowane w pozostałych przepisach projektu nie 
powinny w podobny sposób odnosić się do pism nadanych w krajach nienale-
żących do UE oraz poza Konfederacją Szwajcarską lub państwem członkow-
skim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stroną umowy 
o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pozytywnie wypowie-
dział się o kierunku projektowanych rozwiązań jako rozszerzających domnie-
manie zachowania terminu do dokonania czynności procesowej na sytuacje 
związane z nadaniem przesyłki do sądu czy organu administracji u innych 
przedsiębiorców, aniżeli tylko operator wyznaczony. Dodatkowo Prezes UOKiK 
zasugerował uregulowanie kwestii dokumentowania przez operatorów pocz-
towych sposobu i trybu poświadczenia nadania przesyłki.
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Rzecznik Praw Obywatelskich stwierdził, że proponowany projekt realizuje 
postulaty podnoszone w jego wystąpieniach oraz zasygnalizował konieczność 
poddania szczegółowej analizie przepisu przejściowego.

Ogólnopolskie Stowarzyszenie Sędziów Sądów Administracyjnych pozy-
tywnie oceniło proponowane zmiany. Jednocześnie jednak Stowarzyszenie 
zwróciło uwagę, że zakresem regulacji nie zostały objęte strony, które mają 
miejsce pobytu albo zamieszkania w innych państwach niż państwa członkow-
skie UE, Konfederacja Szwajcarska albo państwa członkowskie Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym. Ponadto w opinii Stowarzyszenia podniesiono pro-
blem związany z terminologią zastosowaną przy określeniu sposobu zachowania 
terminu przez osoby, których swoboda poruszania się jest wyłączona.

Forum Związków Zawodowych stwierdziło, że projekt zasługuje na aprobatę. 
Niemniej – według Forum – konieczne jest doprecyzowanie, czy projektowa-
ne przepisy dotyczą także wniesienia pisma do operatora świadczącego usługi 
kurierskie i ewentualnie uwzględnienie takiej możliwości jako ułatwiającej do-
chodzenie roszczeń lub interesów prawnie chronionych”.

Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Projektowana ustawa wprowadza do przepisów regulujących procedury – tj. 
administracyjną, cywilną, karną, podatkową i sądowoadministracyjną – jed-
nolite rozwiązania w zakresie skutków nadania lub złożenia w określony spo-
sób pisma procesowego. Popieram ten cel, ponieważ jest logiczną konsekwencją 
sytuacji, że istnieje możliwość doręczania pism sądów i organów przez każdego 
operatora pocztowego. Dotychczasowe przepisy prawa nie dawały takiej samej 
możliwości stronom postępowań sądowych, które dla zachowania terminu mo-
gły korzystać z nadawania przesyłek wyłącznie przez wyznaczonego operatora. 
Sytuacja ta jest niezrozumiała dla obywatela i wprowadza go w błąd co do skut-
ków skorzystania z usług innego operatora. Ponadto nie ma uzasadnienia dalsze 
utrzymywanie monopolu operatora publicznego, jakim jest Poczta Polska S.A., 
na poświadczenie terminu nadania w placówce pocztowej pisma procesowego, 
gdy wymaga tego zachowanie terminu.

Istotny jest także fakt, że rozwiązanie to przyczyni się do pełniejszej reali-
zacji konstytucyjnego prawa do sądu oraz wzmocni pewność obrotu gospodar-
czego w Polsce poprzez uproszczenie przepisów prawa formalnego. Stosowanie 
różnych rozwiązań na gruncie prawa o postępowaniu przed sądami admini-
stracyjnymi oraz kodeksu postępowania cywilnego z jednej strony oraz kodek-
su postępowania karnego z drugiej strony może naruszać art. 2 konstytucji, 
czyli zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego przez nie prawa. 
Proponowane zmiany przyczynią się zatem do pogłębiania zaufania obywateli 
do państwa i stanowionego przez nie prawa oraz do działania sądów i organów 
władzy publicznej.

Funkcjonujące dotychczas w prawie polskim wspomniane wyżej kryterium 
różnicowania narusza zakaz dyskryminacji i art. 21 ust. 1 Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej o swobodzie przemieszczania się. Stąd też propono-
wane rozwiązanie jest pożądane z uwagi na konieczność zapewnienia zgodności 
prawa krajowego z prawem unijnym w sprawie wspólnych zasad rozwoju rynku 
wewnętrznego usług pocztowych Wspólnoty oraz poprawy jakości tych usług.

Warto też podkreślić, że proponowane zmiany odpowiadają oczekiwaniom 
nie tylko społecznym, ale również środowiska sędziowskiego i znalazły poparcie 
takich osób i instytucji, jak: prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, Krajowa 
Rada Sądownictwa, pierwszy prezes Sądu najwyższego, prezes Ogólnopolskiego 
Stowarzyszenia Sędziów Sądów Administracyjnych, pierwszy zastępca proku-
ratora generalnego, a także rzecznik praw obywatelskich, Ministerstwo Spraw 
Zagranicznych, prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, minister 
finansów funduszy i polityki regionalnej, przewodnicząca Forum Związków 
Zawodowych.

Jednakże należy także rozważyć kilka kwestii przed ostatecznym zredago-
waniem ustawy.
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Po pierwsze, z zakresu proponowanej zmiany nie wynika, czy nadanie prze-
syłki musi zostać zarejestrowane przez operatora. Z dotychczasowych zapisów 
wynika, że nie ma obowiązku nadawania pism w formie przesyłki rejestrowa-
nej, czyli przyjętej za pokwitowaniem przyjęcia i doręczanej za pokwitowaniem 
odbioru, w szczególności w formie przesyłki poleconej, co w przypadku nada-
nia listem zwykłym może wiązać się z większymi trudnościami w wykazaniu 
daty jego nadania.

Po drugie, w przypadku proponowanych zmian poza zakresem regula-
cji znajdują się strony, które mają miejsce pobytu albo zamieszkania w in-
nych państwach niż wymienione. A wymienione są państwa członkowskie 
Unii Europejskiej, Konfederacja Szwajcarska i państwa członkowskie EFTA. 
Sytuacja ta może także dotyczyć osób zamieszkałych lub mających miejsce po-
bytu w Wielkiej Brytanii. W związku z powyższym należałoby zastanowić się, 
jak odpowiednio uregulować tę kwestię, aby nie doprowadzać do dyskryminacji 
osób przebywających poza wskazanymi krajami i do ograniczania możliwości 
dochodzenia przez nie swoich praw.

Po trzecie, konieczne jest doprecyzowanie czy dotyczy to także wniesienia 
pism do operatora świadczącego usługi kurierskie, ewentualnie rozszerzenie 
takiej możliwości jako ułatwiającej dochodzenie roszczeń lub prawnie chronio-
nych interesów.

Podsumowując, uznaję przedmiotowy projekt ustawy za uzasadniony, ce-
lowy i logiczny, a przede wszystkim oczekiwany przez społeczeństwo i branżę.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Projekt stanowi konieczną zmianę w związku z wyrokiem z dnia 22 maja 

2019 r. wydanym przez Trybunał Konstytucyjny w sprawie o sygn. akt SK 22/16. 
Dotychczasowe przepisy różnicują sytuację prawną i faktyczną właścicieli nieru-
chomości w dochodzeniu odszkodowania za obniżenie wartości nieruchomości 
na skutek działań planistycznych gminy. Trybunał Konstytucyjny dopatrzył się 
naruszenia Konstytucji RP w zakresie nieuzasadnionego różnicowania ochrony 
własności i innych praw majątkowych z uwagi na charakter – cechy – podmiotu 
danego prawa, ponieważ właściciel nieruchomości położonej w gminie, w której 
opóźniono się z uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego, pozosta-
je na mniej korzystnej pozycji niż właściciel nieruchomości położonej w gminie, 
w której zachowano tzw. ciągłość planistyczną Z uwagi na to, że własności i inne 
prawa majątkowe podlegają ochronie prawnej, takie same prawa majątkowe, 
choćby należące do różnych podmiotów, powinny być jednakowo chronione. 
Stąd też należało podjąć działania legislacyjne w tym zakresie.

Wejście ustawy w życie spowoduje, że w gminach – obszarach – z luką plani-
styczną odszkodowanie będzie równe różnicy między starym a nowym planem, 
podobnie jak w gminach bez luki planistycznej. Celem projektu jest przesądzenie, 
iż w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego 
po luce planistycznej gmina płaci sprzedającemu nieruchomość pełne odszkodo-
wanie w wysokości różnicy między dawnym planem, sprzed 1995 r., a nowym 
planem, a nie jedynie w wysokości różnicy między wartością wynikającą z fak-
tycznego wykorzystania nieruchomości a nowym planem.

Ustawa z zaproponowanymi poprawkami stanowi logiczną kontynuację 
podejścia do problemu i w sposób prawidłowy realizuje wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego. Ustawa została odpowiednio przygotowana i skonsultowa-
na, projekty ten mógłby jednak precyzować zasady ustalania odszkodowania, 
albowiem w tym zakresie mogą powstać problemy interpretacyjne w poszcze-
gólnych jednostkach. Poza tym nie mam zastrzeżeń. Dziękuję.
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Przemówienie senatora janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt dostosowuje system prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego 

z 22 maja 2019 r., sygn. akt SK 22/16. Jego sentencja została ogłoszona 30 maja 
2019 r. w DzU, poz. 1009, a jego pełna treść wraz z uzasadnieniem – w OTK 
ZU A z 2019 r. poz. 48. Celem projektu jest przesądzenie, iż w przypadku wprowa-
dzenia nowego planu zagospodarowania przestrzennego po luce planistycznej, 
gmina płaci sprzedającemu nieruchomość pełne odszkodowanie w wysokości 
różnicy między dawnym planem, sprzed 1995 r., a nowym planem, a nie jedynie 
w wysokości różnicy między wartością wynikającą z faktycznego wykorzysta-
nia nieruchomości a nowym planem.

W odniesieniu do gmin lub ich części, dla których rada gminy nie ustaliła, 
po utracie mocy przez stare, nowych planów, powstała tzw. luka planistyczna, 
trwająca do czasu ustalenia nowego planu miejscowego. Należy zaznaczyć, że 
w świetle przepisów obowiązujących przed 1 stycznia 1995 r. miejscowe plany 
szczegółowe należało sporządzać jedynie „w miarę potrzeby”.

Musimy pamiętać, że wartość prywatna podlega ochronie i należy stosować 
takie zapisy, żeby osoby inwestujące swoje pieniądze i czas nie były stratne na 
decyzjach danych jednostek samorządów terytorialnych, a jednocześnie żeby nie 
ograniczać, oczywiście w granicach prawa, prawa wspomnianych do zmiany 
formy zagospodarowania danych miejsc na swoim terytorium.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

przesądza, iż w przypadku wprowadzenia nowego planu zagospodarowania 
przestrzennego po luce planistycznej gmina płaci sprzedającemu nieruchomość 
odszkodowanie w wysokości różnicy między dawnym planem (sprzed 1995 r.) 
a nowym planem – nie zaś różnicy między wartością wynikającą z faktycznego 
wykorzystania nieruchomości a nowym planem.

W toku konsultacji otrzymaliśmy szereg rozbieżnych opinii do projektu przy-
toczonych w ocenie skutków regulacji, w tym następujące. Minister rozwoju, 
pracy i technologii wyraził pozytywną opinię. Zdaniem ministra „Projektowany 
art. 87 ust. 3b stanowi logiczną kontynuację podejścia do problemu obliczania 
wartości nieruchomości w przypadku wystąpienia luki planistycznej, wyra-
żonego w art. 87 ust. 3a, i w sposób prawidłowy realizuje wyrok Trybunału 
Konstytucyjnego”.

Sąd Najwyższy stwierdził, że „proponowana zmiana nie nasuwa więk-
szych za strzeżeń w kontekście brzmienia sentencji orzeczenia Trybunału 
Konstytucyjnego, jak również przywołanych w jego uzasadnieniu argumentów”. 
Zwrócono jednak uwagę na konieczność właściwego ujęcia brzmienia zdania 
drugiego projektowanego art. 87 ust. 3b, które zawiera błąd logiczny w kon-
strukcji przepisu. Ponadto w opinii SN podniesiono, że projekt nie precyzuje 
zasad ustalania odszkodowania. Dodano też, że wprowadzenie proponowanego 
rozwiązania może rodzić negatywne konsekwencje dla budżetów samorządów.

Śląski Związek Gmin i Powiatów negatywnie ocenił projekt ustawy. Według 
ŚZGiP istotną i zarazem merytoryczną przesłanką negatywnej oceny propono-
wanej zmiany jest spowodowanie przez nią zróżnicowania w zakresie sposobu 
obliczania odszkodowania na podstawie art. 36 ust. 1 oraz art. 36 ust. 3, podczas 
gdy przepisy te są ze sobą powiązane. Kolejnym argumentem przemawiającym 
za negatywnym zaopiniowaniem projektu jest, w przekonaniu ŚZGiP, okolicz-
ność, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego i proponowana w jego wyniku zmia-
na doprowadzą do naruszenia zasady równości stron, gdy chodzi o szacowanie 
renty planistycznej z jednej strony (ograniczenie do 30% wzrostu wartości), oraz 
należnego odszkodowania z drugiej strony (100% różnicy wartości). Dodano rów-
nież, że przepis może przyczynić się do spekulacji w obrocie gruntami. ŚZGIP 
zasygnalizował także błędne ujęcie postanowienia zawartego w projektowanym 
art. 87 ust. 3b zdanie drugie.

Związek Miast Polskich poinformował, że podziela uwagi Śląskiego Związku 
Gmin i Powiatów, jednak przyjmuje do wiadomości, że nie można kwestiono-
wać konieczności wykonania wyroku TK. Niemniej proponowana regulacja nie 
powinna wywoływać dalszych wątpliwości, w związku z czym ZMP zasugero-
wał wprowadzenie poprawki polegającej na doprecyzowaniu projektowanego 
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przepisu przez dodanie wyrazu „szczegółowy” przed fragmentami odnoszącymi 
się do planów uchwalonych przed dniem 1 stycznia 1995 r., a także wprowadzenie 
analogicznej zmiany brzmienia art. 87 ust. 3a ustawy z 2003 r. Dodatkowo ZMP 
zgłosił zastrzeżenia co do sposobu ujęcia problemu luki planistycznej w pkcie 1 
oceny skutków regulacji, jak również odnośnie do występującego w projekcie (ale 
też w art. 87 ust. 3a ustawy z 2003 r.) sformułowania „uchwalenie planu miej-
scowego nastąpiło po dniu 31 grudnia 2003 r. w związku z utratą mocy przez 
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przed dniem 
1 stycznia 1995 r.”.

Związek Powiatów Polskich stwierdził, że o ile pierwsze zdanie ust. 3b do-
dawanego w art. 87 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
nie wywołuje wątpliwości, o tyle drugie jest dotknięte błędem redakcyjnym.

Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej zgłosił uwagę dotyczącą ko-
rekty błędu redakcyjnego występującego w zdaniu drugim dodawanego ust. 3b.

Naczelny Sąd Administracyjny nie zgłosił uwag.
Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zadaniem państwa jest podjęcie działań mających na celu zapewnienie oso-

bom z niepełnosprawnościami dostępu do działalności kulturalnej w formach 
dostosowanych do ich potrzeb. Osoby z niepełnosprawnościami muszą mieć za-
pewniony dostęp do życia kulturalnego na równi z innymi osobami. Nie może 
być zgody na wykluczenie osób z niepełnosprawnościami z życia kulturalnego 
i na ich dyskryminację. Przeciwdziałanie temu powinno być priorytetem pol-
skiej polityki kulturalnej i tym samym ustawodawcy po to, aby nie dochodziło 
do marginalizacji osób z niepełnosprawnościami.

Obecnie obowiązujące przepisy na poziomie ustawy nie zawierają regulacji 
dotyczących wymogu dokonywania audiodeskrypcji filmów polskich i zagra-
nicznych dystrybuowanych w kinach, dzięki czemu osoby mające problemy ze 
wzrokiem, osoby starsze lub posiadające dysleksję miałyby możliwość pełnego 
odbioru oglądanych filmów. Wobec tego należy się pozytywnie odnieść do próby 
regulacji tej kwestii na poziomie ustawy. 

Celem projektu ustawy jest zwiększenie dostępności filmów rozpowszech-
nianych w kinach dla osób z niepełnosprawnościami wzroku, a także doprecyzo-
wanie regulacji dotyczącej nadawania indywidualnego identyfikatora każdemu 
filmowi wyświetlanemu w kinie. Projekt wprowadza obowiązek wytwarzania 
audiodeskrypcji i napisów w wersji audio do filmów wprowadzanych na pol-
ski rynek oraz wystąpienie przez dystrybutorów do Polskiego Instytutu Sztuki 
Filmowej o nadanie indywidualnego identyfikatora filmowi, który ma być ma-
sowo rozpowszechniany w kinach.

Wydaje się, że komisje słusznie zrezygnowały z rozwiązania, które zakła-
dało możliwość przekazywania organizacjom pozarządowym przed pierwszym 
dniem dystrybucji danego filmu w kinach kopii tego filmu na nośniku elektro-
nicznym, a w przypadku filmu zagranicznego, który miałyby być udostępniany 
z napisami, także listy dialogowej takiego filmu w języku polskim.

Wobec ustawy w tak zaproponowanym kształcie nie ma zastrzeżeń legisla-
cyjnych. Prawidłowa ścieżka legislacyjna została zachowana, projekt nie jest 
sprzeczny z przepisami Unii Europejskiej i zawiera odpowiednie, 3-miesięczne 
vacatio legis, które pozwoli na przygotowanie do realizacji nowych obowiąz-
ków. Dziękuję.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o kinematografii zakłada nałożenie na podmioty prowa-

dzące dystrybucję filmu na polskim rynku obowiązku przekazania Polskiemu 
Instytutowi Sztuki Filmowej – PISF: kopii filmu na nośniku elektronicznym, 
listy dialogowej filmu w języku polskim oraz plików audio zawierających au-
diodeskrypcję i napisy do filmu w wersji audio. PISF zostałby zobligowany do 
nieodpłatnego udostępnienia tych materiałów organizacjom pozarządowym 
w celu realizacji audiodeskrypcji filmu.

W toku konsultacji swoją opinię do projektu wyraziło wiele instytucji, w tym 
m.in. wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, dziedzictwa narodowego 
i sportu, który „wyraził opinię, że przedstawiona propozycja zmiany ustawy 
nie jest trafna. Jego zdaniem postulaty związane ze zwiększeniem dostępności 
kultury dla osób z niepełnosprawnościami mogą zostać zrealizowane za pomo-
cą rozwiązań pozaustawowych. Wiceprezes Rady Ministrów, minister kultury, 
dziedzictwa narodowego i sportu zaznaczył też, że przedłożony mu projekt na-
kłada nowe obowiązki na przedsiębiorców, które w zaproponowanym kształcie 
trudno uznać za zgodne z zasadą proporcjonalności, gdyż w sposób istotny in-
gerują w działania podmiotów niebędących beneficjentami środków publicz-
nych na prowadzoną przez siebie działalność. Ponadto w opinii podkreślono, 
że projektowana nowelizacja pomija kwestię ochrony praw autorskich utworu 
i nie uwzględnia żadnych mechanizmów ochrony kopii wzorcowej przed nie-
uprawnionym powielaniem jej treści, co powinno być przedmiotem szczególnej 
troski. Niejasne są poza tym zasady przekazywania kopii filmu i plików audio 
zawierających audiodeskrypcję organizacji pozarządowej”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora Beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe ma na celu wprowadze-

nie zmian w systemie zwracania kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów 
z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświaty oraz 
urealnienie kwoty zwracanej przez jednostkę samorządu terytorialnego rodzi-
com w związku z ponoszonymi kosztami, które znacząco wzrosły, chociażby 
z uwagi na zmianę ceny paliwa.

Zaproponowane zmiany należy traktować jako zmiany pozytywne. W obec-
nym stanie prawnym rodzicom przysługuje zwrot kosztów przewozu na pod-
stawie algorytmu, w którym jedną z decydujących zmiennych jest średnia cena 
jednostki paliwa w danej gminie właściwego dla danego pojazdu, którą określa 
na każdy rok szkolny rada gminy. Wzrost cen paliwa i wysoka inflacja powo-
dują, że rodzice, którzy dowożą dzieci i młodzież do placówek oświatowych, 
nie otrzymują zwrotu kosztów paliwa w wymiarze rzeczywiście ponoszonych 
kosztów. Nie otrzymują także zwrotu innych kosztów eksploatacji pojazdu. 
Zaproponowana zmiana przyczyni się do poprawy sytuacji rodziców dzieci, 
młodzieży i uczniów z niepełnosprawnościami oraz będzie stanowiła koniecz-
ne dla nich wsparcie.

Zmiana formuły obliczania zwrotu kosztów ponoszonych przez rodziców 
zdaje się mieć niewielki wpływ na wzrost wydatków ponoszonych na ten cel 
przez jednostki samorządu terytorialnego. W sytuacji, w której gmina musia-
łaby samodzielnie zorganizować specjalistyczne usługi transportowe, koszty te 
byłyby z pewnością wyższe.

Wobec tego należy przyjąć zaproponowaną zmianę prawa oświatowego. 
Dziękuję.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe jest wprowa-

dzenie zmian w systemie zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów 
z niepełnosprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych.

W  aktualnym stanie prawnym rodzicom przysługuje zwrot kosztów 
przewozu dzieci, młodzieży i uczniów w oparciu o algorytm sformułowany 
w art. 39a ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, w któ-
rym jedną z decydujących zmiennych jest średnia cena jednostki paliwa w da-
nej gminie właściwego dla danego pojazdu, którą określa na każdy rok szkolny 
rada gminy. Ceny paliw w ostatnim czasie gwałtownie wzrosły, o czym prze-
konuje się każdego dnia kierujący pojazdem, spoglądając na tablice cen pa-
liw przed stacjami benzynowymi, a jeszcze dobitniej tego doświadcza, kiedy 
uiszcza opłatę za zatankowanie swego pojazdu. Wzrost cen paliwa powoduje, 
że rodzice realizujący dowóz dzieci i młodzieży do placówek oświatowych nie 
otrzymują zwrotu kosztów paliwa w rzeczywistym wymiarze, nie mówiąc 
już o zwrocie innych kosztów eksploatacji pojazdu używanego do realizacji 
tego świadczenia.

Projekt ustawy przewiduje modyfikację art. 39a ust. 2 ustawy – Prawo oświa-
towe, zgodnie z którą zwrot kosztów jednorazowego przewozu następowałby 
w wysokości określonej według wzoru: koszt = (a – b) × c, w którym poszczegól-
ne symbole oznaczają: a – liczbę kilometrów przewozu drogami publicznymi 
z miejsca zamieszkania do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole pod-
stawowej, innej formy wychowania przedszkolnego, ośrodka rewalidacyjno-
-wychowawczego, szkoły podstawowej albo szkoły ponadpodstawowej, a także 
przewozu rodzica z tego miejsca do miejsca zamieszkania lub miejsca pracy 
i z powrotem; b – liczbę kilometrów przewozu drogami publicznymi z miejsca 
zamieszkania rodzica do miejsca pracy i z powrotem, jeżeli nie wykonywałby 
przewozu, o którym mowa w lit. a; c – stawkę za 1 km przebiegu pojazdu. Stawkę 
za 1 km przebiegu pojazdu określać będzie rada gminy, w drodze uchwały, przy 
czym stawka ta nie będzie mogła być niższa niż określona w przepisach wyda-
nych na podstawie art. 34a ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym. Zgodnie z wydanym na podstawie tego przepisu rozporządzeniem 
ministra infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków ustala-
nia oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych 
samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością 
pracodawcy, koszty używania pojazdów do celów służbowych pokrywa praco-
dawca według stawek za 1 km przebiegu pojazdu, które nie mogą być wyższe 
niż: 1) dla samochodu osobowego: a) o pojemności skokowej silnika do 900 cm3 
– 0,5214 zł; b) o pojemności skokowej silnika powyżej 900 cm3 – 0,8358 zł; 2) dla 
motocykla – 0,2302 zł; 3) dla motoroweru – 0,1382 zł.
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Proponowana zmiana ma przyczynić się do zmniejszenia dysproporcji po-
między ponoszonymi a refundowanymi kosztami dowozu. Zmiana systemu 
zwrotu kosztów jest koniecznym wsparciem dla rodziców, bez którego wielu 
z nich nie będzie w stanie realizować dowozu swoich dzieci do placówek oświa-
towych. W takiej sytuacji gmina będzie obowiązana do zorganizowania specja-
listycznych usług transportowych, które nie wszędzie są osiągalne, a tam, gdzie 
są wykonywane, niejednokrotnie wymagają od gminy poniesienia kosztów zna-
cząco wyższych niż refundacja oferowana rodzicom.

Tak na marginesie należy stwierdzić, że zaproponowana zmiana jest mini-
malną, jaka może być zaakceptowana przez rodziców dowożących swoje dzieci 
do wymienionych placówek. Przecież stawki za 1 km przebiegu pojazdu nie były 
zmieniane przez prawie 20 lat i wszyscy ci, którzy używają swoich samochodów 
do celów służbowych, doskonale wiedzą, że otrzymywana tzw. kilometrówka 
pokrywa dzisiaj jedynie koszty paliwa, ale nie pokrywa kosztów eksploatacji 
samochodu, a tym bardziej jego amortyzacji. Także w tym zakresie powinny 
nastąpić określone zmiany i jeśli one by nastąpiły, powinny też być zastosowa-
ne do wprowadzanych zmian w omawianej ustawie.

Popieram zaproponowane zmiany ustawowe zawarte w druku senackim 
nr 679 i będę za nimi głosować. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 14. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy – Prawo oświatowe wniesiona prze senacką Komisję 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej ma na celu wprowadzenie zmiany 
w systemie zwrotu kosztów dowozu dzieci, młodzieży i uczniów z niepełno-
sprawnościami do przedszkoli, szkół i innych placówek oświaty.

Efektem projektowanej ustawy będzie urealnienie kwoty zwracanej przez jed-
nostkę samorządu terytorialnego rodzicom w związku z ponoszonymi kosztami. 
Zgodnie z informacjami zawartymi w ocenie skutków regulacji: ,,Projektowana 
ustawa będzie oddziaływała na jednostki samorządu terytorialnego, gdyż ich 
zadaniem jest dowożenie dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych, 
a w przypadku gdy rodzice samodzielnie dowożą dzieci, gminy są obowiąza-
ne do zwrotu kosztów według zasad określonych w ustawie z dnia 14 grudnia 
2016 r. – Prawo oświatowe”.

Niestety ze względu na szybkie procedowanie projektu nie otrzymaliśmy 
opinii strony rządowej w tej sprawie. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator małgorzaty kopiczko  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Po przeanalizowaniu propozycji zmian przedstawionych w projekcie usta-
wy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe pragnę 
przedstawić kilka uwag dotyczących przedmiotowych zapisów.

Pierwsza kwestia dotyczy możliwości tworzenia domowego punktu wycho-
wania przedszkolnego dla nie więcej niż 7 dzieci – art. 1 pkt 1 projektu.

Przepisy epizodyczne przyjęte na czas kryzysu upraszczają procedury zwią-
zane z możliwością zwiększenia oferty i sposobem działania już istniejących 
przedszkoli, szkół i placówek, nie wprowadzają jednak uproszczonego trybu 
zakładania jednostek oświatowych. Przepisy prawa oświatowego zapewniają 
obecnie możliwość zakładania i prowadzenia nie tylko klasycznych przedszkoli, 
ale także innych form wychowania przedszkolnego w postaci punktów przed-
szkolnych i zespołów wychowania przedszkolnego. Inne formy wychowania 
przedszkolnego są kameralnymi placówkami, z reguły położonymi blisko miej-
sca zamieszkania dziecka, umożliwiającymi dostęp do edukacji przedszkolnej 
w atmosferze zbliżonej do atmosfery w wielodzietnej rodzinie. Zajęcia w punkcie 
przedszkolnym lub zespole wychowania przedszkolnego są prowadzone w gru-
pach liczących od 3 do 25 dzieci.

Wątpliwości budzi wprowadzenie do ustawy możliwości tworzenia domo-
wego punktu wychowania przedszkolnego oraz odstąpienie od wymogu przed-
stawienia opinii komendanta powiatowego bądź miejskiego Państwowej Straży 
Pożarnej i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, co może skutko-
wać powstaniem zagrożenia dla zdrowia i życia najmłodszych.

Obecnie finansowanie dzieci w wieku powyżej 6 lat objętych wychowaniem 
przedszkolnym odbywa się w ramach części oświatowej subwencji ogólnej dla 
jednostek samorządu terytorialnego. W celu zwiększenia dostępności wycho-
wania przedszkolnego od 2013 r. samorządy otrzymują wsparcie z budżetu 
państwa w formie dotacji celowej na realizację ich obowiązkowego zadania 
własnego. Sformułowanie „środki z budżetu państwa w kwocie odpowiadającej 
wysokości dotacji przewidzianej dla dzieci w wieku 2,5–5 lat w przedszkolach” 
jest zbyt ogólne i powoduje wątpliwości, czy mowa o dotacjach udzielanych 
przez gminy, czy o dotacji celowej udzielanej gminom z budżetu państwa na 
dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. Z uwagi na 
to rozwiązania zawarte w art. 1 pkt 1 projektu ustawy należy zaopiniować 
negatywnie.

Kwestia druga to sposób finansowania zadań w zakresie kształcenia uczniów 
będących obywatelami Ukrainy – art. 1 pkt 2 projektu.

Zmiana proponowana w art. 1 pkt 2 lit. a projektu ustawy może spowodować 
problemy w zakresie dofinansowania dowożenia uczniów. Rozporządzenie wy-
dane na podstawie art. 28 ust. 6 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 
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jednostek samorządu terytorialnego nie uwzględnia w podziale środków sub-
wencji oświatowej dowożenia uczniów.

Proponowany w art. 1 pkt 2 lit. b projektu ustawy przepis określający, ile 
środków mają otrzymywać w 2022 r. jednostki samorządu terytorialnego, nie 
określa, w jaki sposób oblicza się średni koszt w przypadku szkół samorządo-
wych i na podstawie jakiego okresu ma on zostać wyliczony. Może to powodować 
kłopoty z przyznawaniem środków, gdyż konieczne jest zebranie tych danych. 
Dotychczas żadne sprawozdania nie obejmowały tych kwot, więc może to spo-
wodować opóźnienie w przekazywaniu środków. Zastosowanie takich rozwią-
zań spowoduje nierówne finansowanie uczniów w poszczególnych jednostkach 
samorządu terytorialnego.

Trzecia kwestia dotyczy możliwości organizowania przez dyrektorów szkół 
i placówek w okresie ferii letnich w roku szkolnym 2021/2022 kolonii i półkolonii 
dla uczniów będących obywatelami Ukrainy – art. 1 pkt 3 projektu.

Nie ma uzasadnienia, aby skrócić czas na zgłoszenie przez organizatora wy-
poczynku przez system bazy wypoczynku do 7 dni. Obecnie organizator ma na 
to 14 dni.

Odnosząc się do kwestii zlecania zadania polegającego na organizacji wypo-
czynku organizacjom pozarządowym oraz podmiotom wymienionym w art. 3 
ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie, muszę zauważyć, że również obecnie możliwa jest taka reali-
zacja tego zadania publicznego. Kuratorzy oświaty zamieścili na stronach ogło-
szenia o otwartych konkursach ofert, do których mogą przystąpić zleceniobiorcy, 
którzy mogą przyjąć również dzieci z Ukrainy. Kuratorzy oświaty dysponują 
łącznie kwotą 27 milionów 800 tysięcy zł. W związku z tym omawianą zmianę 
należy uznać za zbędną.

Czwarta kwestia dotyczy możliwości tworzenia w roku szkolnym 2022/2023 
w uproszczonym trybie oddziałów międzynarodowych dla uczniów będących 
obywatelami Ukrainy – art. 1 pkt 4 projektu.

Proces uzyskania zgody ministra na prowadzenie oddziału międzynarodo-
wego jest poprzedzony uzyskaniem zgody bądź akredytacji zagranicznej insty-
tucji edukacyjnej i przeprowadzeniem przez tę instytucję badania, czy szkoła 
spełnia formalne i faktyczne warunki kształcenia określone dla standardu ja-
kościowego danego programu edukacyjnego. Uzyskanie takiej zgody bądź akre-
dytacji jest koniecznym warunkiem wydania zgody przez ministra.

W projekcie senackim nie wskazano, według jakich zasad oraz treści pro-
gramowych będzie realizowane kształcenie obywateli Ukrainy. Nie wskazano 
również instytucji, która byłaby w jakikolwiek sposób gwarantem jakości pro-
gramu realizowanego w tak zorganizowanym oddziale międzynarodowym. 
Brak decyzji administracyjnej, czyli zgody ministra, w przypadku, gdy szkoła 
nie będzie wywiązywać się ze swoich zobowiązań wobec ucznia lub będzie na-
ruszać przepisy prawa, może skutkować brakiem możliwości wzruszenia ta-
kiego działania oraz zniwelowania negatywnych długotrwałych skutków, które 
wpływają na dalsze losy edukacyjne ucznia, co może spowodować, że jego dobro 
zostanie naruszone.

Warto zwrócić uwagę, że w przypadku oddziału międzynarodowego przepis 
art. 22 ust. 7 ustawy – Prawo oświatowe dopuszcza wyłączenie stosowania przy 
zatrudnianiu nauczycieli przepisów dotyczących kwalifikacji wymaganych do 
nauczania w szkołach publicznych polskiego systemu oświaty. W świetle obo-
wiązujących przepisów obywatele Ukrainy mogą być zatrudnieni w Polsce na 
stanowisku nauczyciela, jeżeli spełniają warunki przewidziane do zajmowania 
tego stanowiska, określone w art. 10 ust. 5 pkt 2–5 ustawy z dnia 26 stycznia 
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1982 r. – Karta Nauczyciela. Projektowany przepis nie przewiduje jednak wy-
łączenia stosowania wobec wskazanych nauczycieli przepisów określających 
warunki przewidziane do zajmowania stanowiska nauczyciela. Niejasny jest 
więc cel wprowadzenia tego przepisu. Czy przepis ten ma znosić wymogi prze-
widziane w Polsce w zakresie kwalifikacji wymaganych od nauczycieli, w tym 
konieczność nostryfikacji dyplomu w przypadku obywateli Ukrainy, czy też 
wszystkie wymogi określone w art. 10 ust. 5 pkt 2–5 ustawy – Karta Nauczyciela? 
W związku z tym i ta propozycja nie powinna zostać ujęta w zapisach ustawy.

Kwestia piąta to możliwość obsadzania stanowiska dyrektora jednostki sys-
temu oświaty bez postępowania konkursowego – art. 1 pkt 5 projektu.

Rozwiązania pozwalające na czasową obsadę stanowisk dyrektorów szkół 
i placówek bez wymogu konkursowego wyłaniania kandydatów na te stanowi-
ska zostały wprowadzone w latach 2020 i 2021 z uwagi na wyjątkową sytuację 
związaną z pandemią COVID-19, w celu ograniczenia zagrożenia wynikające-
go z możliwości zarażenia się wirusem przez członków komisji konkursowych 
i uczestników konkursów na stanowiska dyrektorów szkół i placówek.

Obecnie z uwagi na aktualną sytuację epidemiczną w kraju oraz poziom 
wyszczepienia wprowadzanie takich rozwiązań nie jest już uzasadnione. 
Postępowanie konkursowe jest najbardziej pożądaną formą wyboru osoby na 
stanowisko dyrektora danej szkoły lub placówki, bowiem pozwala wybrać kan-
dydata spełniającego najwyższe wymagania, a jednocześnie nie blokuje moż-
liwości wyboru dotychczasowego dyrektora szkoły czy placówki. W związku 
z przedstawionymi rozważaniami ta zmiana nie powinna zostać uwzględniona.

Kwestia szósta dotyczy odstąpienia od stosowania wobec uczniów będących 
obywatelami Ukrainy powszechnie obowiązujących zasad oceniania, klasyfi-
kowania i promowania oraz obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasi-
sty – art. 1 pkt 6 projektu.

Zgodnie z art. 165 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oso-
by niebędące obywatelami polskimi i podlegające obowiązkowi szkolnemu lub 
obowiązkowi nauki korzystają z nauki i opieki w publicznych szkołach na wa-
runkach dotyczących obywateli polskich.

W dniu 8 kwietnia br. minister edukacji i nauki podpisał rozporządzenie 
zmieniające rozporządzenie w sprawie organizacji kształcenia, wychowania 
i opieki dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy, które wprowadza 
odrębne unormowania w zakresie klasyfikacji dzieci i młodzieży będących oby-
watelami Ukrainy i realizujących obowiązek szkolny lub obowiązek nauki w od-
dziale przygotowawczym. W tym przypadku rada pedagogiczna może uznać, 
że w związku z ograniczoną znajomością języka polskiego lub ograniczonym 
zakresem realizowanych zajęć edukacyjnych uczniowie ci nie będą podlegali 
klasyfikacji w roku szkolonym 2021/2022. W tym przypadku zamiast świa-
dectwa szkolnego uczniowie otrzymają zaświadczenie o przebiegu nauczania 
w roku szkolnym 2021/2022.

Z kolei w odniesieniu do propozycji zwolnienia uczniów będących obywate-
lami Ukrainy z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty uprzejmie 
informuję, że uczniowie realizujący obowiązek szkolny w klasie VIII szkoły pod-
stawowej, aby ukończyć szkołę podstawową, muszą spełnić m.in. warunek przy-
stąpienia do egzaminu ósmoklasisty na takich samych warunkach jak uczniowie 
polscy, zgodnie z art. 44q ust. 1 ustawy o systemie oświaty.

Obowiązujące przepisy pozwalają uczniom, którzy przybyli z Ukrainy, 
na przystąpienie w bieżącym roku szkolnym do egzaminu ósmoklasisty. 
Ddeklarację należało złożyć do dnia 11 kwietnia 2022 r. Dyrektor Centralnej 
Komisji Egzaminacyjnej został zobowiązany do przygotowania i ogłoszenia 
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dodatkowych dostosowań na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym 
dla uczniów będących obywatelami Ukrainy. Dostosowania dla wskazanych 
uczniów będą polegały m.in. na przetłumaczeniu niektórych arkuszy egzami-
nacyjnych na język ukraiński oraz możliwości korzystania podczas egzaminu 
ze słowników. Dyrektorom okręgowych komisji egzaminacyjnych umożliwiono 
powoływanie w skład zespołu egzaminatorów sprawdzających prace egzami-
nacyjne osób niewpisanych do ewidencji egzaminatorów prowadzonej przez 
okręgową komisję egzaminacyjną pod warunkiem, że osoby te odbędą szkolenie 
dla egzaminatorów. Pozwoli to na powołanie w skład zespołów egzaminatorów 
osób znających język ukraiński, które będą mogły wspierać egzaminatorów przy 
sprawdzaniu prac egzaminacyjnych obywateli Ukrainy.

Ukończenie na ogólnych zasadach szkoły podstawowej przez ucznia z Ukrainy 
umożliwia takiemu absolwentowi uczestniczenie w postępowaniu rekrutacyj-
nym do szkół ponadpodstawowych, zgodnie z zasadą powszechnej dostępno-
ści. Dlatego minister edukacji i nauki nie przewiduje odrębnych warunków ani 
kryteriów rekrutacji do szkół ponadpodstawowych dla dzieci uchodźców, które 
ukończą szkołę podstawową w polskim systemie edukacji. Warunkiem przy-
jęcia kandydata do szkoły ponadpodstawowej jest posiadanie przez kandydata 
świadectwa ukończenia szkoły podstawowej. Ustawowe warunki i kryteria re-
krutacyjne są takie same dla każdego absolwenta szkoły podstawowej.

Kwestia siódma dotyczy wprowadzenia dodatkowej bezpłatnej nauki języka 
polskiego dla uczniów będących obywatelami Ukrainy w oddziałach przygoto-
wawczych – art. 2 projektu.

Zmiana w ustawie – Prawo oświatowe proponowana w art. 2 senackiego pro-
jektu ustawy nie jest celowa, ponieważ obowiązujące przepisy dają możliwość 
organizowania dodatkowych zajęć, o których mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, dla uczniów realizujących naukę 
w oddziałach przygotowawczych.

W związku z tym uważam, że przedstawione zmiany nie powinny uzyskać 
akceptacji. Rozwiązania, na których opiera się ministerstwo, w zupełności wy-
czerpują tę problematykę i umożliwiają pomoc obywatelom Ukrainy w kontek-
ście oświatowym.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dotychczasowe rozwiązania ustawowe dotyczące pomocy obywatelom 

Ukrainy są bardzo ważne i niezmiernie potrzebne, ale wszyscy mamy świa-
domość, że są w dalszym ciągu niewystarczające, bo życie przynosi nam każ-
dego dnia kolejne potrzeby i niespodzianki, których nie przewidziano jeszcze 
na etapie kolejnych legislacji.

Nie jest to zarzut w stosunku do nikogo. Chodzi jedynie o to, aby w moż-
liwie najszybszy sposób reagować na pojawiające się potrzeby w zakresie 
pomocy. Otóż w wyniku trwających działań wojennych w Ukrainie nieusta-
jąco wzrasta liczba dzieci uchodźców, które uzyskały schronienie na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej. Tysiące z nich znalazło już miejsca w polskich 
przedszkolach i szkołach. Jednakże zapewnienie opieki, wychowania i edukacji 
tym osobom pociąga za sobą szereg problemów organizacyjnych, wychowaw-
czych i edukacyjnych związanych m.in. z odmiennym systemem nauczania 
w Ukrainie, jak również z nieznajomością języka polskiego.

Mając powyższe na uwadze, omawiany projekt ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na teryto-
rium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe wprowadza nowe rozwią-
zania w przedmiotowym zakresie. Ustawa z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy 
obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 
państwa pozwala tworzyć dla dzieci w wieku do 3 lat będących uchodźcami 
z Ukrainy niepubliczne placówki opieki na uproszczonych zasadach z pomi-
nięciem wielu obowiązujących wymogów. Projekt nowelizacji tej ustawy prze-
widuje podobne rozwiązanie w odniesieniu do dzieci w wieku przedszkolnym. 
Zakłada wprowadzenie możliwości organizacji opieki dla dzieci w tym wie-
ku w formie domowego punktu wychowania przedszkolnego. W tego rodzaju 
punkcie objętych opieką mogłoby zostać maksymalnie 7 dzieci. Jeżeli punkt 
zostałby zorganizowany w lokalu mieszkalnym, nie byłoby konieczne uzyska-
nie opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 
i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. Ponadto osoba prawna 
inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub osoba fizyczna będąca orga-
nem prowadzącym domowy punkt wychowania przedszkolnego będzie mogła 
wystąpić do gminy o udzielenie dotacji. Wysokość dotacji oraz zasady jej prze-
kazywania i rozliczenia określone zostałyby w porozumieniu zawartym pomię-
dzy gminą a osobą prowadzącą punkt domowego wychowania przedszkolnego.

Ponadto zmiana w zakresie art. 1 pkt 2 projektu ustawy ma na celu stwo-
rzenie realnej możliwości objęcia uczniów z Ukrainy wychowaniem przed-
szkolnym poprzez zapewnienie adekwatnych środków na sfinansowanie tego 
zadania, a ponadto przewiduje się także wprowadzenie regulacji, która ma na 
celu zapewnienie wypoczynku w czasie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 
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2021/2022 najmłodszym uchodźcom z Ukrainy, którzy przybyli do Polski 
zwykle pod opieką jednego z rodziców. Projekt wprowadza także możliwość 
utworzenia w roku szkolnym 2022/2023 oddziałów międzynarodowych w celu 
zapewnienia kształcenia i wychowania dzieci i uczniów będących obywatelami 
Ukrainy, których pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany 
za legalny. Utworzenie takiego oddziału nie będzie wymagało uzyskania zezwo-
lenia ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. Ponadto organ pro-
wadzący szkołę, w której ma zostać utworzony oddział międzynarodowy, nie 
będzie musiał składać wniosku o zezwolenie na utworzenie takiego oddziału.

Proponowane rozwiązanie byłoby fakultatywną, kolejną formą kształcenia 
uczniów z Ukrainy (obok oddziałów przygotowawczych i klas ogólnodostęp-
nych) i dawałoby organom prowadzącym i jednostkom oświatowym elastycz-
ność w kształtowaniu oferty edukacyjnej dla uczniów z Ukrainy w zależności 
od zaistniałych potrzeb.

Obowiązujące przepisy nie wyłączają ukraińskich dzieci kierowanych do 
polskich szkół z wymogu oceniania, klasyfikowania i promowania, a także 
przystępowania do egzaminu ósmoklasisty, co w szczególności wobec różnic 
pomiędzy polskim a ukraińskim systemem oświaty jest niezasadne. W związ-
ku z powyższym projekt przewiduje odstąpienie w roku szkolnym 2021/2022 
od stosowania zasad oceniania, klasyfikowania i promowania, określonych 
w przepisach ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w odniesie-
niu do uczniów, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w ukra-
ińskim systemie oświaty i którzy legalnie przebywają na terytorium naszego 
kraju. W takim przypadku będą stosowane opisowe formy podsumowania 
postępów edukacyjnych i poświadczenia realizacji przez tych uczniów obo-
wiązku szkolnego i obowiązku nauki. Ponadto projekt przewiduje, że uczniowie 
ci zostaną zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty. 
Zwolnieni z tego egzaminu uczniowie będą mogli zostać przyjęci do pierwszej 
klasy szkoły ponadpodstawowej po zakończeniu rekrutacji decyzją dyrektora 
szkoły, jeżeli szkoła będzie dysponowała wolnymi miejscami. Jednocześnie 
projekt umożliwia przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty na wniosek ro-
dzica ucznia z Ukrainy lub innej osoby sprawującej opiekę nad tym uczniem.

Są to racjonalne propozycje zmian, za którymi będę głosować. Oczywiście 
możliwe jest też rozwiązanie rządowe, które będzie bardziej kompleksowe 
i uwzględniające te propozycje, ale powinno być ono przygotowane w trybie 
pilnym, bo czasu naprawdę nie ma. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora adama szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym 
na terytorium tego państwa wprowadza bardzo wiele pozytywnych rozwiązań 
dla dzieci i młodzieży, które trafiły do Polski po agresji Federacji Rosyjskiej na 
Ukrainę. Wśród nowych propozycji można wskazać na przykład prawo tworze-
nia dla dzieci w wieku do 3 lat będących uchodźcami z Ukrainy niepubliczne 
placówki opieki na uproszczonych zasadach z pominięciem wielu obowiązują-
cych wymogów. Projekt zakłada też wprowadzenie możliwości organizacji opie-
ki dla dzieci, w tym w formie domowego punktu wychowania przedszkolnego. 
Nowelizacja ustawy ma na celu także stworzenie realnej możliwości objęcia 
uczniów z Ukrainy wychowaniem przedszkolnym. Projekt ustawy przewiduje 
również wprowadzenie regulacji, która ma na celu zapewnienie dzieciom wypo-
czynku w czasie przerwy wakacyjnej w roku szkolnym 2021/2022. W związku 
z tym projekt przewiduje możliwość organizowania przez dyrektora szkoły lub 
placówki kolonii i półkolonii. Co ważne, ustawa umożliwia uczniom z Ukrainy 
naukę w języku ukraińskim i z ukraińską podstawą programową. Rozwiązanie 
takie jest przyjazne dla dzieci i młodzieży, które przeżyły traumę, uciekając 
z własnego kraju. W związku z głośną ostatnio kwestią obowiązku zdawania 
przez dzieci z Ukrainy egzaminu ósmoklasisty, projekt przewiduje też, że ucznio-
wie ci zostaną zwolnieni z obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty.

Mając na uwadze przedstawione informacje i wiedząc, że tysiące ukraińskich 
dzieci znalazły już miejsce w polskich przedszkolach i szkołach, popieram tę 
ustawę i będę głosował za jej przyjęciem.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt nowelizacji ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon-

fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe 
zakłada m.in. możliwość kształcenia uczniów z Ukrainy w języku ukraińskim 
i z ukraińską podstawą programową; zwolnienie tych uczniów z wymogu oce-
niania, klasyfikowania i promowania, a także z obowiązku przystąpienia do eg-
zaminu ósmoklasisty. Projekt zawiera także regulacje dotyczące organizowania 
wypoczynku czy tworzenia oddziałów międzynarodowych.

W toku konsultacji do projektu odniósł się m.in. minister edukacji i nauki, 
który wyraził pogląd, że projekt ustawy, w przedstawionym kształcie, nie może 
uzyskać pozytywnej opinii. „Według ministra edukacji i nauki:

— wątpliwości wywołuje wprowadzenie możliwości tworzenia «domowego 
punktu wychowania przedszkolnego» oraz odstąpienia od wymogu przedstawie-
nia opinii komendanta powiatowego (miejskiego) Państwowej Straży Pożarnej 
i państwowego powiatowego inspektora sanitarnego w kontekście konieczno-
ści zapewnienia dzieciom bezpieczeństwa; ponadto użycie w projektowanym 
art. 28a ust. 1 (art. 1 pkt 1 projektu) nieostrego sformułowania «warunki zbliżone 
do domowych», może powodować problemy interpretacyjne;

— sformułowanie «środki z budżetu państwa w kwocie odpowiadającej 
wysokości dotacji przewidzianej dla dzieci w wieku 2,5–5 lat w przedszkolach» 
jest zbyt ogólne i także może być źródłem wątpliwości interpretacyjnych;

— zmiana zaproponowana w art. 1 pkt 2 lit. a projektu może spowodować 
problemy w zakresie dofinansowania dowożenia dzieci;

— skrócenie do 7 dni terminu wyznaczonego na zgłoszenie zamiaru zor-
ganizowania wypoczynku dla dzieci z Ukrainy nie znajduje uzasadnienia, zaś 
regulację dotyczącą zlecania organizacjom pozarządowym oraz podmiotom 
wymienionym w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie realizacji zadania polegającego na or-
ganizacji wypoczynku należy uznać za zbędną;

— propozycje dotyczące oddziałów międzynarodowych oraz obsadza-
nia stanowisk dyrektorów z pominięciem konkursu muszą być ocenione 
negatywnie;

— zmiana proponowana w art. 2 projektu nie jest celowa, ponieważ obowią-
zujące przepisy dają możliwość organizowania dodatkowych zajęć z zakresu 
języka polskiego”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiamy dziś ustawę o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, którą Komisja 
Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej procedowały późnym wieczorem w dniu wczorajszym, 
gdyż ustawa ta została kilka godzin wcześniej uchwalona przez Sejm. Nikt z senatorów 
nie miał żadnej wątpliwości, czy należy się nad nią pochylić w tak ekspresowym tempie, 
i nikt z senatorów obu połączonych komisji nie zastanawiał się, jak w sprawie tej ustawy 
głosować. Wszyscy członkowie obu komisji obecni podczas procedowania ustawy byli 
za przyjęciem omawianej ustawy bez poprawek.

Najważniejszą zmianą w ustawie jest zmiana w art. 13, w którym w ust. 1 w zdaniu 
pierwszym wyrazy „60 dni” zastępuje się wyrazami „120 dni”, co oznacza, że wszystkie 
osoby fizyczne, które zdecydowały się na przyjęcie uchodźców z Ukrainy, mogą liczyć 
na częściowy zwrot kosztów związanych z zapewnieniem im warunków zakwaterowa-
nia i wyżywienia przez kolejne 2 miesiące.

W ustawie określono, że koszty obsługi przez gminę zadań określonych w ust. 1 
i art. 13a ust. 3 i 4 wynoszą 16 zł za każdy rozpatrzony wniosek o świadczenie pienięż-
ne, zaś 32 zł w przypadku, gdy gmina dokona weryfikacji warunków zakwaterowania 
i wyżywienia.

Bardzo istotne wydaje się rozwiązanie ustawowe regulowane przez dodawany po 
art. 13 art. 13a, powierzający ministrowi właściwemu do spraw informatyzacji prowa-
dzenie bazy danych wniosków zarejestrowanych uchodźców z Ukrainy (a dokładnie 
wniosków, o których mowa w art. 13 ust. 1). Rozwiązanie to wyeliminuje sytuacje re-
jestracji wniosków w różnych miastach czy gminach, bo będą one udostępniane gmi-
nom z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego prowadzonego przez właściwego 
ministra, co pozwoli na weryfikację, czy w przypadku osoby, której dotyczy wniosek, 
nie złożono wniosku ze wskazaniem innego miejsca pobytu, sprawdzenie daty wjazdu 
obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej itd.

W pełni popieram te rozwiązania ustawowe i będę za nimi głosować. Dziękuję za 
uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z kon-

fliktem zbrojnym na terytorium tego państwa dotyczy wydłużenia do 120 dni 
okresu, za który może być przyznane świadczenie pieniężne z tytułu zapewnie-
nia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz zakłada groma-
dzenie danych osób, na które zostały złożone wnioski, w celu monitorowania 
wydatkowania środków publicznych oraz wyeliminowania ewentualnych nad-
użyć w tym zakresie. 

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „Celem projektu ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa jest wydłużenie do 120 dni okresu, za który może być przyzna-
ne świadczenie pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia 
obywatelom Ukrainy. Projekt zakłada ponadto gromadzenie danych osób, na 
które zostały złożone wnioski, o których mowa w art. 13 ust. 1 ustawy, co jest 
niezbędne w celu monitorowania wydatkowania środków publicznych na świad-
czenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywate-
lom Ukrainy i wyeliminowania ewentualnych nadużyć w tym zakresie. Dzięki 
wdrożeniu odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych organ gminy będzie 
miał możliwość ustalenia, czy dla danej osoby, której nadano numer PESEL na 
podstawie art. 4 ustawy, nie został już złożony wniosek o przyznanie środków 
za ten sam okres. Ustawa wejdzie w życie, co do zasady, z dniem następującym 
po dniu ogłoszenia. Powyższy termin nie narusza zasad demokratycznego pań-
stwa prawnego i jest niezbędny z uwagi na konieczność pilnego wejścia w życie 
proponowanych regulacji”.

W Sejmie projekt przeszedł zdecydowaną większością głosów: 429 posłów 
było za, 10 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. Popieram niniejszą ustawę. 
Dziękuję bardzo.
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oświadczenie złożone 
przez senatora Pawła arndta 

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Jednym z wyzwań, przed którymi współcześnie stajemy w dziedzinie mo-

dernizacji infrastruktury drogowej, jest zapewnienie osobom ją użytkującym 
jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Niestety niezwykle poważnym 
problemem, o czym tak często przypominają nam doniesienia medialne, 
jest kwestia dużej liczby zdarzeń i wypadków drogowych. Po części wyni-
ka to z braku rozwagi, brawury czy też nierespektowania przepisów przez 
uczestników ruchu drogowego, jednakże inną przyczyną tego typu niebez-
piecznych sytuacji są problemy związane ze stanem technicznym infrastruk-
tury drogowej oraz brakiem dostosowania jej do wymogów wzmożonego  
ruchu.

W minionym tygodniu do mojego biura senatorskiego wpłynęło pismo wy-
stosowane przez burmistrza miasta i gminy Czerniejewo z prośbą o udzielenie 
wsparcia sprawie dotyczącej poprawy warunków życia mieszkańców gminy 
Czerniejewo poprzez zwiększenie poziomu bezpieczeństwa uczestników ruchu 
korzystających z drogi powiatowej nr 2158P na odcinku do drogi krajowej nr 15 
przez Szczytniki Czerniejewskie, Pakszyn do Czerniejewa. W opinii burmi-
strza, który działa w imieniu mieszkańców gminy Czerniejewo, ze szczegól-
nym uwzględnieniem sołectwa Pakszyn i sołectwa Szczytniki Czerniejewskie 
oraz samorządu mieszkańców miasta Czerniejewa, przebudowa wymienione-
go odcinka drogi, która miałaby zostać przeprowadzona w ramach inwesty-
cji „Modernizacja dróg w powiecie gnieźnieńskim” zgłoszonej przez powiat 
gnieźnieński do drugiej edycji Rządowego Funduszu „Polski Ład” w zakre-
sie Programu Inwestycji Strategicznych, jest odpowiedzią na formułowane 
od dłuższego czasu oczekiwania lokalnej społeczności. W szczególności od-
nosi się to do planów budowy ścieżki pieszo-rowerowej, która umożliwiłaby 
bezpieczne skomunikowanie z obiektami użyteczności publicznej, takimi jak 
szkoły, przedszkola, żłobki, etc., dotyczy to również kwestii zapewnienia bez-
pieczeństwa w drodze do i z miejsc pracy. Należy przy tym zaznaczyć, że sami 
mieszkańcy, w ramach możliwości, podejmują inicjatywy mające na celu za-
pewnienie należytego bezpieczeństwa na wymienionym odcinku drogi. Istota 
wskazanej przeze mnie materii jest doskonale znana lokalnemu samorządowi, 
dlatego też Rada Miasta i Gminy Czerniejewo podjęła decyzję o dofinansowa-
niu tego zadania i zabezpieczeniu wkładu własnego do planowanej inwestycji 
w kwocie 800 tysięcy zł.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 41. posiedzenia Senatu

288

41. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 27 i 28 kwietnia 2022 r.

Zwracam się do Szanownego Pana Ministra z uprzejmą prośbą o zwrócenie 
szczególnej uwagi na niniejsze zagadnienie i udzielenie koniecznej pomocy fi-
nansowej w realizacji tej inwestycji.

Z poważaniem 
Paweł Arndt 
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do minister finansów  
Magdaleny rzeczkowskiej

Przedsiębiorcy domagają się likwidacji tzw. Polskiego Ładu, póki nie jest jesz-
cze za późno. Kryzys, wojna i chaos podatkowy – to może być gwoździem do 
trumny.

Dlaczego dobija się ludzi ukrytym podatkiem w postaci składki na ZUS?
Dlaczego nie zlikwidowano jeszcze DSF w sytuacji, gdy jest tyle podatków, 

które musza płacić ludzie? Dlaczego muszą to płacić ci, którzy ciężko pracują, 
a nie wszyscy, skoro jest to podatek ze słowem „solidarny” w nazwie?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do minister finansów  
Magdaleny rzeczkowskiej

Szanowna Pani Minister!
Czy ministerstwo zdaje sobie sprawę, że jest bardzo dużo firm zajmujących 

się chociażby dystrybucją towarów niskomarżowych, których rentowność wy-
nosi poniżej 1%? Kto wpadł na tak zabójczy dla tych ludzi pomysł, aby karać ich 
dodatkowym podatkiem za nieosiągnięcie marży w wysokości 1%? Z czego ci 
ludzie maja płacić, jak się rozwijać, jak konkurować?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury  
andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
Dziękuję za odpowiedzi na moje wcześniejsze oświadczenia. Dalej uważam, 

że nałożone mandaty przynoszą odwrotny skutek, a jedynym celem są wpływy 
do budżetu, nie zaś bezpieczeństwo kierowców. To opinia dosłownie wszystkich, 
z którymi rozmawiam na ten temat, w tym kierowców zawodowych.

Odpowiedź, że światło kierunkowskazu nie może być koloru czerwonego, 
bo musi być inne niż pozostałe, i odpowiedzi na inne moje pytania związa-
ne z usprawnieniem ruchu drogowego przyjmuję z wielkim niedowierzaniem. 
Idąc tokiem rozumowania ministerstwa, trzeba by uznać, że tysiące kierow-
ców z Polski czy też z Europy powodują wielkie katastrofy i nagminne wypad-
ki w krajach, w których te rozwiązania nikomu nie przeszkadzają. A przecież 
statystyki są inne, zaś chociażby polscy turyści wypożyczający wakacyjnie sa-
mochody w Kanadzie dobrze sobie radzą i nie przeszkadzają im w bezpiecznej 
jeździe np. światła jednego koloru. Zresztą idąc dalej tym tokiem rozumowania, 
można zapytać: a dlaczego światło przeciwmgielne jest koloru czerwonego? Czy 
to nie wprowadza kierowców w błąd, skoro ministerstwo tak twierdzi?

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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oświadczenie złożone 
przez senatora roberta dowhana

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia  
adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Jak to jest, że przedsiębiorcy, na których nałożono kolejne podatki pod przy-

krywką opłaty na ZUS (4,9 i 9%) oraz w wyniku tego, że od każdej działalności 
płacą ZUS, najmniej chorują i chodzą na zwolnienia? Z czego to wynika? Czy 
z ciężkiej pracy i odpowiedzialności za siebie, pracowników i firmę, czy może 
z tego, że są tak odporni na wszelkie wirusy?

Jak to jest, Panie Ministrze, że mimo tak wysokich opłat na tzw. ZUS dalej 
ci, którzy płacą, muszą czekać miesiącami na wizytę u lekarza lub latami np. 
na wyrwanie zęba?

Dlaczego w takiej sytuacji, skoro państwo kasuje tak wysokie opłaty, nie mogą 
odliczyć sobie leczenia prywatnego w podatku lub w opłacie za ZUS?

Czy ministerstwo kiedykolwiek rozmawiało z przedsiębiorcami? I czy te 
nowe stawki w tzw. Polskim Ładzie to wymysł Ministerstwa Zdrowia?

Z poważaniem 
Robert Dowhan



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 41. posiedzenia Senatu

293

41. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 27 i 28 kwietnia 2022 r.

 
 
 
 
 

oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do prezesa rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Panie Premierze!
Ostatnio media obiegły zdjęcia ministrów zdrowia oraz infrastruktury, a na-

wet Pana, w spersonalizowanych kurtkach.
W związku z tym zwracam się z poniższymi pytaniami.
1. Jaki jest cel nabycia nowej odzieży Pana Premiera i członków rządu? Kto 

dokładnie otrzymał taką odzież?
2. Kiedy otrzymaliście spersonalizowane ubrania?
3. Jaki był koszt zakupu odzieży?
4. Jaki jest rodzaj tej odzieży? Na zdjęciach widoczne były kurtki oraz polary.
5. Jaki był koszt nadruku/ haftu?
6. Kto zlecił zakup i kto wykonał zlecenie?

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski 
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do prezesa rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Panie Premierze!
W połowie grudnia 2021 r. Rada Miejska w Sianowie podjęła uchwałę roz-

poczynającą procedurę włączenia w swoje granice Łaz należących do gminy 
Mielno. Burmistrz Sianowa ogłosił, że za taką zmianą administracyjną opowia-
da się większość społeczności Łaz, więc procedura będzie tylko formalnością.

Przeprowadzone zostały konsultacje społeczne, których wyniki nie pozosta-
wiają złudzeń – mieszkańcy całej gminy Mielno w 97% opowiedzieli się za pozo-
staniem Łaz w gminie Mielno, a mieszkańcy Łaz w 96% zagłosowali przeciwko 
przyłączeniu do gminy Sianów. Wszystko to przy 78-procentowej frekwencji 
w Łazach oraz 22-procentowej w całej gminie. Mieszkańcy Łaz podkreślają, że 
nigdy nie chcieli odłączyć się od gminy Mielno.

Po zakończonych konsultacjach z mieszkańcami gminy Mielno Rada Miejska 
w Mielnie w dniu 25 lutego 2022 r. podjęła uchwałę nr XLVIII/507/2022, w spra-
wie wyrażenia opinii dotyczącej zmiany granic pomiędzy gminą Sianów i gminą 
Mielno polegającej na wyłączeniu z gminy Mielno obrębu ewidencyjnego Łazy 
i włączeniu go do gminy Sianów, w której wyraziła swoje stanowisko na powyż-
szy temat i zdecydowanie sprzeciwiła się pomysłowi zmiany granic.

W związku z powyższym wyrażam poparcie dla gminy Mielno, uznając za 
bezzasadny proces zmiany granic pomiędzy gminą Mielno a gminą Sianów.

Z poważaniem 
Stanisław Gawłowski 
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oświadczenie złożone 
przez senator Beatę małecką-liberę

oświadczenie skierowane do prezesa rady Ministrów  
Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Prezesie!
W dniu 25 kwietnia 2022 r. przedstawił Pan plan pomocy dla kredytobior-

ców, który ma przynieść m.in.:
1) 3 miesiące „wakacji kredytowych” w 2022 i 2023 r., z których ma skorzy-

stać każdy kredytobiorca,
2) 2 tysiące zł dopłaty miesięcznie na okres 3 lat dla kredytobiorców, którzy 

nie są w stanie spłacać rat kredytów,
3) nowy fundusz wsparcia dla kredytobiorców, finansowany przez banki,
4) likwidację WIBOR od stycznia 2023 r., zamiast którego ma powstać nowy 

wskaźnik.
Zgodnie z założeniami to wszystko ma spowodować spadek wysokości rat 

kredytobiorców o ok. 1 miliard zł łącznie.
W pierwszej kolejności, gwoli ścisłości, pragnę przypomnieć, że podnoszenie 

stóp procentowych przez obecne kierownictwo RPP zaczęło się na długo wcze-
śniej przed wybuchem wojny w Ukrainie, tak więc niezrozumiałe jest dekla-
rowanie, że jest to odpowiedź na to zagrożenie („nie chcemy, by kredytobiorcy 
stali się ofiarami wojny Putina”). Aktualne problemy kredytobiorców nie są 
prostą konsekwencją napaści rosyjskiej. Ustawę odczytuję zatem w dużej mie-
rze jako konieczność zapobiegania skutkom własnej błędnej polityki pieniężnej.

Oczywiście, pomoc kredytobiorcom jest konieczna. Apeluję więc o podjęcie 
prac, po pierwsze, nad wypracowaniem takich rozwiązań, które pomogą wszyst-
kim kredytobiorcom – nie tylko hipotecznym – a po drugie, na zbudowaniu 
takich konstrukcji prawnych, które nie spowodują efektu odwrotnego: tj. prze-
rzucania przez banki kosztów wynikłych z ponoszenia opłat na nowy fundusz 
na kredytobiorców czy pozostałych klientów.

W moim przekonaniu zapowiedzi, o których mówił Pan Premier, powinny 
zostać spełnione niezwłocznie.

Z wyrazami szacunku 
Beata Małecka-Libera
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Jan Kanthak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Jan Kanthak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .66
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . 67
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Jan Kanthak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . 67
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Jan Kanthak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . 67
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Jan Kanthak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Jan Kanthak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 68
senator Władysław Komarnicki  . . . . . . . . . . . . 68
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 69
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Jan Kanthak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 70
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Jan Kanthak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 70
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Jan Kanthak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 70
senator Jacek Bury .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Jan Kanthak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Jan Kanthak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Ryszard Majer  . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Jan Kanthak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Jan Kanthak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 72
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
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sekretarz stanu  
w Ministerstwie Aktywów Państwowych 
Jan Kanthak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 73
senator Marek Pęk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
senator Adam Szejnfeld .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
senator Jolanta Hibner  . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 79
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 80
senator Stanisław Gawłowski  . . . . . . . . . . . . . 83
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 86
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 87
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . . 87
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 89
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . . 90
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . . 91
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 92
senator Sławomir Rybicki  . . . . . . . . . . . . . . . 94
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . . . . . 95
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 97
senator Wojciech Piecha  . . . . . . . . . . . . . . . . 97
senator Bogusława Orzechowska  . . . . . . . . . . . 97
senator Krzysztof Mróz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . . 98
senator Marcin Bosacki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99

Zamknięcie dyskusji
senator Bogdan Borusewicz  . . . . . . . . . . . . . 100

Skierowanie projektu ustawy do Komisji Gospodar-
ki Narodowej i  Innowacyjności oraz Komisji Usta-
wodawczej

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
o  zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych 
oraz ich rodzin, ustawy o  zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa We-
wnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu 
Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralne-
go Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Straży 
Marszałkowskiej, Służby Ochrony Państwa, Państwo-
wej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i  Służby 
Więziennej oraz ich rodzin oraz niektórych innych 
ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Praw Człowie-
ka, Praworządności i  Petycji oraz Komisji Obrony 
Narodowej

senator sprawozdawca  
Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  101

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca Jan Filip Libicki  . . . . . . 101
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

Otwarcie dyskusji
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 103

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

Punkt 9. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonaw-
czy

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Pe-
tycji

senator sprawozdawca  
Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 105
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 106
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 107
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 108
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
senator Jerzy Wcisła .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 109
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 109
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu usta-
wy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Pe-
tycji

senator sprawozdawca  
Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . 110

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 112
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 112
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 113
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 113

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Otwarcie dyskusji
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 114
senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . 115

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

Skierowanie projektu ustawy do Komisji Praw Czło-
wieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji Usta-
wodawczej

Punkt 11. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o  zmianie ustawy – Kodeks postępowania ad-
ministracyjnego oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji

senator sprawozdawca  
Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  116

Zapytania i odpowiedzi
senator Aleksander Szwed  . . . . . . . . . . . . . . 118
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118
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senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  118
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  119
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Marcin Warchoł  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 12. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i  Admini-
stracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Zygmunt Frankiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 120
senator Zygmunt Frankiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121
senator Zygmunt Frankiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  121

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii  
Piotr Uściński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii  
Piotr Uściński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 122
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii  
Piotr Uściński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123

Otwarcie dyskusji
senator Zygmunt Frankiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 123

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Rozwoju i Technologii  
Piotr Uściński  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawo-
dawczej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

Punkt 13. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o kinematografii

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecz-
nej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

senator sprawozdawca  
Jan Maria Jackowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 124

Otwarcie dyskusji
senator Gabriela Morawska-Stanecka  . . . . . . . 126

Zamknięcie dyskusji
Skierowanie projektu ustawy do Komisji Ustawo-
dawczej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Spo-
łecznej oraz Komisji Kultury i Środków Przekazu

Punkt 14. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i  Administracji Państwowej, Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Ustawodawczej

senator sprawozdawca  
Magdalena Kochan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
senator Kazimierz Wiatr  . . . . . . . . . . . . . . . 128
senator sprawozdawca  
Magdalena Kochan  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Wystąpienie przedstawiciela rządu
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Marzena Machałek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 128

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 15. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukra-
iny w  związku z  konfliktem zbrojnym na terytorium 
tego państwa oraz ustawy – Prawo oświatowe

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samo-
rządu Terytorialnego i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca Wadim Tyszkiewicz  129
Wystąpienie przedstawiciela rządu

sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Marzena Machałek  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Zapytania i odpowiedzi
senator Jerzy Czerwiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  131
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Edukacji i Nauki 
Dariusz Piontkowski  . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Komunikaty

 (Obrady w dniu 28 kwietnia) 

Wznowienie posiedzenia
Uzupełnienie porządku obrad
Punkt 16. porządku obrad ustawa o  zmianie ustawy 
o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem 
zbrojnym na terytorium tego państwa

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komi-
sji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej

senator sprawozdawca  
Zygmunt Frankiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 134

Zapytania i odpowiedzi

senator Józef Łyczak .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
senator Wadim Tyszkiewicz  . . . . . . . . . . . . . 136
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych  
i Administracji  
Maciej Wąsik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Otwarcie dyskusji



Spis treści

302

41. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 27 i 28 kwietnia 2022 r.

Zamknięcie dyskusji
Wznowienie obrad
Punkt 17. porządku obrad zmiany w składzie komisji 
senackich

Sprawozdanie Komisji Regulaminowej, Etyki i Spraw  
Senatorskich

senator sprawozdawca  
Sławomir Rybicki.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  137

Głosowanie nr 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
Podjęcie uchwały

Punkt 1. porządku obrad ustawa o  Zespole Pomocy 
Humanitarno-Medycznej (cd.)

Sprawozdanie połączonych Komisji Samorządu Te-
rytorialnego i Administracji Państwowej oraz Komi-
sji Zdrowia

senator sprawozdawca  
Ewa Matecka  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137

Głosowanie nr 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Głosowanie nr 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Głosowanie nr 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Głosowanie nr 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Głosowanie nr 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Głosowanie nr 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Głosowanie nr 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
Głosowanie nr 10.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
Głosowanie nr 11 .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
Głosowanie nr 12.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
Głosowanie nr 13.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
Głosowanie nr 14.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  138
Głosowanie nr 15.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  139
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