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Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 18 i 19 maja 2022 r.



Porządek obrad
42. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 18 i 19 maja 2022 r.

1. Ustawa o  zmianie ustawy o  pomocy obywatelom Ukrainy w  związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz ustawy o infor-
matyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne*.

2. Ustawa o zmianie ustawy o  inwestycjach w zakresie terminalu regazy-
fikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w  Świnoujściu oraz niektórych 
innych ustaw. 

3. Ustawa o Akademii Kopernikańskiej.

4. Ustawa o ustanowieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich. 

5. Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych 
ustaw.

6. Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych in-
nych ustaw. 

7. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 

8. Ustawa o  zmianie niektórych ustaw w  celu automatyzacji załatwiania 
niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

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

10. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych. 

11. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej 
oraz niektórych innych ustaw. 

12. Drugie czytanie projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowa-
nia karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze. 

13. Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senator 
Magdaleny Kochan. 

14. Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora 
Tomasza Grodzkiego. 

15. Informacja Prezesa Rady Ministrów na temat możliwości uruchomienia 
środków dla Rzeczypospolitej Polskiej z Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności.

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



 
Oświadczenia senatorów są składane na końcu posiedzenia, 

po wyczerpaniu porządku obrad.

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów: 

Kancelaria Prezydenta  
Rzeczypospolitej Polskiej  – sekretarz stanu Wojciech Kolarski 
 – sekretarz stanu Małgorzata Paprocka

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów  – sekretarz stanu Adam Andruszkiewicz

Ministerstwo Aktywów Państwowych  – sekretarz stanu Maciej Małecki

Ministerstwo Finansów – sekretarz stanu Artur Soboń 
 – podsekretarz stanu Anna Chałupa 

Ministerstwo Funduszy  
i Polityki Regionalnej – sekretarz stanu Marcin Horała

Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego – sekretarz stanu Szymon Giżyński

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi – sekretarz stanu Lech Kołakowski 

Ministerstwo Sprawiedliwości – sekretarz stanu Marcin Warchoł

Ministerstwo Spraw Zagranicznych – sekretarz stanu Piotr Wawrzyk
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pośrednictwem poczty elektronicznej na adres 
przesłany państwu uprzednio przez Kancelarię 
Senatu. Do państwa dyspozycji pozostaje także spe-
cjalny numer telefonu. Pod tym numerem możecie 
państwo dokonywać konsultacji treści wniosków 
o charakterze legislacyjnym czy zgłoszeń proble-
mów technicznych.

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

Informuję także, że za 15 minut zablokujemy 
możliwość przyłączania się do posiedzenia. Jeżeli 
ktoś z państwa nie zdąży dołączyć do posiedzenia 
przed zablokowaniem sesji bądź straci połączenie, 
prosimy o kontakt telefoniczny pod numer uprzed-
nio państwu przekazany.

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

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia obecności.

Przypominam senatorom korzystającym z apli-
kacji do zdalnego udziału w posiedzeniu, że rozpo-
częcie głosowania, tzw. ankietowanie w systemie 
Webex, spowoduje pojawienie się komunikatu. 
Aby wziąć udział w głosowaniu, klikamy „OK”. 
Przypominam o konieczności wciśnięcia 2 przy-
cisków „Przekaż” w trakcie głosowania.

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 90 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
Panie i Panowie Senatorowie, 12 maja 2022 r. 

zmarła pani Maria Pańczyk-Pozdziej, wicemarsza-
łek Senatu VIII kadencji, senator VI, VII, VIII i IX 
kadencji. W Senacie VI kadencji była członkinią 
Komisji Kultury i Środków Przekazu oraz Komisji 
Rodziny i  Polityki Społecznej. W  VII kadencji 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 03)

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

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Tyszkiewicz, kończymy 

dyskusję.
Otwieram czterdzieste drugie posiedzenie 

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

kowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam panów 

senatorów Aleksandra Szweda oraz pana senatora 
Ryszarda Świlskiego. Listę mówców prowadzić bę-
dzie pan senator Ryszard Świlski.

Szanowni Państwo Senatorowie! W związku ze 
stanem zagrożenia epidemicznego po zasięgnię-
ciu opinii Konwentu Seniorów podjąłem decyzję 
o nadaniu temu posiedzeniu specjalnej formuły 
i prowadzeniu go tradycyjnie i hybrydowo. Zasady 
udziału senatorów w posiedzeniach Senatu w tym 
trybie są uregulowane w  art.  67b Regulaminu 
Senatu.

Państwo Senatorowie biorący udział w posie-
dzeniu w sposób zdalny! Proszę o upewnienie się, 
czy państwa iPady są podłączone do zasilania, a ka-
mery w nich – włączone. Proszę także o zapewnie-
nie takiego położenia iPada i obiektywu kamery, 
aby byli państwo widoczni podczas połączenia.

Możecie państwo zapisywać się do pytań i do 
głosu w dyskusji podczas czatu w aplikacji. Wnioski 
o charakterze legislacyjnym, przemówienia w dys-
kusji oraz oświadczenia prosimy przesyłać za 
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pracowała w Komisji Kultury i Środków Przekazu 
oraz Komisji Emigracji i Łączności z Polakami 
za Granicą, a w IX – w komisjach kultury i środ-
ków przekazu oraz regulaminowej, etyki i spraw 
senatorskich.

Proszę o powstanie i uczczenie minutą ciszy pa-
mięci zmarłej pani senator.

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

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

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

w pokoju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Wysoki Senacie, informuję, że w dniu 30 mar-

ca 2022 r. szef CBA przekazał do Senatu doku-
ment „Informacja o wynikach działalności CBA 
w 2021 r.”. Dokument ten zawarty jest w druku 
nr 681. W dniu 5 kwietnia 2022 r. informacja ta 
została skierowana do Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji. Komisja na posiedzeniu 
w dniu 21 kwietnia 2022 r. zapoznała się z tym 
dokumentem.

Informuję, że 9 marca tego roku przewod-
niczący Krajowej Rady Sądownictwa przekazał 
do Senatu dokument „Informacja z działalno-
ści Krajowej Rady Sądownictwa w 2021 r.”. Ten 
dokument jest zawarty w druku nr 664. W dniu 
11 marca informacja została skierowana do Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, która 
21 kwietnia tego roku zapoznała się z dokumentem.

Informuję, że Sejm na pięćdziesiątym trze-
cim posiedzeniu w dniu 28 kwietnia 2022 r. przy-
jął jedyną poprawkę Senatu zgłoszoną do ustawy 
o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, przy-
jął część poprawek Senatu zgłoszonych do usta-
wy o zasadach realizacji zadań finansowanych ze 
środków europejskich w perspektywie finansowej 
2021–2027 oraz ustawy o zmianie niektórych ustaw 
w związku z rozwojem publicznych systemów tele-
informatycznych. Sejm odrzucił poprawki Senatu 
zgłoszone do ustawy o zmianie ustawy – Karta 
Nauczyciela, ustawy o zmianie ustawy o ochronie 
praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 
i o zmianie Kodeksu cywilnego oraz ustawy o za-
pewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami.

Informuję, że na pięćdziesiątym czwartym 
posiedzeniu w dniu 12 maja Sejm przyjął jedyną 
poprawkę Senatu zgłoszoną do ustawy o zmianie 

ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce 
oraz niektórych innych ustaw, przyjął większość 
poprawek Senatu zgłoszonych do ustawy o Zespole 
Pomocy Humanitarno-Medycznej, przyjął część 
poprawek Senatu zgłoszonych do ustawy o zmia-
nie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych 
innych ustaw, ustawy o zmianie ustawy o zaopa-
trzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz 
ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym 
funkcjonariuszy Policji, ABW, AW, SKW, SWW, 
CBA, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, 
SOP, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-
Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin oraz 
niektórych innych ustaw. Sejm odrzucił poprawki 
Senatu zgłoszone do ustawy o zmianie ustawy – 
Kodeks postępowania cywilnego.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołów 
trzydziestego ósmego i trzydziestego dziewiątego 
posiedzenia stwierdzam, że protokoły tych posie-
dzeń zostały przyjęte.

Informuję, że protokół czterdziestego posie-
dzenia Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, 
jest przygotowany do udostępnienia senatorom. 
Jeżeli nikt z państwa senatorów nie zgłosi do nie-
go zastrzeżeń, to zostanie on przyjęty na kolejnym 
posiedzeniu.

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

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

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

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

Proponuję uzupełnienie porządku obrad 
o punkty: ustawa o zmianie ustawy o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego państwa oraz ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne – i rozpatrzenie go jako 
punktu pierwszego porządku obrad, to na prośbę 
ministerstwa cyfryzacji; ustawa o ustanowieniu 
Narodowego Dnia Powstań Śląskich – i rozpatrze-
nie go jako punktu czwartego porządku obrad; usta-
wa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go 
jako punktu dziewiątego porządku obrad; wyra-
żenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności 
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Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konf liktem zbrojnym na terytorium tego państwa  

oraz ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne

karnej pani senator Magdaleny Kochan – i roz-
patrzenie go jako punktu trzynastego porządku 
obrad; wyrażenie zgody na pociągnięcie do od-
powiedzialności karnej pana senatora Tomasza 
Grodzkiego – i rozpatrzenie go jako punktu czter-
nastego porządku obrad.

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

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

Proponuję zmianę kolejności rozpatrywania 
dotychczasowego punktu drugiego – to jest usta-
wa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz 
niektórych innych ustaw – i rozpatrzenie go jako 
punktu piątego. To na prośbę MSZ.

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

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

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

Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-
rad czterdziestego drugiego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

Dzisiaj o godzinie 19.00 zostanie ogłoszona 
godzinna przerwa w obradach na posiedzenia 
komisji. Po wznowieniu obrad o godzinie 20.00 
przystąpimy do rozpatrywania punktu trzynaste-
go, a następnie punktu czternastego porządku ob-
rad. To są kwestie immunitetu. Bezpośrednio po 
rozpatrzeniu punktu czternastego odbędą się gło-
sowania w wymienionych sprawach, a następnie 
pozostałe głosowania w sprawie rozpatrzonych dzi-
siaj ustaw. Pozostałe głosowania, jeżeli jakiekolwiek 
zostaną, będą przeprowadzone pod koniec posie-
dzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
oraz ustawy o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 710, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 710 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej, panią senator Alicję Zając, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

(Rozmowy na sali)
A państwa senatorów pragnących kontynuować 

dyskusję proszę o przeniesienie jej do kuluarów.

SenatoR SPRaWozdaWca 
alicja zając 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
W imieniu Komisji Infrastruktury oraz Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przedsta-
wiam państwu sprawozdanie z wczorajszego po-
siedzenia połączonych komisji.

Sprawozdanie dotyczy ustawy o pomocy oby-
watelom Ukrainy w związku z konfliktem zbroj-
nym na terytorium tego państwa oraz ustawy 
o informatyzacji działalności podmiotów realizu-
jących zadania publiczne.

W  posiedzeniu uczestniczyli pan minister 
Andruszkiewicz z  zespołem, przedstawiciele 
Związku Miast Polskich i przedstawiciel stowa-
rzyszenia przedsiębiorców.

Ustawa ma na celu ułatwienie obywate-
lom Ukrainy przebywającym na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konflik-
tem zbrojnym znalezienie pracy odpowiadającej 
ich kwalifikacjom – poprzez stworzenie narzę-
dzia umożliwiającego zbieranie i udostępnianie 
informacji dotyczących kwalifikacji zawodowych 
obywateli Ukrainy, które mogłyby służyć praco-
dawcom do znalezienia pracowników o pożąda-
nym profilu, oraz informacji o ofertach pracy dla 
obywateli Ukrainy. Wobec sytuacji, którą od kil-
ku miesięcy obserwujemy… Wiemy, jak ważne jest 
dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na tery-
torium Polski, znalezienie pracy. To będzie duże 
ułatwienie.

Ustawa pochodzi z przedłożenia rządowego. 
Została przyjęta przez komisje po krótkiej dys-
kusji. W dyskusji zabrał głos również przedsta-
wiciel stowarzyszenia przedsiębiorców, który 
poinformował o zawiązaniu porozumienia z rzą-
dem, które ułatwi stabilizację zawodową i po-
moc Ukraińcom. Chodzi również o certyfikację 
w Polsce uprawnień, jakie obywatele Ukrainy 
posiadają. Senatorowie w dyskusji podnosili ten 
temat, mówili, jak to jest ważne i jak ważna jest 
sama ta ustawa. W trakcie posiedzenia legisla-
tor przedstawił problem, który… No, właściwie 
nie zgłoszono tu poprawki, legislator również 
poprawki nie zaproponował. Chodzi o  art.  3 
opiniowanej ustawy, w którym przewidziano, 
że minister właściwy do spraw informatyza-
cji określi, w drodze komunikatu ogłaszanego 
w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej, ter-
miny uruchomienia systemu oraz udostępnienia 
określonych funkcjonalności. Legislator zauważył, 
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Ustawa o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy  
w związku z konf liktem zbrojnym na terytorium tego państwa  
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że zgodnie z art. 9 ust. 3 ustawy z dnia 20 lipca 
2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i nie-
których innych aktów prawnych w Dzienniku 
Ustaw, oprócz aktów prawnych, orzeczeń i tek-
stów jednolitych wymienionych w ust. 1 i 2 tego 
artykułu, mogą być publikowane inne akty praw-
ne, o ile ustawodawca tak zadecyduje. Ale wobec 
ważności tematu, o którym mówię, komisje za-
głosowały jednogłośnie za przyjęciem tej ustawy 
bez poprawek.

W imieniu połączonych Komisji Infrastruktury 
oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej bardzo proszę Wysoką Izbę o takie 
samo głosowanie. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
senator sprawozdawcy.

Czy ktoś chce zadać takie pytanie?
Pan senator Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Senator, ta ustawa jest bardzo ważna. 

Chciałbym zapytać, czy na posiedzeniu komisji 
były prezentowane jakieś statystyki, ilu uchodź-
ców już podjęło w Polsce zatrudnienie. Wiem, że 
na koniec kwietnia…

SenatoR 
alicja zając 

Pan minister powiedział tylko, że ponad 1 mi-
lion osób złożyło wniosek o  nadanie numeru 
PESEL, a to jest warunek bycia formalnie zareje-
strowanym na terytorium Rzeczypospolitej. Duża 
część osób pochodzenia ukraińskiego, przeby-
wających na terenie Polski, nie wystąpiła jeszcze 
o PESEL. Pewnie jest to związane z tym, że czekają 
na zakończenie tego konfliktu zbrojnego, tej wojny 
i będą chcieli wrócić do Ukrainy. Być może – i takie 
w trakcie naszej dyskusji wyrażaliśmy domniema-
nie – oni po prostu nie chcą na ten moment wiązać 

się tak na stałe z Polską, podejmując tu pracę, tylko 
chcą jak najszybciej wrócić na Ukrainę i odbudo-
wać swój kraj.

(Sygnał timera)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję.)
Trzeba pochwalić, że pytanie i odpowiedź zajęły 

łącznie minutę.
(Senator Alicja Zając: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd 

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

W tym momencie powitam sekretarza stanu, 
pana Adama Andruszkiewicza, i zapytam: czy pan 
minister pragnie zabrać głos w sprawie rozpatry-
wanej ustawy i przedstawić stanowisko rządu, czy 
nie, czy nie ma takiej konieczności?

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezeSa Rady MiniStRóW 
adam andruszkiewicz 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest to niezwykle ważne przedłożenie. Jak wie-

cie państwo, dzisiaj mamy bardzo wielu gości 
z Ukrainy, uchodźców, którzy musieli pozostawić 
swoje domy, swoją ojczyznę z uwagi na rosyjską 
agresję. Polskie państwo wychodzi naprzeciw, po-
magając także naszym ukraińskim przyjaciołom. 
Chce stworzyć system teleinformatyczny, któ-
rego zadaniem będzie umożliwienie sprawnego 
wejścia na polski rynek pracy dla osób chętnych. 
Oczywiście jest to system dobrowolny i bezpłatny. 
Chcemy również pomóc pracodawcom, aby mogli 
na podstawie tegoż systemu lepiej i łatwej docierać 
do potencjalnych pracowników, ponieważ wiemy, 
że osoby, które z Ukrainy do nas przyjechały, mają 
bardzo różne kwalifikacje, i chcielibyśmy, żeby 
znalazły pracę możliwie zgodnie z tymi kwalifi-
kacjami, ale także aby pracodawcy mieli ułatwiony 
dostęp do takich osób.

Bardzo dziękuję komisji w  Senacie za jed-
nogłośne poparcie niniejszego przedłożenia 
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i o to samo proszę Wysoką Izbę, tutaj w Senacie 
Rzeczypospolitej Polskiej.

Dziękuję, Panie Marszałku. Jestem oczywiście 
do dyspozycji, jeśli będą pytania do nas.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Widzę, że niezawodny pan senator Szwed pra-
gnie zadać takie pytanie. Drugi w kolejności jest 
Krzysztof Kwiatkowski.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, tak jak podkreślałem już 

wcześniej, to bardzo ważna ustawa, bardzo dzię-
kuję za nią. Ale chciałbym zapytać… Bo pani sena-
tor udzieliła mi informacji co do numerów PESEL, 
a ja pytałem także m.in. o kwestię uchodźców, któ-
rzy podjęli zatrudnienie. Czy mają państwo takie 
dane? Bo jakoś w końcu kwietnia słyszałem, że jest 
ok. 100 tysięcy takich osób, ale szczegółowych da-
nych nie uzyskałem. Czy mają państwo takie dane? 
Jeżeli nie, to ewentualnie poproszę o odpowiedź na 
piśmie.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezeSa Rady MiniStRóW 
adam andruszkiewicz 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Minister cyfryzacji nie prowadzi rejestru, któ-

ry by wskazywał na liczbę osób zatrudnionych, to 
nie jest nasza prerogatywa. Ale absolutnie możemy 
odpowiedzieć panu senatorowi, jak myślę, na pi-
śmie, zwracając się o takie dane do odpowiedniego 
resortu, najpewniej do ministra pracy. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Kwiatkowski

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Projekt jest przedłożeniem rządowym i w kon-

tekście prac legislacyjnych na poziomie rządu, 
a w nawiązaniu do opinii Biura Legislacyjnego, 
której króciuteńki fragment tu zacytuję, chciał-
bym zapytać, jak mogło do tego dojść… W art. 3 
opiniowanej ustawy przewidziano, że minister 
właściwy do spraw informatyzacji określi, w dro-
dze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Ustaw, 
terminy uruchomienia systemu oraz udostępnie-
nia jego funkcjonalności. Przepisu tego nie da się 
pogodzić z ustawą o ogłaszaniu aktów normatyw-
nych. Zgodnie z odpowiednim artykułem tej usta-
wy w Dzienniku Ustaw podaje się do wiadomości 
wyłącznie dokumenty urzędowe w nim wymie-
nione, a żaden z przepisów ustawy o ogłaszaniu 
aktów normatywnych i niektórych innych aktów 
prawnych nie daje możliwości publikowania ko-
munikatów w Dzienniku Ustaw, nie dopuszcza ta-
kiej możliwości nawet fakultatywnie. Stąd pytanie: 
skąd ten błąd? Jak państwo pracują nad aktami? 
Czy na poziomie prac legislacyjnych rządu wiedzie-
liście, że jest to niedopuszczalne? I jakie wnioski 
wyciągniecie z tego na przyszłość?

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Panie Ministrze, bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezeSa Rady MiniStRóW 
adam andruszkiewicz 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, stwierdzenie, że jest to niedo-

puszczalne, jest moim zdaniem błędne, absolutnie 
aż tak daleko idącego wniosku bym nie wyciągał. 
Rozmawialiśmy o tym w komisji senackiej także 
z przedstawicielem Biura Legislacyjnego Senatu. 
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Tego typu rozwiązania stosowaliśmy przy okazji 
innych ustaw. Ale zgodziliśmy się w tej dyskusji, 
że warto, abyśmy wypracowali wspólne procedu-
ry na poziomie Sejmu, Senatu i rządu, jeśli chodzi 
o ustalanie prawa w naszym państwie. Absolutnie 
nie uważam, że jest to błąd, który należy dzisiaj na-
prawić, zwłaszcza że zarówno Biuro Legislacyjne 
Sejmu, jak i Senatu nie zgłaszało tutaj uwag i po-
prawek do tego przedłożenia…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie 
Marszałku, chciałbym sprostować…)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Dopytanie, ale krótko, bo już są następne…

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Dopytanie. Jak pan minister może mówić, że 
Biuro Legislacyjne Senatu nie zgłaszało uwag, 
skoro ja zacytowałem opinię prawną przygotowa-
ną na posiedzenie Senatu, którą przygotował pan 
mecenas Jakub Zabielski z Biura Legislacyjnego 
Kancelarii Senatu? Jak więc pan minister może 
mówić, że nie było uwag w tym zakresie? Ja za-
cytowałem dosłownie fragment opinii Biura 
Legislacyjnego.

(Senator Alicja Zając: Nie słuchał pan 
sprawozdania.)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezeSa Rady MiniStRóW 
adam andruszkiewicz 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Chodziło mi o to, że nie było poprawki, czyli 

o to, że jeśli Biuro Legislacyjne uznałoby, że jest to 
błąd prawny, musiałoby złożyć poprawkę do usta-
wy, a tego nie zrobiło. Dyskusja rzeczywiście miała 
miejsce, aczkolwiek nie uważam, że to…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Biuro 
Legislacyjne nie zgłasza poprawek.)

Panie Senatorze, ja panu nie przerywałem.
(Marszałek Tomasz Grodzki: Nie prowadźcie 

dyskusji.)
Ale może przecież zaproponować poprawkę, 

jak najbardziej, chociażby przez jakiegoś senato-
ra. Wiemy, że jest taka praktyka. Tutaj umówiliśmy 
się, że tak nie będzie.

Tak że dziękuję i proszę Wysoką Izbę o popar-
cie. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Pytanie zadaje pan senator Czerwiński.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Rozumiem, że te 2 obowiązki tutaj nałożone na 

pana, czyli uruchomienie systemu teleinforma-
tycznego i udostępnienie funkcjonalności, będą 
przypuszczalnie w tym samym czasie. Czy pan 
może określić z grubsza, jaki to będzie czas? To 
pierwsza kwestia.

I druga kwestia, natury troszeczkę bardziej 
ogólnej. Czy tego typu system w tej chwili dzia-
ła, jeśli chodzi o obywateli polskich? Czy to np. 
przez urzędy pracy jest regulowane w jakiś spo-
sób? Czy też my go rozciągniemy potem na oby-
wateli polskich?

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezeSa Rady MiniStRóW 
adam adruszkiewicz 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Jeśli chodzi o to, kiedy system zostanie urucho-

miony, to mamy taką nadzieję, że zostanie urucho-
miony w ciągu najbliższych 30 dni. Ja liczę na to, 
że na przełomie maja i czerwca ten system już bę-
dzie działał. Dlatego też tryb pilny tej ustawy. I też 
dziękuję Senatowi za to, że tak szybko się nad tą 
ustawą pochylił.
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Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach  
w zakresie terminalu regazyf ikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 

oraz niektórych innych ustaw

Jeśli chodzi o  rozciągnięcie na obywateli 
Rzeczypospolitej Polskiej… Na ten moment uwa-
żamy, że instytucją wystarczającą do pośrednictwa 
w znalezieniu pracy dla naszych obywateli jest urząd 
pracy z uwagi na to, że w Polsce mamy dzisiaj prak-
tycznie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej. 
Ale absolutnie zastrzegamy sobie taką możliwość 
i takie prawo, jeśli kiedykolwiek taka potrzeba na-
dejdzie. Rozmawiamy o tym także z pracodawcami. 
Ten system jak najbardziej, Panie Senatorze, może 
być rozbudowany i rozciągnięty na pozostałych oby-
wateli Rzeczypospolitej Polskiej. Bardzo dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

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

pisał się do głosu.
Dla porządku informuję, że pan senator 

Aleksander Szwed złożył swoje przemówienie 
w dyskusji do protokołu*.

Pan minister zobowiązał się do odpowiedzi na 
piśmie na pytania również senatora Szweda.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce jeszcze zabrać 

głos? Myślę, że nie.
(Głos z sali: Pan minister jest zobowiązany…)
(Głos z sali: Już…)
Tak, powiedziałem, że zobowiązał się do prze-

kazania odpowiedzi na piśmie.
(Rozmowy na sali)
Słuchamy.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone, miejmy 
nadzieję, dzisiaj, a na pewno – pod koniec posie-
dzenia Senatu.

(Rozmowy na sali)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Przystępujemy do rozpatrzenia punk-
tu drugiego porządku obrad: ustawa o  zmia-
nie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 700, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 700 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i  Innowacyjności oraz Komisji 
Środowiska, senatora Mariusza Gromkę, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
mariusz Gromko 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
oraz Komisji Środowiska dotyczące ustawy o zmia-
nie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Szanowni Państwo, na wczorajszym posie-
dzeniu komisji rozpatrzono poselski projekt, któ-
ry został przedstawiony przez ministrów. Byli 
na posiedzeniu obecni pani minister Małgorzata 
Golińska, sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu 
i Środowiska oraz pan Maciej Małecki, sekretarz 
stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych.

Ustawa ma na celu zagwarantowanie prawi-
dłowej i terminowej realizacji inwestycji niezbęd-
nych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu 
wyzwań związanych z transformacją energetycz-
ną oraz z przemianami strukturalnymi w obrę-
bie sektora gazowego. Ustawa wprowadza zmiany 
w związku z planowanymi zmianami struktural-
no-organizacyjnymi w spółce Polskie Górnictwo 
Naftowe i  Gazownictwo. Zakłada, że następcy 
prawni PGNiG będą mogli realizować inwestycje 
w terminalu LNG w Świnoujściu. Ustawa przewi-
duje też możliwość przenoszenia koncesji poszu-
kiwawczych i wydobywczych uzyskanych przez 
Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

W omawianej ustawie nowelizujemy 5 ustaw. 
Następują zmiany w ustawie o inwestycjach w za-
kresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego 
gazu ziemnego w Świnoujściu, w ustawie o drogach 
publicznych, w ustawie o odpadach wydobywczych 
oraz w ustawie o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziały-
wania na środowisko. Następują również zmiany 
w prawie geologicznym, w ustawie – Prawo geo-
logiczne i górnicze.
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Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach  
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oraz niektórych innych ustaw

Po przedstawieniu ustawy Biuro Legislacyjne 
przedstawiło 2 uwagi szczegółowe, 2 poprawki, któ-
re przejęła pani marszałek Maria Koc. Rozpoczęła 
się dyskusja. W dyskusji głos zabrali senator Jolanta 
Hibner i senator Adam Szejnfeld. Senator Jolanta 
Hibner sugerowała, aby PGNiG dokończyło rozpo-
częte inwestycje, że w obliczu wojny nie należy tego 
robić, co proponuje się w ustawie, i wobec tego zło-
żyła wniosek o odrzucenie ustawy. Senator Adam 
Szejnfeld jakby podzielił tę opinię. Nastąpiło głoso-
wanie. W głosowaniu wniosek pani senator Jolanty 
Hibner nie uzyskał większości, wobec czego głoso-
waliśmy nad 2 poprawkami, które zostały przyjęte. 
W głosowaniu nad ustawą wraz z poprawkami ko-
misje pozytywnie zaopiniowały omawianą ustawę.

Pani Marszałek, komisje wnoszą o  przyję-
cie ustawy wraz z wymienionymi poprawkami. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Zdrojewski. Bardzo proszę.

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Ja mam bardzo krótkie pytanie, związane z ty-
tułem ustawy. Bo generalnie rzecz biorąc, mamy 
takie wrażenie, ci, którzy nie są w komisjach, że 
ustawa dotyczy inwestycji, a tymczasem ustawa 
dotyczy kompletnie czegoś innego. Chciałbym, aby 
senator sprawozdawca wprost powiedział, czego ta 
propozycja dotyczy.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
mariusz Gromko 

Dotyczy ona stworzenia takich warunków, aby 
w razie ewentualnych zmian własnościowych nowy 

podmiot, który będzie zarządzał tymi inwestycja-
mi, mógł płynnie przystąpić do ich kontynuowania.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Pani senator Magdalena Kochan. Proszę bardzo.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Bardzo dziękuję.
Panie Senatorze, czy to znaczy, że w tej ustawie 

mówimy nie o rozwoju gazoportu w Świnoujściu, 
tylko o przejęciu PGNiG i połączeniu go z Orlenem?

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
mariusz Gromko 

Mówimy właśnie o stworzeniu warunków do 
tego, aby w razie ewentualnej fuzji te inwestycje, 
które są obecnie realizowane, mogły być konty-
nuowane. Również w czasie dyskusji była o tym 
rozmowa i zostało powiedziane, czy chodzi o po-
tencjalną fuzję PGNiG z Orlenem.

(Senator Magdalena Kochan: To jeszcze jedno 
pytanie.)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
maGdalena kochan 

To wobec tego dlaczego zdaniem pana senatora 
ta ustawa nosi niewłaściwy tytuł?

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.
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SenatoR 
mariusz Gromko 

Ustawę w  takim kształcie otrzymaliśmy 
z Sejmu i nie było to przedmiotem dyskusji na po-
siedzeniu komisji.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisław Gawłowski.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Panie Senatorze, ja mam takie pytanie: kto dzi-
siaj zarządza gazoportem w Świnoujściu?

SenatoR 
mariusz Gromko 

Gaz-System.
(Senator Stanisław Gawłowski: A jest tu choćby 

zdanie o Gaz-Systemie?)
(Senator Wojciech Piecha: Nie ma.)
(Senator Stanisław Gawłowski: Dziękuję, 

wystarczy.)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Czy jest jeszcze jakieś pytanie? Nie ma.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Mariusz Gromko: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez po-

słów. Do prezentowania stanowiska wniosko-
dawcy został upoważniony pan poseł Marek 
Suski. Pana posła Marka Suskiego nie widzę na 
sali.

Obecnie senatorowie… no, nie mogą zadawać 
pytań, ponieważ pana posła nie ma.

Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster aktywów państwowych.

Witamy serdecznie pana ministra Piotra 
Dziadzię i pana ministra Macieja Małeckiego.

Czy któryś z panów pragnie zabrać głos w spra-
wie rozpatrywanej ustawy i przedstawić stanowi-
sko rządu?

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Szanowna Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Celem ustawy – tak jak mówił pan senator spra-

wozdawca – jest ułatwienie w zakresie obrotu kon-
cesjami, ale ta ustawa wprowadza też rozwiązania 
ułatwiające prowadzenie działań w terminalu ga-
zowym w Świnoujściu, chociażby w taki sposób, że 
w przypadku fuzji Orlenu i PGNiG te zadania, któ-
re są ustawowo przypisane do PGNiG, będą w na-
turalny sposób mogły przejść na nowy podmiot. 
Gdyby nie było fuzji, to mówimy o tym, że firmy 
podlegają restrukturyzacjom, w ramach danej gru-
py kapitałowej może być wydzielona spółka córka 
do pewnych zadań. Ta ustawa też pozwala na takie 
rozwiązania. Zatem daje ona większą elastyczność 
w prowadzeniu działań w zakresie przenoszenia 
koncesji, przy jednoczesnym mocnym trzymaniu 
przez polskie państwo nadzoru nad tymi koncesja-
mi. W związku z tym kilka innych ustaw też pod-
lega nowelizacji.

Nie jest tajemnicą, że niejako głównym ad-
resatem, który będzie mógł z tej ustawy korzy-
stać, będą podmioty zaangażowane w fuzję Orlen 
i PGNiG. Dzisiaj obecny porządek prawny po-
zwala na przenoszenie koncesji, jeśli jakaś fir-
ma ma ich niewiele. Tymczasem w przypadku 
PGNiG mówimy o 250 koncesjach i związanych 
z tym 13,5 tysiącach decyzji i aktów administra-
cyjnych. Przy tak ogromnej liczbie administra-
cyjnych wymagań nie byłoby możliwe skuteczne 
przeniesienie koncesji z jednej firmy na drugą. 
Pragnę jednak podkreślić, że nie mówimy jedynie 
o Orlenie i PGNiG, nie mówimy tylko o koncesjach 
gazowych, bowiem ta ustawa dotyczy wszystkich 
koncesji wydawanych przez ministra właściwego 
do spraw środowiska i te rozwiązania pozostaną 
w naszym porządku prawnym. To może tyle ze 
strony ministerstwa.

Oczywiście jako rząd popieramy tę ustawę. 
Dziękujemy za wczorajszą pozytywną opinię ko-
misji senackiej. Uprzejmie proszę Wysoką Izbę 
o przyjęcie tej ustawy. Dziękuję bardzo.
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WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca, 

trwające nie dłużej niż minutę – Panie Ministrze, 
proszę zostać, bo na pewno będą pytania – zapyta-
nia do przedstawiciela rządu związane z omawia-
nym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Proszę, pan senator Stanisław Gawłowski.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Panie Ministrze, na poprzednim posiedzeniu 
Senatu pana kolega z tegoż samego resortu mó-
wił – zresztą część senatorów, właściwie wszy-
scy senatorowie z PiS podzielali jego pogląd – że 
przyjmowanie ustawy, która dotyczy jakiejś kon-
kretnej firmy, jest skandalem, bardzo złą praktyką. 
Dotyczyło to projektu, który obejmował zakazem 
sprzedaży, prywatyzacji część spółek, nie jedną, 
ale część spółek Skarbu Państwa. Tutaj pan mówi 
wprost, że ta ustawa dotyczy fuzji Orlenu i PGNiG. 
Czy pan podziela ten pogląd? Czy to jest skandal, 
czy nie? Pytam o pisanie ustawy pod bardzo kon-
kretne przedsięwzięcie.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Szanowny Panie Senatorze!
Trudno mi się odnieść do wypowiedzi, której nie 

słyszałem i której kontekstu nie znam. Jednocześnie 
ja w swojej wypowiedzi dzisiaj wyraźnie powiedzia-
łem, że ta ustawa wprowadza rozwiązania, które na 
stałe zostaną w naszym porządku prawnym, i doty-
czy wszystkich podmiotów, które posiadają konce-
sje na węglowodory, na węgiel, na rudy metali, na 
siarkę. To jest ustawa, która ułatwia prowadzenie 

działalności gospodarczej w Polsce, a że przy oka-
zji podnosi bezpieczeństwo energetyczne i ułatwia 
przeniesienie koncesji z PGNiG do Orlenu, to jest to 
rzecz ze wszech miar zasadna i krok w stronę popra-
wy bezpieczeństwa energetycznego Polski.

(Senator Stanisław Gawłowski: Pani Marszałek, 
mogę jeszcze dopytać?)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę, pan senator Gawłowski dopyta.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

To ja jeszcze tylko dopytam o sprawy Gaz-
Systemu. Ile koncesji na wydobycie ma Gaz-
System? Jak już wiemy, Gaz-System zarządza 
gazoportem w Świnoujściu. I ile razy w tej usta-
wie wymieniany jest Gaz-System?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Szanowny Panie Senatorze, Gaz-System nie 
może posiadać koncesji na wydobycie, ponieważ 
jest operatorem.

(Senator Stanisław Gawłowski: No ja o tym 
wiem.)

Pan senator, jak myślę, zna doskonale trzeci pa-
kiet energetyczny i zasadę rozdzielenia zarządza-
nia infrastrukturą od posiadania koncesji. Jednak 
w ustawie terminalowej w kilku przypadkach jest 
wymieniony PGNiG i dlatego ta ustawa też jest dzi-
siaj przedmiotem tej nowelizacji.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisław Lamczyk.

SenatoR 
sTanisław lamczyk 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.



15

42. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 maja 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach  
w zakresie terminalu regazyf ikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 

oraz niektórych innych ustaw

Szanowni Państwo! Panie Ministrze!
Mam pytanie dotyczące PGNiG. Wiemy, że 

w okresie prosperity, kiedy pan Woźniak był 
prezesem PGNiG, tam był najlepszy wynik w hi-
storii. On był też najdłużej sprawującym wła-
dzę prezesem. Później został powołany zarząd 
bardzo polityczny, związany z przekrojem poli-
tycznym, jaki jest w PiS. I mamy wynik: minus 
30 miliardów zł. Z czego to wynika i jak PGNiG 
widzi, że tak powiem, naprawę tego wyniku? 
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Panie Senatorze, raczej tu bym się nie zgodził, 
bo nie było wyniku minus 30…

(Senator Stanisław Lamczyk: No jest.)
No więc PGNiG jako grupa w zeszłym roku – 

mówimy o zeszłym roku? – był na plusie, miał 
6 miliardów zysku netto. Nie wiem, skąd takie dane 
pan senator przedstawia.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Pan senator Jan Maria Jackowski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, a ja mam takie pytanie: kie-

dy będzie decyzja o połączeniu PGNiG z Orlenem? 
Rozumiem, że w tej chwili nie ma decyzji i robi-
my te przepisy pod coś, czego jeszcze nie ma. Jak 
rząd przewiduje, kiedy może nastąpić to połącze-
nie? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

To zależy od akceptacji Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów. Proszę o takie roz-
różnienie, że fuzja Orlenu z Lotosem wymaga 
akceptacji środków zaradczych przez Komisję 
Europejską, natomiast fuzja Orlenu z PGNiG wy-
maga akceptacji środków zaradczych przez polski 
urząd antymonopolowy. W tej chwili trwa pro-
ces zagospodarowania środków zaradczych, a po 
akceptacji będą dalsze decyzje. Ja podkreślam, że 
to nie rząd jest wiodący w tej fuzji, wiodący jest 
Orlen. Tu działają spółki prawa handlowego, spół-
ki publiczne. Ze względu na obowiązujące przepisy 
decyzja o wniesieniu aktywów będzie wymagała 
zgody Rady Ministrów. Nie chciałbym tu podawać 
dat, ale sam liczę, że będzie to bliżej niż dalej.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Maria Jackowski.
Proszę bardzo.

SenatoR 
jan maria jackowski 

Panie Ministrze, skoro to jest warunkowane 
połączeniem Lotosu z Orlenem, to w takim razie 
mam pytanie: kiedy można się spodziewać, że ta 
decyzja zostanie ostatecznie podjęta? Rozumiem, 
że zostaną złożone warunki do zaakceptowania 
przez Komisję. Przy braku zastrzeżeń Komisji, 
czego należy się spodziewać, jaki może być ter-
min? Czy do lata może to nastąpić, czy nastąpi 
jesienią?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 
Państwowych Maciej Małecki: Panie Senatorze, tu 
bym… Pani Marszałek, jeśli można…)
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WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę, proszę.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Panie Senatorze, ja w  żadnym wypadku 
nie powiedziałem, że to jest warunkowane po-
łączeniem z Lotosem, po prostu rozdzieliłem 
2 procesy.

(Senator Dorota Czudowska: Dokładnie.)
Fuzja Orlenu i  Lotosu to jest Komisja 

Europejska, fuzja Orlenu i PGNiG to jest UOKiK.
(Senator Dorota Czudowska. Tak, tak…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Pani Senator, ale ja bym prosiła, żeby pan minister 
odpowiadał.)

I  tutaj po prostu… Nie chcę przewidywać. 
Mam nadzieję, że to się stanie w najbliższych ty-
godniach, może miesiącach, ale nie będę tu za-
stępował prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów. No, później decyzje będą już za-
padać w spółkach.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Artur Dunin.

SenatoR 
arTur dunin 

Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Ministrze, miałem nie zabierać gło-

su, ale powtarzał pan wielokrotnie, że ta ustawa 
służy bezpieczeństwu energetycznemu Polski. 
No, jak pan może takich słów używać, skoro ta 
ustawa dotyczy tego, że będziemy wyprzedawać 
majątek, a nasze bezpieczeństwo będzie zagro-
żone? Jak pan może tak okłamywać Polaków? To 
po prostu jest nie do przyjęcia. Dlatego zadam 
panu to pytanie jeszcze raz: jak pan może tak 
kłamać? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Panie Senatorze, nie wiem, z których moich 
słów pan wyciągnął ten wniosek. To, co pan po-
wiedział, jest kompletną nieprawdą. Wyprzedażą 
majątku narodowego była próba sprzedaży Lotosu 
Rosjanom.

(Senator Artur Dunin: …To właśnie robicie.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, bardzo proszę o spokój.)
Wie pan… No, powiem tak: trudno się odnieść 

do czegoś, co nie ma nic wspólnego z prawdą.
(Rozmowy na sali)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo proszę o wyciszenie emocji, Szanowni 
Państwo. To nie jest debata, przypominam. Na ra-
zie zadajemy pytania. Bardzo proszę o spokój za-
równo z jednej, jak i z drugiej strony.

Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pani senator Magdalena Kochan. Proszę 

bardzo.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Panie Ministrze, ustawa, której dotyczy ta 
dyskusja, nie powstała w rządzie. Zgodnie z tym 
przedłożeniem, które otrzymaliśmy, jest to ini-
cjatywa poselska. Czy pana ministra nie dziwi, 
że akurat takimi rozwiązaniami, które absolut-
nie powinny się znaleźć w gestii rządu, zajmują 
się posłowie? Dlaczego pana zdaniem posłowie 
zastępują rząd?

I jeszcze jedna uwaga. Nie wierzę, że gdy po-
słowie zabierają się do konstruowania tego rodza-
ju aktów prawnych, nie pytają wcześniej o zdanie 
rządu. Kto w rządzie, w pana ministerstwie lub 
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w innych ministerstwach, w tym pomagał i kon-
sultował się z piszącymi tę ustawę posłami?

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Szanowna Pani Senator, ja mówiłem i w Sejmie, 
i dzisiaj w Senacie, że rząd popiera ten projekt 
ustawy, a właściwie ustawę przyjętą już przez 
Sejm. Ta ustawa była wnikliwie analizowana przez 
rząd i  uzyskała pozytywną akceptację. W  tym 
przypadku mogę podziękować posłom za to, że 
wprowadzają rozwiązania ułatwiające działanie 
przedsiębiorcom.

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam…)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pani Senator, jeszcze raz?

SenatoR 
maGdalena kochan 

Ja nie wątpię, że państwo się konsultowali-
ście. Ja pytam, czy ktoś z rządu, z fachowców 
zatrudnionych przez rząd, pomagał w pisaniu 
tej ustawy. Co prawda nie znam negatywnej ak-
ceptacji, ale skoro pan minister użył sformuło-
wania „pozytywna akceptacja”, to już przy nim 
zostanę. No, państwo to zaakceptowaliście, jak 
słyszymy z pana ust. Ja pytam, kto pomagał to 
pisać, kto jest de facto autorem tych zapisów. Bo 
to jest kompetencja rządu, na pewno nie władzy 
ustawodawczej.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Pani Senator, jeszcze raz odpowiem. Zgodnie 
z prawem grupa posłów posiada prawo inicjaty-
wy ustawodawczej i taką inicjatywę ustawodawczą 
posłowie podjęli. Projekt ustawy był analizowany 
przez rząd, tak jak każdy projekt przedstawiany 
w ramach inicjatywy ustawodawczej, i dostał po-
zytywną opinię. Tak, my popieraliśmy ten projekt 
w Sejmie i popieramy go w Senacie.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
(Senator Magdalena Kochan: Ostatnie pytanie.)
Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Nie jest to praktyka często stosowana. Czy pan 
minister zaprzecza, że projekt ustawy, który trafił do 
Sejmu, powstał w rządzie i że po to, aby było szybciej, 
aby nie było żadnych konsultacji, także międzyresor-
towych, posłowie podłożyli pod tym projektem swoje 
nazwiska? Pan zaprzecza temu faktowi czy nie?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Pani Senator, ja myślę, że… Powiem tak: obraź-
liwe dla posłów podpisanych pod projektem ustawy 
jest sformułowanie, że podłożyli oni swoje nazwi-
ska. No, warto zapytać tych posłów. Myślę, że od-
niosą się oni do tego, jak zostali potraktowani.

Chciałbym też powiedzieć, że jest to praktyką 
stosowaną. Projekty mogą być rządowe, projekty 
mogą być poselskie, projekty mogą być też obywa-
telskie. W każdym z takich przypadków następu-
je analiza tego, czy rząd popiera te rozwiązania, 
czy ich nie popiera. Ja odpowiadam po raz kolej-
ny, że po analizie tego projektu jest poparcie dla 
tej ustawy.
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WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
(Senator Magdalena Kochan: Jeszcze tylko 

jedno…)
Pani Senator, ostatnie.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Jeśli kogoś uraziłam takim stwierdzeniem, któ-
re wyłapał pan minister, to przepraszam. Ale nie 
odpowiedział pan na moje pytanie.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Panie Ministrze…

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Co ja mam więcej powiedzieć, Pani Marszałek? 
Kilkakrotnie odpowiadałem na to pytanie. Ja my-
ślę, że to, że przedstawicielem wnioskodawców jest 
szef komisji energii i aktywów państwowych, jest 
bardzo merytoryczne. To jest merytoryczne gre-
mium w Sejmie, najlepsze do tego typu spraw.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Ja myślę, że faktycznie problemem jest to, że nie 
ma pana przedstawiciela wnioskodawców. Wtedy 
może uzyskalibyśmy odpowiedź na te pytania.

Pan senator Adam Szejnfeld.
(Senator Adam Szejnfeld: Dziękuję, Pani 

Marszałek…)
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
Proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
adam szejnfeld 

Mikrofon mi się nie włączył. Jest.
Dziękuję, Pani Marszałek.

Mam pytanie. Byłem kilka dni temu, w ubie-
głym tygodniu w gazoporcie, rozmawiałem z za-
rządem Gaz-Systemu i z pracownikami. Nikt nie 
zgłaszał, nikt nie postulował, nikt nie mówił o ja-
kichkolwiek problemach z inwestycją w rozbudo-
wę. Ustawa dotyczy zmiany ustawy o inwestycjach. 
Czy pan może, Panie Ministrze, wskazać… Trzeba 
pamiętać, że rozbudowa rozpoczęła się w 2020 r., 
a ma się skończyć już niedługo, w przyszłym roku. 
Aktualnie stoi już ten trzeci zbiornik, nowy, jest 
układany dach. Czy pan może wskazać konkretnie, 
po artykułach…

(Sygnał timera)
…które przepisy tej ustawy dotyczą rozbudowy 

gazoportu w Świnoujściu?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Panie Senatorze, ja wymienię, które przepisy 
z ustawy terminalowej, jakie obszary z ustawy ter-
minalowej dotyczą PGNiG i ułatwiają to… Mówimy 
o: rozbudowie magazynów gazu, w tym budowie 
naziemnej infrastruktury technicznej, wykona-
niu odwiertów magazynowych, budowie gazocią-
gów łączących obiekty, instalacji magazynowej, 
rozbudowie instalacji, budowie komór magazy-
nowych, budowie gazociągów łączących instala-
cje wewnątrz, budowie lub przebudowie instalacji 
służących do poprawy parametrów jakościowych 
paliw gazowych i infrastruktury niezbędnej do ich 
obsługi. Te zadania zawarte w ustawie terminalo-
wej są przypisane PGNiG. Niezależnie od tego, czy 
będzie fuzja, czy nie będzie, to… Nawet jeśli była-
by reorganizacja wewnątrz PGNiG, to, co się dzieje 
w firmach, bo firmy stale podlegają usprawnianiu 
organizacyjnemu, to obecnie przepisy uniemoż-
liwiają… Gdyby PGNiG chciał przenieść te zada-
nia na jakąś spółkę celową w ramach swojej grupy 
kapitałowej, to obecnie nie mógłby tego zrobić. Ta 
ustawa daje takie możliwości.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
(Senator Adam Szejnfeld: Tylko jedno zdanie, 

jeżeli można.)
Proszę bardzo.
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SenatoR 
adam szejnfeld 

Panie Ministrze, pan potwierdza wszystkie te gło-
sy, które tu dzisiaj padły, te, które są w opiniach Biura 
Legislacyjnego i także w mojej opinii, tzn. takie, że 
bez względu na to, jak oceniać tę ustawę, to ta usta-
wa nie jest o tym, o czym mówi jej tytuł, i powinni-
ście państwo napisać posłom – bo niewątpliwie taki 
był tryb i kolejność – ustawę właściwą, mającą tytuł 
adekwatny do przedmiotu i treści. A więc pytanie… 
Ja nawet nie chcę pana obarczać tym pytaniem, po-
nieważ, przynajmniej teoretycznie, nie pan, nie rząd 
jest autorem ustawy, tylko posłowie. Mógłbym tylko 
zapytać, dlaczego rząd nie zaprotestował i dlaczego 
nie dokonał zmiany tytułu ustawy.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Jeszcze raz odpowiem, bo to pytanie się powta-
rza. Te przepisy niezależnie od fuzji zostaną w pol-
skim prawie i dotyczą wielu obszarów. W związku 
z tym myślę, że… Kilka ustaw jest zmienianych tą 
nowelizacją, wprowadzane są usprawnienia, o któ-
rych już mówiłem.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Krótkie pytanie: co się stałoby, gdyby ta usta-

wa nie weszła w odpowiednim momencie w życie? 
Jakie by były tego skutki, oczywiście oprócz opóź-
nień inwestycyjnych?

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Szanowny Panie Senatorze, wielki proces kon-
solidacji między Orlenem, PGNiG i Lotosem wyma-
ga też zapewnienia bezpiecznego funkcjonowania 
tej bardzo ważnej części polskiej gospodarki, także 
w zmianach związanych z przenoszeniem, łącze-
niem aktywów. Tak jak wspominałem na początku 
swojego wystąpienia, firmy, które posiadają kilka, 
kilkanaście, kilkadziesiąt koncesji, poradziłyby so-
bie przy obecnym stanie prawnym z przeniesieniem 
tych koncesji… raczej urzędy by sobie poradziły. 
W przypadku PGNiG mówimy o 250 koncesjach 
i 13,5 tysiącach decyzji i aktów administracyjnych. 
W związku z tym powstałaby taka próżnia prawna, 
bo nie można by było tego przeprowadzić sprawnie. 
Proces wzmacniania tego polskiego sektora paliwo-
wo-gazowego mógłby na tym ucierpieć, a podkre-
ślam, że mówimy o bezpieczeństwie energetycznym 
naszego kraju. Polska jest w ogóle ostatnim krajem 
w Unii Europejskiej mającym na rynku paliwowym 
różne firmy u tego samego właściciela, które w jakiś 
sposób ze sobą konkurują.

(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Pani 
Marszałek, jeszcze dopytam.)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

W tej chwili w pewnym sensie ścigamy się 
z czasem po to, żeby w poszczególnych sektorach 
związanych z energetyką zapewnić sobie samo-
dzielność. Mówimy o kwestii rosyjskiej, konfliktu 
itd. Rozumiem, że brak tej ustawy powodowałby, że 
ten wyścig z czasem byłby trudniejszy i być może 
niezakończony sukcesem.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Tak, Panie Senatorze, takie ryzyko istnieje. 
Chodzi o to, że jeśli będziemy mieli przygotowane 
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przepisy, jeśli będziemy mieli rozwiązania praw-
ne ułatwiające przenoszenie koncesji, przeję-
cie natychmiastowe inwestycji w  terminalu 
w Świnoujściu, o których mówiłem, to w momen-
cie ostatecznej zgody na fuzję Orlenu z PGNiG 
można natychmiast przystąpić do działania i prze-
prowadzić ten proces sprawnie bez szkody dla bez-
pieczeństwa energetycznego kraju.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Agnieszka Kołacz-Leszczyńska.

SenatoR 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, mówimy tutaj o wyścigu z cza-

sem, o bezpiecznym funkcjonowaniu. Ja właśnie 
chciałam w tym kontekście zapytać o bezpiecz-
ne funkcjonowanie pracowników firm. To jest ok. 
35 tysięcy osób w Orlenie i 25 tysięcy w PGNiG. 
Z tego, co wiemy, wynika, że nie ma do tej pory 
żadnych uzgodnień, żadnych słów, które by powo-
dowały, że poczują się bezpiecznie w momencie, 
kiedy ta sytuacja się zadzieje. Co z nimi? Proszę 
mi powiedzieć, na jakim etapie są rozmowy bądź 
informacje o tym, jak to będzie funkcjonowało, jeśli 
chodzi właśnie o pracowników tych firm. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Szanowna Pani Senator, to zarządy spół-
ek prowadzą dialogi z  pracownikami. Jeszcze 
raz podkreślę: ministerstwo nie jest tym wiodą-
cym podmiotem w fuzji. Te dialogi prowadzą za-
rządy poszczególnych firm, spółek publicznych. 

Chciałbym też zwrócić uwagę na to, że w przy-
padku fuzji mówimy o tym, że spółki z grupy ka-
pitałowej PGNiG wchodzą do grupy kapitałowej 
Orlenu i nadal prowadzą działalność. Ta fuzja ma 
na celu z jednej strony podniesienie bezpieczeń-
stwa energetycznego Polski, a z drugiej strony, jak 
każde działanie rządu Prawa i Sprawiedliwości – 
a tutaj głównym właścicielem jest Skarb Państwa 
– też zabezpieczenie pracowników. Doświadczenie 
chociażby połączenia Orlenu i Energi pokazuje, że 
pracownicy na tym nie tracą. Myślę, że w tym przy-
padku można też patrzeć z pewnym optymizmem 
w przyszłość. A kwestie pracownicze nie stanowią 
jakichś elementów synergii, które byłyby przed-
stawiane jako korzyści wynikające z ogranicze-
nia załogi, bo takich… Kwestie pracownicze nie 
są przedstawiane jako element korzyści, korzyści 
z tego, że zmniejszy się liczba pracowników. O ta-
kich planach nie słyszałem.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów 

Państwowych Maciej Małecki: Dziękuję.)
(Oklaski)
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Adama 

Szejnfelda.

SenatoR 
adam szejnfeld 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo!
Szkoda… I przykro mi, że przy tak ważnym 

temacie, który dotyczy jeśli nie bezpośrednio, to 
pośrednio bezpieczeństwa energetycznego kraju, 
muszę stwierdzić, że oto mamy kolejny przykład 
– już nie wiem nawet który, trzeba je pewnie li-
czyć w setkach – skandalicznego łamania zasad le-
gislacji przez Prawo i Sprawiedliwość w polskim 
parlamencie. Mam tu na myśli wątek, który był 
podnoszony przez wielu senatorów, a mianowi-
cie to, że taka ustawa… Gdyby nawet nie podejrze-
wać, ale po prostu znać się na tej materii, rozumieć 
jej trudność, jej administracyjno-techniczny 
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charakter, stwierdzić by należało, że taka ustawa 
jest absolutnie niemożliwa, niemożliwa do na-
pisania, stworzenia i wniesienia do parlamentu 
przez posłów. To jest domena rządów – nie tyl-
ko w Polsce, ale na świecie, w demokratycznych 
państwach. A tutaj taka ustawa wnoszona jest jako 
poselska. Tak jak powiedziałem, mamy już chyba 
setki tego przykładów w ostatnich 7 latach.

Nie dość tego, dokonuje się tutaj manipulacji. 
Pod hasłem „rozbudowa gazoportu w Świnoujściu”, 
hasłem na pewno wywołującym pozytywne emo-
cje, zgodę powszechną bez względu na partie poli-
tyczne, poglądy itd. – każdy, nawet nieznający się 
na energetyce i bezpieczeństwie energetycznym 
kraju, wie, a przynajmniej czuje, że to jest bardzo 
ważny element naszego bezpieczeństwa – wpro-
wadza się przepisy, które kompletnie nie dotyczą 
tej ustawy. Przypomnę tytuł ustawy: „o inwesty-
cjach w  zakresie terminalu regazyfikacyjnego 
skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu”. Tak 
jak powiedziałem w trakcie zadawania pytań, by-
łem w Świnoujściu tydzień temu i obserwowa-
łem – z pozytywną oceną – rozbudowę gazportu. 
Uważam, że podjęte decyzje i samo wykonawstwo 
są bardzo korzystne, pozytywne. Tyle tylko, że nikt 
z zainteresowanych nie oczekiwał żadnych ustaw, 
nowych przepisów, wprowadzania nowych arty-
kułów w tej ustawie nie postulował. To jest także 
dowód na to, że nie o tym jest ustawa, o której dzi-
siaj mówimy.

Zamykając wątek manipulacji legislacyjnej 
i fałszowania prawnej rzeczywistości w Polsce, 
chciałbym jednak podziękować inicjatorom, wnio-
skodawcom tej ustawy, ponieważ przy jej okazji 
warto i potrzeba wspomnieć, że nie tylko chwalą-
cy się od rana do wieczora rząd premiera Mateusza 
Morawieckiego, który zresztą w tej sprawie ma naj-
mniej udziału… To poprzednie rządy doprowadziły 
do tego, że dzisiaj możemy się czuć bezpiecznie pod 
względem energetycznym, przynajmniej w zakre-
sie gazu. A skoro już dziękuję tylu podmiotom, to 
chciałbym także powiedzieć i wyrazić pozytywny 
pogląd, jeśli chodzi o gazoport jako przykład, jako 
jeden z nielicznych – z przykrością muszę to po-
wiedzieć – pozytywnych przykładów dowodzących 
tego, jak powinno się realizować fundamentalną 
zasadę państwa demokratycznego, a więc cią-
głość instytucjonalną państwa. Otóż to jest jedna 
z nielicznych inwestycji w Polsce, które mają swo-
ją ciągłość. Ona jest realizowana przez 5 rządów, 
teraz szósty. Niestety, tak jak już powiedziałem, 
manipulując, przypisuje się to oczywiście tylko 

jednemu rządowi, tylko ostatniemu. Warto zatem 
przypomnieć, że decyzja o budowie terminala zo-
stała podjęta w roku 2006 przez rząd Kazimierza 
Marcinkiewicza – w tym miejscu pana premiera 
Marcinkiewicza serdecznie pozdrawiam – a jej re-
alizacja, budowa terminalu i oddanie go do użyt-
ku miały miejsce za czasów 3 rządów, 2 rządów 
Donalda Tuska i rządu pani premier Ewy Kopacz. 
A więc budowa w latach 2010–2015. Dzisiaj, za rzą-
dów Mateusza Morawieckiego, dokonywana jest 
rozbudowa, czyli dołożenie do 2 zbiorników, któ-
re mają po 160 tysięcy m3, kolejnego, większego, 
mającego 180 tysięcy m3. Suma summarum uzy-
skamy pojemność ponad 7,5 miliarda m3 gazu do 
przerobienia.

Ale gazoport nie był jedyną inwestycją w bu-
dowanie bezpieczeństwa energetycznego pań-
stwa polskiego zrealizowaną przez Platformę 
Obywatelską.. Sam w sobie by zresztą ani wtedy, 
ani teraz, ani w przyszłości nie zrealizował tego 
celu, nawet jeżeli zostanie ukończona także budo-
wa kolejnego terminalu, w Gdańsku. Mianowicie 
– przypomnę – zwiększyliśmy pojemność ma-
gazynów z 1,6 miliarda m3 aż do 2,8 miliarda m3. 
Dokonaliśmy wybudowania największej w Polsce 
kopalni ropy i gazu Lubiatów-Międzychód-Grotów. 
Szczególnie mnie to cieszy i mam w tym zakresie 
wiedzę, nie tylko dlatego, że w czasie budowy tej 
kopalni byłem zaangażowany, lecz także dlatego, 
że jest to w moim okręgu wyborczym.

Wybudowaliśmy także nowe połączenia trans-
graniczne, jedno z Czechami, w Cieszynie, i ko-
lejne z Niemcami, w Lasowie. A trzeba pamiętać, 
że bez połączeń transgranicznych bezpieczeń-
stwa energetycznego kraju nie ma i by nie było. 
Można sobie zobaczyć obecną sytuację innych 
krajów Europy, zwłaszcza Europy Środkowej, 
które mają właśnie w  tym zakresie problemy. 
Dokonaliśmy także rozbudowy magazynów gazu, 
m.in. w Wierzchowicach, Mogilnie, Strachocinie, 
Kossakowie i Husowie. Nie będę już wspominał 
o kwestiach rewersu na Jamale. Ci, którzy intere-
sują się tematem, je znają.

Kończąc więc ten wątek, chcę powiedzieć, że 
gdyby w państwie polskim, tak jak przez pierwsze 
lata, od 1989 r. do 2015 r., rządy, bez względu na to, 
kogo reprezentują, jakie idee i ideologie wyznają, 
realizowały zadania polegające na podtrzymywa-
niu ciągłości funkcjonowania państwa polskiego 
w każdej jego dziedzinie instytucjonalnej, to dzi-
siaj Polska z jednej strony byłaby zdecydowanie da-
lej w swoim rozwoju, a z drugiej strony – byłaby 
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bardziej bezpieczna. Nie mamy tego dlatego, że 
państwo w 2015 r. uznaliście, że państwo polskie 
powstało w 2015 r., a wcześniej państwa polskiego 
nie było, była jakaś komuna, która niczego nie ro-
biła, tylko niszczyła i państwo, i naród.

Na tym przykładzie chcę państwu uświadomić, 
że władza odpowiedzialna powinna działać właśnie 
w taki sposób, jak powiedziałem. I chcę zaapelo-
wać, żebyście wrócili do norm demokratycznego 
państwa prawnego, w którym jest szacunek dla po-
przedników, przygotowywanie gruntu dla następ-
ców, a Polska i Polacy są najważniejsi. A nie partia 
polityczna rządząca aktualnie podbitym – bo takie 
niekiedy ma się wrażenie – krajem.

Bardzo się cieszę i dziękuję wszystkim rządom 
od 2006 r. – nawiązuję do ustawy – że kontynu-
owały budowę, a teraz rozbudowę terminalu. Mam 
nadzieję, że to wszystko nie zostanie zepsute kon-
cepcjami szkodliwych fuzji, o których tu już dzi-
siaj była mowa, a więc Orlenu z Lotosem, a potem 
całości… To właściwie nie jest żadna fuzja Orlenu 
z Lotosem tylko sprzedaż Lotosu, tworzenie no-
wego Orlenu i przejmowanie przez mniejszy pod-
miot większego podmiotu, czyli PGNiG. O tym jest 
ta ustawa. Nie o terminalu, nie o bezpieczeństwie, 
tylko o przejmowaniu PGNiG. I dlatego nasz klub 
będzie przeciwny tej ustawie. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Lamczyka.

SenatoR 
sTanisław lamczyk 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Szanowni Państwo! Panie Ministrze!
Chciałbym powiedzieć, że przypominam so-

bie konferencję, na której zakomunikowane było, 
że Orlen przejmie PGNiG. I mam takie wraże-
nie, kiedy przypominam sobie… Pan Kwieciński 
był wtedy prezesem PGNiG i siedział w ławce. 
Rozgrywającymi byli pan wicepremier Sasin, pan 
premier Morawiecki, jak również Obajtek. I mia-
łem takie wrażenie, jakby miała nastąpić wasali-
zacja spółki PGNiG.

Trzeba powiedzieć, że PGNiG ściśle realizuje 
plan, który w roku 1990 nakreślił premier Buzek, 
kiedy mówił o hubie gazowym. Ten plan skutecz-
nie realizowało PGNiG, w szczególności gdy pre-
zesem był Piotr Woźniak, który bardzo dobrze 
współpracował z ministrem Piotrem Naimskim. 
Ci dwaj panowie skutecznie to wszystko realizo-
wali. Trzeba powiedzieć, że PGNiG umocniło się za 
granicą i w kraju, zmniejszyło zależność od gazu 
rosyjskiego z 10 miliardów m3 w roku 2016 do 9 mi-
liardów w roku 2018. Ogólnie import materiałów 
energetycznych z Rosji zmalał w ogólnym bilansie 
z 70% do 60% w ciągu 4 lat. Spółka zakontraktowała 
dostawy gazu z Kataru i z USA. Spółka umocniła 
swoją pozycję na rynku, kupiła 4 złoża w Norwegii, 
koncesję na złoża w Pakistanie, zaczęła przymie-
rzać się do inwestycji w Ukrainie oraz rozpoczęła 
prace związane z gazociągiem z Norwegii, który 
do końca tego roku ma być dokończony. PGNiG 
zapewniło opłacalność tego rurociągu. Mówimy 
o 80% przepustowości z Norwegii, co oznacza, że 
będzie on rentowny. To była rzeczywiście praw-
dziwa dywersyfikacja gazu i uniezależnianie się od 
gazu rosyjskiego. Inwestycja była oczywiście przy-
gotowana przez Gaz-System, ale trzeba tu pamiętać 
o autorze. Autorem tej całej koncepcji był w pierw-
szej fazie pan premier Buzek, który mówił o tym, 
żeby połączyć się z Litwą, z Ukrainą i ze Słowacją 
przez hub, którego budowanie rozpoczęto.

Rok 2016 przyniósł nam ustawę, która w pew-
nym stopniu wyklucza liberalizację rynku gazo-
wego w Polsce. Jak wiemy, według danych Unii 
Europejskiej pełna liberalizacja ma być w roku 
2024. Jeżeli teraz nastąpi to przejęcie, to… Jest dużo 
obaw, że Polacy nie będą odczuwali zniżki cen po 
fuzji Orlenu i Lotosu. Tak samo jest w tej chwili. 
Mamy najwyższe ceny paliwa, ropy i benzyny – 
od dłuższego czasu, chociaż na rynku międzyna-
rodowym kupujemy je taniej niż w czasie kryzysu 
w roku 2010, bo kupujemy je po ok. 100 dolarów za 
baryłkę. Dlatego jest dużo obaw. Ta fuzja doprowa-
dzi też do tego, że powstanie następny monopol, 
który nie pozwoli wejść w liberalizację rynku, któ-
ra obowiązuje nas od roku 2024. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Stanisława Gawłowskiego.
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SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Tak się składa, że w 2009 r. byłem jednym ze 

współautorów ustawy, która dotyczyła budowy 
gazoportu. Bardzo aktywnie, wtedy jako sekretarz 
stanu w Ministerstwie Środowiska, współpra-
cowałem z tymi, którzy w Ministerstwie Skarbu 
Państwa przygotowywali ten projekt. I muszę po-
wiedzieć, że jak dzisiaj czytam projekt przygoto-
wany przez tzw. grupę posłów… Tak zwaną, bo oni 
się podpisali, Panie Ministrze, ale nie oszukujmy 
się, to jest zbyt specjalistyczny projekt, żeby po-
słowie sami go napisali. Proszę mi wskazać tego, 
który to napisał. Nie ma posła sprawozdawcy, więc 
nawet nie mamy kogo o to zapytać. Ale jestem ab-
solutnie głęboko przekonany, że ten projekt został 
przygotowany w rządzie i tylko skróciliście so-
bie ścieżkę prawną, uniknęliście konsultacji spo-
łecznych, międzyresortowych itd., przedkładając 
projekt poselski. To jest karygodna, ale przez PiS 
dość powszechnie stosowana praktyka, karygod-
na, ale niestety powszechnie stosowana, co mó-
wię z bólem. A pan wyraźnie mówił, że intencją 
tej ustawy jest coś, co na poprzednim posiedzeniu 
oburzało senatorów PiS: napisanie projektu usta-
wy pod bardzo konkretne przedsięwzięcie. To jest 
ustawa – minister to mówił – napisana pod bardzo 
konkretne przedsięwzięcie. Oczywiście przepisy 
zostaną, ale jest napisana pod konkretne przed-
sięwzięcie, pod połączenie Orlenu z Lotosem. To 
już dzisiaj was nie oburza, bo to jest PiS-u, ale jak 
wcześniej pan marszałek Borusewicz o tym mó-
wił, to było to oburzające. To jest rodzaj hipokryzji, 
Himalaje hipokryzji po tej stronie. A to tak łatwo 
natychmiast wychodzi, tak łatwo to natychmiast 
widać. Ale zostawiam już te wycieczki, bo one i tak 
niczego nie wnoszą.

Próbuję jeszcze zrozumieć, dlaczego wpisaliście 
ustawę, która pozwala na fuzję PGNiG z Orlenem, 
w tę konkretną ustawę. Postanowiłem sięgnąć do 
materiału porównawczego. Art. 38… On jest w ogó-
le ciekawy dla tej strony sali. Nie wszyscy muszą 
o tym pamiętać, więc ja to przypomnę. Art. 38 usta-
wy, która dotyczy gazoportu w Świnoujściu, to taki 
artykuł, w którym wymieniono cały szereg inwe-
stycji towarzyszących mających zapewnić bezpie-
czeństwo gazowe Polski. I w tym artykule pojawiła 
się np. „budowa międzysystemowego Gazociągu 
Bałtyckiego (Baltic Pipe) stanowiącego połączenie 
systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej 

i Królestwa Danii”… Tak à propos: jak PiS będzie 
jeszcze mówił, że to oni zrobili Baltic Pipe, to moż-
na odpowiedzieć, że w 2009 r. w tej ustawie to się 
znalazło. Jak będą to mówić, to możecie im śmiało 
mówić, że kłamią – to tak à propos. To nie oni to 
zrobili, dużo wcześniej zostało to zapisane. Zresztą 
podobnie jest w tym artykule budowa międzysys-
temowych gazociągów stanowiących połączenie 
systemów przesyłowych Rzeczypospolitej Polskiej 
i Republiki Czeskiej, Rzeczypospolitej Polskiej 
i  Republiki Słowackiej oraz Rzeczypospolitej 
Polskiej i Republiki Litewskiej. To wszytko jest 
w art. 38 ustawy o gazoporcie.

Ale jak czytam art. 38a, to widzę, że ten artykuł 
dorzucony w tej ustawie już nie dotyczy inwestycji. 
On tak naprawdę dotyczy tylko i wyłącznie następ-
cy prawnego PGNiG. Polskie Górnictwo Naftowe 
i Gazownictwo jest wymienione w tej ustawie rów-
nież w tej pierwszej części w sytuacji, gdy infra-
struktura techniczna jest po jego stronie, czyli to 
np. budowa naziemnej infrastruktury technicznej, 
wykonanie odwiertów magazynowych itd., wyko-
nanie całego szeregu inwestycji. I dlatego PGNiG 
był tutaj wymieniany, w tej ustawie gazoportowej, 
nie z innych powodów.

Tu mógłbym się znowu odnosić do każdego 
konkretnego przykładu i pokazywać, jaki rodzaj – 
no, nie wiem jak to właściwie nazwać – nieudacz-
nictwa jest tutaj uprawiany. Trzeba było nazwać 
ustawę właściwie, tj. o łączeniu PGNiG i Orlenu, 
i przynajmniej w tej części bylibyście uczciwi. Ale 
nawet na to was nie stać. Nawet na to was nie stać, 
nawet takich prostych rzeczy nazwać w sposób 
właściwy nie potraficie.

Ale ponieważ jest to ustawa o gazoporcie, to 
przypomnę również, że realizacją inwestycji zwią-
zanej z gazoportem w Świnoujściu zajmowało się 
Polskie LNG, spółka prawa handlowego. Dzisiaj nie 
istnieje już Polskie LNG, bez ustawy zostało ono 
połączone z Gaz-Systemem. Gaz-System wchło-
nął tak naprawdę, jako spółka matka, Polskie LNG 
– bez ustawy, bez żadnej ustawy, do tego nie była 
potrzebna żadna ustawa. Ale oczywiście świado-
mie pytałem pana ministra, ile koncesji ma Gaz-
System. Wiem, że nie może mieć żadnej, bo jest 
operatorem systemu, nie zajmuje się ani handlem, 
ani sprzedażą, ani wydobyciem w takim prostym 
rozumieniu rzeczy. I w związku z tym nie ma prze-
noszenia koncesji wydobywczych. Zwyczajnie nie 
ma tu przenoszenia, nie może być w takim pro-
stym rozumieniu przenoszenia koncesji. Ale 
kombinujecie, napisaliście ustawę, która ma tak 
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naprawdę ułatwić procedurę. Ja powiem szczerze: 
jak wy coś „ułatwiacie”, to zazwyczaj jest komplet-
nie odwrotnie, bo potem to… Turów – kłaniam się, 
kary będą lecieć jeszcze długo! Gratuluję, będzie-
cie kiedyś za to poważnie odpowiadać. Mógłbym 
zrobić długą listę takich waszych zaniechań, za-
niedbań, a być może zwykłej nieudaczności, braku 
wiedzy. No, trzeba było nie zwalniać ludzi, którzy 
mieli wiedzę, może by wam podpowiedzieli. Ale wy 
to wszystko zrobiliście, więc poniesiecie za to pełne 
konsekwencje.

Naprawdę ten projekt nie zasługuje na popar-
cie. Pomysł od początku do końca jest oparty na 
złej wierze. Napisaliście to w rządzie, daliście jako 
projekt poselski i podczepiliście to pod gazoport, 
który nie ma nic wspólnego z tym projektem. Nie 
byłoby żadnego problemu, gdyby w takim wymia-
rze technicznym na to patrzeć, jeżeli chcecie, to 
róbcie to łączenie, prowadźcie sobie ten proces 
– chociaż uważam, że to też jest szkodliwe –ale 
róbcie to bez ustawy. Bo, przepraszam, ale… Jeżeli 
miałbym być złośliwy, to powiedziałbym, że to jest 
taki kolejny przypadek lex Obajtek. Już raz takie lex 
Obajtek dotyczące OZE na początku 2016 r. albo 
2017 r. przez parlament przepuściliście i potem, 
w procesie, kosztowało to Polskę wiele miliardów 
złotych – część wykupiliście jako spółki Skarbu 
Państwa, ale w postępowaniach przed arbitrażem 
jedna ze spółek amerykańskich oczekiwała z tytu-
łu zmiany prawa miliardów złotych… Ja wiem, że 
dzisiaj nie chcecie o tym pamiętać, ale to wszyst-
ko jest opisane prawem. I nie będzie śmiesznie, 
jak różni przyjdą po was – bo przyjdą, nie musi-
cie się o to martwić. Bo to są prawdziwe sprawy: 
przewalamy miliardy złotych, tak zwyczajnie na 
świecie. I wtedy rzeczywiście będziecie mieli po-
wody do poważnych zmartwień – bo życie płynie 
szybciej, niż wam się zdaje – poznikają uśmieszki, 
będzie nadzwyczaj poważnie, będzie smutno. To 
wam gwarantuję.

Projekt, tak jak powiedziałem, nie zasługuje na 
poparcie, bo on jest szkodliwy, źle zaadresowany, 
ze złą intencją.

Myślę sobie, że skoro już ta sprawa doty-
czy gazoportu i Świnoujścia, to przedstawię 
– bo mam jeszcze chwilę, 3  minuty – tro-
chę faktów dotyczących samego gazoportu. 
Rzeczywiście pan senator Szejnfeld miał rację, 
rząd Marcinkiewicza w 2006 r. podjął decyzję 
w sprawie tego, że budujemy w Polsce gazoport. 
Ministrem gospodarki morskiej był wtedy nie-
jaki Rafał Wiechecki i on bardzo chciał, żeby to 

było w Świnoujściu. Prezydent Lech Kaczyński 
chciał, żeby to było w Trójmieście, już tak pre-
cyzyjnie, to znaczy nie w Świnoujściu, on abso-
lutnie wybierał inną lokalizację. I to był wtedy 
poważny spór, spór o lokalizację gazoportu. On 
nie został rozstrzygnięty, on został rozstrzy-
gnięty definitywnie dopiero w roku 2008, już 
po zmianie rządu. Potem została przyjęta ta spe-
custawa, w 2009 r., a potem – pamiętam, bo 
pracowałem również nad procesem dotyczącym 
wydania decyzji środowiskowej… Tym, którzy 
nie wiedzą, powiem, że każda tego typu inwe-
stycja zaczyna się od wydania decyzji środowi-
skowej – że decyzja została wydana w 2009 r., 
więc PiS nie ma z tym nic wspólnego.

W 2015 r., a właściwie w latach 2014 i 2015 
Polskie LNG zapoczątkowało prace nad rozbu-
dową gazoportu, budową trzeciego zbiornika. 
W 2015 r. został zmieniony rząd. W 2016 r. pod-
jęto decyzję o wstrzymaniu rozbudowy gazopor-
tu w Świnoujściu o trzeci zbiornik. Do sprawy 
wrócono w 2020 r. Tak więc znowu jedyna zasłu-
ga, jaka jest po stronie PiS, to zwolnienie procesu 
rozbudowy. Jeżeli PiS-owi miałbym coś przypi-
sać, to opóźnianie, nic sensownego więcej. Aha, 
i w przypadku gazoportu w Świnoujściu tam stoi 
taki obelisk, taki trochę postsowiecki, już się roz-
latuje, bo to takie też badziewne wykonanie, z na-
pisem „im. prezydenta Lecha Kaczyńskiego”. Ja 
bym się wstydził tego, bo nawet o to nie potrafi-
cie zadbać. Skoro już nazwaliście ten port, gazo-
port imieniem Lecha Kaczyńskiego, to zadbajcie, 
żeby przynajmniej ten obelisk przyzwoicie wy-
glądał, bo on naprawdę już się rozlatuje. To jest 
jedyna wasza zasługa w tej części.

Jeśli chodzi o pozostałe sprawy, przeczytałem 
zapisy z ustawy gazoportowej, kto i za jakie rze-
czy już pamiętał i wpisywał… Mogę też zacytować, 
kiedy podjęto decyzję o finansowaniu ze środków 
unijnych. Ale wydaje mi się, że same twarde zapisy 
z ustawy z 2008 r., z 2009 r. jednoznacznie poka-
zują, że to nie PiS był tym, który cokolwiek rozpo-
czynał w odniesieniu do gazu, co najwyżej bardzo 
mocno to opóźniał. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę, pan senator Wojciech Piecha. Proszę 

bardzo.
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SenatoR 
wojciech Piecha 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Wysłuchaliśmy tu cierpkich słów pana senatora 

Gawłowskiego. On tu się kreuje na takiego prokura-
tora, który będzie nas straszył w związku z tym, co 
robimy. Ja uważam, że jesteśmy dobrym i spraw-
nym rządem. Prawo i Sprawiedliwość ma wiedzę, 
ma doświadczenie, ma kompetencje. Jesteśmy 
już drugą kadencję, rząd Beaty Szydło prowadził, 
a rząd premiera Mateusza Morawieckiego pro-
wadzi dobrą politykę. Wzrost gospodarczy jest na 
wysokim poziomie. W tej chwili mamy takie, a nie 
inne uwarunkowania.

Ja tylko podam, jakie są kierunki importu gazu 
ziemnego do UE w 2020 r. Import gazu do Unii 
Europejskiej to 400 miliardów m3, zużycie gazu – 
541 miliardów m3. Z kierunku rosyjskiego całość… 
Z kierunku rosyjskiego importujemy 153 miliardy, 
z Norwegii Unia Europejska importuje 75 miliar-
dów, z Wielkiej Brytanii – 15 miliardów, ze Stanów 
Zjednoczonych, bo to dopiero się rozwija – 16 mi-
liardów m3, z Algierii – 29 miliardów m3 i z Kataru 
16 miliardów m3.

Jak było do tej pory? Do tej pory Polska sprowa-
dzała z kierunku wschodniego, czyli z Rosji, prawie 
90% gazu. Tak, bo kontrakt jamalski z 2010 r. ob-
ligował nas do zakupu 13–14 miliardów m3 gazu, 
tyle mieliśmy kupować. Ten kontrakt miał obowią-
zywać do 2031 r., ale Unia Europejska nie zgodziła 
się na taki długi okres. Jego obowiązywanie kończy 
się w tym roku.

Podjęliśmy inicjatywę – jest to inicjatywa 
z 2006 r. – budowy tego gazoportu. Wyście to 
dokończyli i bardzo dobrze, że ta inwestycja jest 
zakończona. W tej chwili go modernizujemy i po-
większamy jego zdolności do 8,5  miliarda  m3. 
W porcie gdańskim ma też zostać zbudowany ter-
minal pływający. W tej chwili się mówi, że nawet 
2 obiekty, czyli 2 statki regazyfikujące, tam zacu-
mują i będziemy mogli zwiększyć udział importu 
gazu skroplonego o następne 6, a może nawet do 
12 miliardów m3, i całkowicie uniezależnimy się od 
importu rosyjskiego. Będziemy takim hubem, bo 
takie kraje, jak Czechy, Słowacja, Węgry, Austria, 
nie mają dostępu do morza, nie mają portów, nie 
mają takich możliwości sprowadzania gazu płyn-
nego, bo to nie jest prosta rzecz. Ja też byłem w tym 
gazoporcie. Mieliśmy tam posiedzenie komisji go-
spodarki – pan Adam Szejnfeld o tym wspominał. 
W tym gazoporcie pracują 94 osoby. I tu nie ma co 

się martwić o załogę, bo załoga jest bardzo sprawna 
i realizuje wszystkie swoje zadania.

Uważam, że ustawa jest dobra, bo w tych cza-
sach nie możemy, że tak powiem, w nieskończo-
ność bawić się w jakieś niuanse. Jeżeli jest taka 
potrzeba chwili i trzeba zapisy tej ustawy wpro-
wadzić do porządku prawnego, to powinniśmy to 
zrobić. I będę głosował za tą ustawą. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo poproszę o zabranie głosu pana senato-

ra Wadima Tyszkiewicza.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja zacznę od tego, że jestem senatorem pierw-

szą kadencję i jestem załamany niechlujstwem le-
gislacyjnym oraz tym, co robi obecna władza, jeśli 
chodzi o procedowanie ustaw. Ja wywodzę się z sa-
morządu i gdyby u nas, w samorządzie, procedo-
wano tak, jak teraz proceduje obecny rząd, to albo 
by się nami zajął prokurator, albo byśmy szybko 
zostali zweryfikowani przez mieszkańców.

To poważna ustawa, decydująca tak naprawdę 
i o gigantycznych pieniądzach, i o tysiącach ludzi, 
którzy są uzależnieni od tej ustawy, jeśli chodzi 
o konsolidację i przejęcie. Bo ta ustawa oczywiście 
ma na celu nie tylko bezpieczeństwo energetyczne, 
które jest oczywiste, ale przede wszystkim przeję-
cie PGNiG. Sposób procedowania tej ustawy jest dla 
mnie szokujący i karygodny. Znowu mamy wyko-
rzystanie projektu poselskiego do procedowania 
bardzo poważnej ustawy, co m.in. pozwala uniknąć 
konsultacji społecznych.

Ja wielokrotnie rozmawiałem ze związka-
mi zawodowymi i orlenowskimi, i w PGNiG. 
Pisałem oświadczenia. Dostawałem odpowie-
dzi takie, powiedzmy, mało satysfakcjonujące 
i mnie, i związkowców PGNiG. Ja również ze 
swojego doświadczenia… Ja pochodzę z woje-
wództwa lubuskiego. Znam całą historię cho-
ciażby „Diamentu” z  Zielonej Góry, potem 
przekształconego w Exalo i później tracącego 
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rolę firmy wydobywczej. I  jestem nie tylko 
zmartwiony, ale wręcz przerażony tą giganto-
manią. Nie wiem, czemu ma służyć przejmo-
wanie kolejnych spółek dobrze prosperujących. 
Temu, żeby stworzyć tak naprawdę taki kołchoz, 
jak za starych czasów, który ma zajmować się 
wszystkim – i wydobyciem, i importem, i rów-
nież sprzedażą wódki na stacjach benzynowych, 
bo do tego też się sprowadza funkcjonowanie 
tego giganta.

Tak jak wspomniałem dzisiaj, przejęcie spółek, 
czy to Lotosu, czy to PGNiG, budzi ogromne wątpli-
wości i kontrowersje. Ludzie, a przede wszystkim 
związkowcy i pracownicy tych spółek tak naprawdę 
nie wiedzą, czemu to ma służyć, w związku z czym 
ja też oczywiście będę głosował przeciwko tej usta-
wie. Tyle bubli, tyle błędów, które zostały zrobio-
ne chociażby przy wprowadzaniu Polskiego Ładu… 
Państwo popełniacie te same błędy i robicie do-
kładnie to samo.

Jestem też zszokowany funkcjonowaniem 
UOKiK. UOKiK, który powinien stać na straży 
– tak jak sama nazwa wskazuje: Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów – służy tak na-
prawdę partii rządzącej. Bo żeby nie reagować 
i pozwalać na fuzję tak potężnych firm, dopro-
wadzając do stworzenia giganta i do stworze-
nia monopolu… Jedna firma będzie decydowała 
o wszystkim – i o cenach gazu wydobywanego 
z polskich źródeł, i gazu importowanego, i tej 
przysłowiowej wódki na stacjach benzynowych. 
To kierunek fatalny i zły. Po to zmieniono sys-
tem? Po to Polacy walczyli o to, żeby odejść od 
systemu socjalistycznego czy komunistyczne-
go, w których rzeczywiście partia rządząca czy 
władza miała w ręku w zasadzie wszystkie argu-
menty ku temu, żeby tym państwem zarządzać, 
tworząc takie kolosy, jakie w tej chwili są tworzo-
ne? A nie wiem, co będzie następne. Energa jest 
przejęta. W tej chwili następuje przejmowanie 
Lotosu, a za chwilę – PGNiG. Co jeszcze będzie? 
Dążymy tak naprawdę do powrotu do przeszłości 
i budowania giganta, oczywiście uzależnionego 
politycznie. Nie ulega wątpliwości, że decyzje, 
które są tutaj podejmowane, jeśli chodzi o pod-
miot gospodarczy, są tak naprawdę decyzjami 
politycznymi.

Ja oczywiście będę głosował przeciwko tej usta-
wie. Ona jest szkodliwa, ona nie służy ani państwu, 
ani tysiącom pracowników zatrudnionych w tych 
podmiotach, które dzisiaj dobrze funkcjonują. Nie 
ma powodów, żeby to psuć. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Krzysztofa Mroza.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Ja, mówiąc szczerze, nie zamierzałem zabie-

rać głosu, bo ustawa wydaje się w sumie niekon-
trowersyjna, ale tyle demagogicznych stwierdzeń 
padło na tej sali, że trzeba by było kilka kwestii 
wyprostować.

Pierwsza kwestia to ta, o której mówił pan se-
nator Gawłowski. Oczywiście gazoport to inwesty-
cja zaczęta przez nas i kontynuowana przez was. 
Sam pan wie, że takie przedsięwzięcia planuje się 
długo. To nie jest tak, że się wchodzi na budowę 
z łopatą. Akurat ja na temat gazu, na temat uza-
leżnienia albo uniezależnienia Polski od gazu, jak-
bym był politykiem Platformy czy PSL, tobym się 
nie wypowiadał, bo wszyscy wiemy, jaki mieliśmy 
kontrakt i jak to było kontrolowane przez NIK. 
Jest taki raport, można się z nim zapoznać. Myślę, 
że pan senator Gawłowski go zna. Działania Unii 
Europejskiej i te wszystkie negocjacje, które pro-
wadził Pawlak… Wiemy, jak się zmieniały kwe-
stie związane z wytycznymi rządu do negocjacji. 
Można by powiedzieć, że będziemy w stanie z koń-
cem roku uniezależnić się… zakończyć import gazu 
z Rosji… Można powiedzieć, że to jest zasługa Unii 
Europejskiej, która nie pozwoliła wtedy podpisać 
takiego kontraktu, jaki chcieliście podpisać. Mówię 
„wy” jako rząd Platformy i PSL. Wtedy Unia po-
wiedziała: „Stop. To są za daleko idące koneksje”. 
Faktycznie od 1 stycznia 2023 r. będziemy mogli 
się całkowicie uniezależnić od gazu rosyjskiego, 
a jak wiemy, gaz rosyjski jest stosowany jako pew-
na broń. Kraje, które… Węgry, ale nie tylko Węgry, 
bo także Niemcy, Francuzi i Austriacy mają dzisiaj 
problem, bo nie są w stanie się od tego gazu unie-
zależnić. A my mamy dzisiaj komfort. Tak? To jest 
jakby pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Chodzi już o ustawę i o to, co 
mówił pan senator Wadim Tyszkiewicz. Ja bym 
powiedział, Panie Senatorze, że wystarczy wpi-
sać to w Google i zobaczyć sobie, jakim potężnym 
koncernem jest np. Shell, jakim obszarem różnych 
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spraw się tam zarządza. Ja już nie mówię o koncer-
nach amerykańskich, bo to są megapotęgi. Jeżeli 
my połączymy Orlen, PGNiG, Energę, to ten wspól-
ny, połączony, multienergetyczny koncern będzie 
europejskim średniakiem. Nie będzie największą 
firmą w Europie, a do amerykańskich koncernów 
będzie mu bardzo, bardzo daleko. Dlaczego my to 
robimy? Tak na marginesie, Panie Senatorze, po-
wiem, że to nie jest tak, że Orlen przejmuje PGNiG 
tak, jak przejął Energę, jak kupił – tak trzeba po-
wiedzieć – Ruch czy jak teraz jest w trakcie przej-
mowania Lotosu. To będzie połączenie PGNiG 
z Orlenem, to jest zupełnie coś innego. Będą się 
łączyły 2 podmioty, będzie wymiana akcji. Jaki bę-
dzie tego skutek? Będą jak gdyby 2 skutki. Przede 
wszystkim uniemożliwimy tym wszystkich mache-
rom, bo PiS pewnie kiedyś odda władzę – tym z le-
wicy, tym liberałom z Platformy Obywatelskiej… 
Żeby kiedyś nie przyszedł wam do głowy taki po-
mysł, że wy to sprywatyzujecie. No, ale od niedaw-
na, że tak się wyrażę, jest przecież odtajniona przez 
wicepremiera Jacka Sasina notatka, jak to chcieli-
ście sprzedać Rosjanom cały Lotos. Calusieńki, od 
A do Z. I stacje benzynowe, i rafinerię. Szkoda, że 
nie ma tutaj dzisiaj pana marszałka Borusewicza, 
który tak bronił tego Lotosu. A za rządów Platformy 
Obywatelskiej, bach, cały Lotos miał pójść w ręce 
rosyjskie.

(Senator Stanisław Gawłowski: Sprzedane…)
No, nie sprzedane, bo była uchwała, Panie 

Senatorze. Była uchwała, były podpisy…
(Głos z sali: Jak były…)
No, były w Sejmie, były protesty itd., itd. No, 

warto to wszystko sobie sprawdzić, zweryfikować, 
wujek Google pomoże. To są przecież informacje 
już dzisiaj jawne.

Szanowni Państwo, jeżeli my dzisiaj połączy-
my… Bo teraz trzeba sobie powiedzieć, w jakiej my 
dzisiaj jesteśmy sytuacji. Dzisiaj jesteśmy w takiej 
sytuacji, że jeśli chodzi o PKN Orlen, to tam udział 
Skarbu Państwa jest poniżej 30%. Jest oczywiście 
określona uchwała, wprowadziliśmy pewnego ro-
dzaju zabezpieczenia. Jeśli my to dzisiaj połączy-
my – podkreślam, połączymy, bo nikt nikogo nie 
przejmuje, to będzie po prostu równorzędne połą-
czenie, wymiana akcji PGNiG i Orlenu – to udział 
Skarbu Państwa w tym połączonym podmiocie bę-
dzie dużo, dużo większy, bo to będzie w granicach, 
jak myślę, gdzieś ok. czterdziestu paru, pod 50%. 
No więc jako państwo będziemy mieli pełną kon-
trolę nad tym podmiotem. No, PGNiG w kawałku 
na giełdę… To było chyba za rządów SLD. Ile było 

prób… Pamiętamy aferę z Orlenem, jak to chcia-
no prywatyzować Orlen, już nie mówię o Lotosie. 
Oczywiście to akurat nie wy, to inni chcieli pry-
watyzować Orlen. Jeśli my dzisiaj zbudujemy taki 
duży, megaenergetyczny koncern z połączenia 
PGNiG i Orlenu, to już żadne rządy, które będą kie-
dyś tam funkcjonowały, nie będą mogły tego spry-
watyzować, a Skarb Państwa będzie miał większą 
siłę…

(Rozmowy na sali)
Ja wiem, Panie Senatorze, że pan by przecież 

wszystko sprzedał. Tylko że to się nie sprawdza. 
Tak? Niech pan zobaczy, co zrobili Norwegowie. 
Mogli sprzedać ten swój Statoil, a jednak uważają, 
że on powinien być państwowy i przynosić zyski 
państwu. I niech pan zobaczy… Ja pamiętam, że pi-
sałem… Pracowałem wtedy u Adama Lipińskiego, 
pisaliśmy taką interpelację, w związku ze sprze-
dażą 10% KGHM. Wtedy za ułamek… No, to poszło 
przez giełdę – bach, bach, i już, w ciągu chyba 2 
tygodni sprzedaliście 10%. Gdybyście dzisiaj popa-
trzyli, jaką wartość ma dzisiaj KGHM, jakie inwe-
stycje robi, jak dzisiaj wspiera polską gospodarkę…

(Senator Adam Szejnfeld: Do rzeczy.)
Proszę? Do rzeczy polegającej na tym…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Bardzo 

proszę nie przeszkadzać panu senatorowi. 
Naprawdę…)

…że, jeśli uda nam się to zrealizować – a nam 
się to uda – to będziemy mieli jeden silny multie-
nergetyczny koncern, który będzie odpowiadał 
na wyzwania przyszłości. Pamiętajmy, Szanowni 
Państwo, że za chwileczkę będzie taki postęp tech-
nologiczny związany z  wodorem, związany z tymi 
wszystkimi nowymi źródłami, jeżeli chodzi o ener-
gię, że my musimy wykorzystać ten potencjał, któ-
ry dzisiaj ma Orlen, i ten potencjał, który dzisiaj 
ma PGNiG, żeby to zsynchronizować. Bo to, że tak 
powiem, na styku gazu i dzisiejszych rafinerii bę-
dzie realizowana ta rewolucja technologiczna, je-
żeli chodzi o źródła paliwa. No więc warto to mieć 
zsynchronizowane w jednym podmiocie, jeszcze 
bardziej kontrolowanym przez Skarb Państwa. 
A sami przecież wiecie, że jak wypuści się na gieł-
dzie za dużo akcji, to potem trzeba kombinować. Tu 
akurat mogę powiedzieć o czymś in plus. To doty-
czyło Grupy Azoty, jak Ruscy chcieli wejść, to wtedy 
akurat to zablokowaliście. To było chwalebne. Ale 
to była właśnie konsekwencja tego, że puszczono za 
dużo akcji na giełdzie. Dzisiaj mamy ten sam pro-
blem z KGHM, że te poziomy są tak niskie, że trze-
ba to różnymi rozwiązaniami prawnymi… Jeżeli 
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my dzisiaj połączymy te podmioty, to ten podmiot 
łączący PGNiG i Orlen będzie w pełni kontrolowa-
ny przez Skarb Państwa. Będziemy wiedzieli, że 
państwo polskie będzie zabezpieczone na lata, że 
to będzie mogło funkcjonować.

Szanowni Państwo, ale jest jeszcze jedna spra-
wa. Ja rozumiem, że tak źle o tym Obajtku mówicie, 
ale to, jakie zyski przynosi dzisiaj Orlen…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Jakie marże ma?)
Proszę?
Te zyski, jakie przynosi dzisiaj Orlen, były 

w ogóle nieosiągalne…
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze, ale za waszych rządów Orlen 

też był monopolistą. Ja mówię „waszych”, bo pan 
jednak jest w pewnej formacji politycznej.

(Sygnał timera)
Więc to nie ma…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 

Senatorze.)
Nie jest tak, że teraz ten Orlen ma inne wa-

runki. No, ja myślę, że on dzisiaj ma trudniejsze 
warunki rynkowe, a mimo wszystko zyski są na 
przyzwoitym poziomie.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, czas.)

I dzięki temu możemy inwestować, aby unieza-
leżnić się od ropy i od gazu rosyjskiego. Dziękuję. 
(Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Stanisław 

Gawłowski – 5 minut.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nie chciałem już zabierać głosu, ale usłyszałem 

przed chwilą, i to w 2 wystąpieniach, pochwałę ko-
muny. Brakowało tylko stwierdzenia, żeby Polska 
Zjednoczona Partia Robotnicza… Nie, właściwie 
inaczej: PiS niech nam żyje! Takie śpiewy powin-
ny się tutaj pojawić. Może jeszcze czerwona flaga? 
Nie wiem, jakie barwy są wam bliskie. Bo wszy-
scy ci, którzy pamiętają PZPR, pamiętają też budo-
wanie bloków, zjednoczeń, wielkich kombinatów, 

które miały coś robić. A potem było drogo, mało 
efektywnie, mało sprawnie, a na końcu było ban-
kructwo. To jest kierunek, który chcecie Polakom 
wyznaczyć, wychodząc z tymi różnymi pomysła-
mi. No, to tym się skończy. Mówię to z przykrością 
jako ktoś, kto pamięta czasy PRL. Ci, którzy je pa-
miętają, powinni też pamiętać te wszystkie zjedno-
czenia i kombinaty. To dokładnie w tym kierunku 
zmierza.

Ale nie o tym chciałem mówić. Chciałbym od-
nieść się wyłącznie do twardych danych i kwe-
stii merytorycznych. W  sprawie gazoportu 
w Świnoujściu powiedziałbym, że jest takie sta-
re powiedzenie: herbata nie robi się słodsza od 
mieszania. Wy byliście specjalistami od miesza-
nia. Podjęliście uchwałę, że coś chcecie zrobić, i to 
była jedyna rzecz, jaką zrobiliście. Tylko dlatego, 
że minister Wiechecki był zdeterminowany, żeby 
to wprowadzić pod obrady Rady Ministrów, tak to 
zostało opisane. Nic więcej, zero, nul. Nie było wię-
cej czynności.

(Rozmowy na sali)
Wujek Google, odsyłam do niego. Odsyłam do 

wujka Google.
W 2008 r. rozpoczęto prace nad ustawą gazo-

portową, w 2009 r. ona została przyjęta. Decyzję 
środowiskową wydano w 2009 r., po bardzo trud-
nych negocjacjach transgranicznych z Niemcami. 
Wiem, bo sam w tym uczestniczyłem. To było bar-
dzo trudne, chcę o tym powiedzieć. To była jed-
na z rzeczy, które… No, nie jedyna. Pierwszy etap 
zakończono w 2015 r. Pierwszy statek z gazem – 
statek techniczny, ale już taki normalny – który 
napełnił gazoport, wpłynął przed wyborami w roku 
2015. Zaraz potem wpływały statki, które dowoziły 
gaz do regazyfikacji. Zrobiła to ta nielubiana przez 
was i tak krytykowana Platforma.

No, jeżeli ktoś się nie powinien odzywać, to 
państwo po tej stronie sali. Ci, którzy cokolwiek na 
temat gazu wiedzą, np. Woźniak, mówią o tym dość 
wyraźnie. Woźniak to minister gospodarki w rzą-
dzie Jarosława Kaczyńskiego. Powinniście częściej 
go słuchać, może wtedy coś do waszych głów by 
dotarło. Ale wy słuchacie tylko TVP, a tam rzadko 
kiedy mówi się cokolwiek, co ma coś wspólnego 
z prawdą, może poza datą i godziną. To jest praw-
dziwe, reszta to już tylko kłamstwa. Nawet pogoda 
jest tam u nich tylko prawdopodobna.

(Rozmowy na sali)
Jest prawdopodobna, tak jak każda pogoda 

w każdej telewizji. Ale żeby pan to wiedział… No, 
pan się nie musi na tym znać.
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Wracam do rzeczy. To jest pierwsza sprawa. 
Druga sprawa to rewers fizyczny na gazociągu ja-
malskim – Platforma. Zapewnienie finansowania 
Baltic Pipe – Platforma. Mówię o tym, żeby pan 
to wiedział. Prawie dwukrotne zwiększenie moż-
liwości magazynowania gazu w Polsce, z 1 miliarda 
800 milionów do 3 miliardów 200 milionów m3 – 
Platforma. O ile w tym czasie PiS zwiększył? Nul, 
zero. To jest wasza zasługa, tyle potraficie.

Wy jesteście opowiadaczami, ale jak zadaję 
pytania – a od długiego czasu próbuję się tego 
dowiedzieć – jaki kontrakt podpisano i czy zare-
zerwowana jest rura… Bo nie wiem, czy wiecie, 
ale Baltic Pipe nie sięga do złóż norweskich. On 
jest włączony do norweskiego systemu przesy-
łowego. A więc zadaję grzecznie pytanie: jaki 
jest ten kontrakt i jaki przesył zarezerwowa-
no w tej rurze norweskiej podpiętej pod Baltic 
Pipe? Nikt nie chce mi odpowiedzieć. To jest 
tajemnica? Panie Ministrze, to jest tajemnica? 
Może pan to wyjaśni, skoro pan się tym zaj-
muje? Jakie są rezerwy? Jaki mamy podpisany 
kontrakt z Norwegami, do których to Norwegów 
złóż podłączona jest rura norweska? Bo o ile mi 
wiadomo, to są jakieś 3 miliardy m3. Może jest 
tego więcej, ale chciałbym wiedzieć, z kim są 
podpisane kontrakty, na ile, mieć bardzo pre-
cyzyjne dane. Panie Marszałku, jeżeli mogę, to 
żeby na piśmie pan minister tego typu informa-
cje przekazał, bo Wysoka Izba chętnie tego się 
dowie. Bo skoro mamy 10 miliardów m3… Tak 
à propos: zużywamy w Polsce 20 miliardów m3 
gazu, o ile pamiętam, więc skąd te miliardy, któ-
re przed chwilą pan wymieniał? To w ogóle kupy 
się nie trzyma, ale już…

(Senator Wojciech Piecha: Czemu to się nie 
trzyma kupy?)

Bo 20 miliardów m3 rocznie zużywamy. Dlatego 
to się nie trzyma kupy.

(Senator Wojciech Piecha: Ale to w  Unii 
Europejskiej…)

Dlatego to się nie trzyma kupy.
Więc ja bym chciał wiedzieć, w sytuacji, gdy 

możliwości przesyłowe Baltic Pipe to 10  mi-
liardów m3, jaki jest podpisany kontrakt z nor-
weskim operatorem, nie z dostawcą, bo to jest 
wtórne, ale z norweskim operatorem rurociągu. 
Ile mamy tam rezerwy przesyłowej? Bo możliwo-
ści przesyłowe rury, do której jesteśmy wpięci, 
to 29 miliardów m3, czyli jeżeli my mamy 10 mi-
liardów m3… Rura w tej chwili pracuje na 100%. 
To czy ona w całości dostarcza gaz do Belgii, 

Holandii, Niemiec? Tam nie ma wolnych mocy 
przesyłowych. Więc jak wy ten problem rozwią-
żecie? Bo tutaj słyszę takie pohukiwania: już 
cacy, fajnie…

(Sygnał timera)
Zgadzam się…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze, czas.)
…Polacy nie będą mieli problemu z gazem, bo 

wystarczy wydobycie krajowe. Polacy jako obywa-
tele nie będą mieli problemu, ale przemysł będzie 
miał.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Wadim Tyszkiewicz 

– 5 minut.
Panie Senatorze – zwracam się jeszcze do pana 

senatora Gawłowskiego – pan był łaskaw powie-
dzieć, żebym ja zapisał jakąś…

(Senator Stanisław Gawłowski: Prośba, to 
prośba.)

Nie, nie. Jest formuła, pan może zadać pyta-
nie panu ministrowi, ale w punkcie… No, przepra-
szam, ja nie mam takiej mocy, aby jako marszałek 
Senatu nakazać ministrowi odpowiedź na pana 
pytanie. Przepraszam, to tylko gwoli wyjaśnienia.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Inni marszałko-
wie to robią.)

Ja mam formułę, Pani Senator, którą mogę od-
czytać. Ta formuła brzmi tak: przedstawiciel rządu 
zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na piśmie. 
Przecież ja nie mogę powiedzieć, że przedstawiciel 
rządu zobowiązał się do udzielenia odpowiedzi na 
piśmie panu senatorowi w sytuacji, w której przed-
stawiciel rządu takiego czegoś nie powiedział.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Ale senator 
poprosił.)

Ja staram się tylko wyjaśnić, o co chodzi. Bo 
wielokrotnie z tego typu formułą się spotykali-
śmy w czasie zadawania pytań ministrom. Wtedy 
ministrowie, jak nie mogą albo nie potrafią odpo-
wiedzieć, mówią: odpowiemy na pytanie pisemnie. 
Chodziło mi tylko o stronę formalną tego, o to, że 
dlatego nie zrealizowałem postulatu pana senato-
ra. Staram się odnosić do wszystkiego, co państwo 
mówicie, z szacunkiem i wyjaśniać, jeżeli jakiejś 
prośby nie mogę spełnić.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.
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SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja w odniesieniu do wujka Google powiem, że 

bardzo łatwo można to sprawdzić, żeby mieć obraz 
tego, czy największe koncerny światowe lub euro-
pejskie są państwowe, czy są prywatne. Od razu 
zaznaczam, że ja nie chcę prywatyzować Orlenu 
ani PGNiG, bo zaraz takie sugestie mogą się poja-
wić. Ja chciałbym tylko przedstawić prawdę i fakty, 
żebyście je znali, a nie opowiadali bajki z mównicy 
senackiej.

Szanowni Państwo, struktura własnościowa 
europejskich firm naftowych: na 18 największych 
koncernów w Europie naftowych tylko 8 jest kon-
trolowanych przez państwo, z czego 2 koncerny są 
kontrolowane w państwie, które się nazywa Polska. 
Pozostałe koncerny, największe koncerny nie są 
kontrolowane przez państwo. Tak jest w takich 
państwach, jak Wielka Brytania, Francja, Niemcy, 
Hiszpania, Holandia, Szwecja, Czechy, Słowacja 
czy Chorwacja. Tak więc warto sięgnąć do wujka 
Google i sprawdzić, jaka jest prawda i jaki państwo 
ma wpływ na koncerny, które funkcjonują w tych 
danych państwach. W tych państwach działa to 
dobrze i nie ma potrzeby, żeby odwoływać się do 
tego, co było w przeszłości, za czasów komuny, kie-
dy wszystko było państwowe. To prywatne czasami 
też działa bardzo dobrze. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Krzysztof Mróz: Panie Marszałku, 

jeszcze…)
Bardzo proszę, pan senator Mróz – 5 minut.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Takie 2 kwestie…
Tak, Panie Senatorze Gawłowski, wyście fizycz-

nie wybudowali gazoport, co mogę potwierdzić, 
z tego względu, że w 2007 r. Prawo i Sprawiedliwość 
przegrało wybory, Platforma Obywatelska w koali-
cji z PSL te wybory wygrała i kontynuowaliście ten 
rozpoczęty przez nas projekt. I tutaj chwała, chwała 

wam za to, przecież nikt temu nie będzie zaprze-
czał. Ale w przypadku dostarczania gazu, kon-
traktów, tych negocjacji, że tak powiem, chwały za 
wielkiej nie można przypisać. I sam pan przecież 
o tym wie. To po pierwsze.

Druga kwestia. Panie Senatorze, jaka była… 
Większość firm jest jednak pod kontrolą państwa, 
jeżeli chodzi o koncerny multienergetyczne. Pan 
podał przykład Czech. No tak, Orlen kontroluje, że 
tak powiem, czeską rafinerię, tak jak Możejki kon-
trolują na Litwie. Panie Senatorze, gdzie jest pe-
wien problem? Oczywiście Exxon itd. to są firmy 
prywatne, ale to są firmy, w których jest rodzimy 
kapitał amerykański czy brytyjski, w większo-
ści prywatny, różnie to bywa. Jaką my mamy 
alternatywę?

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Co pan gada?)
Prywatyzować Lotos? No to się ustawia kolejka 

Rosjan, bo w tych wszystkich 3 podmiotach, jak się 
pogrzebało, to był kapitał rosyjski, tak?

(Senator Magdalena Kochan: A sprzedaliśmy?)
Jak była nieudana próba prywatyzacji Orlenu, 

plan prywatyzacji Orlenu, to oczywiście pośrednio 
zaraz byłby kapitał rosyjski. I taka jest różnica, że 
Amerykanie nie wpuszczają do Exxon Mobil rosyj-
skiego kapitału. A co się stało, gdy Niemcy wpuściły 
rosyjski kapitał do zbiorników gazu? Stało się to, że 
mają dzisiaj puste zbiorniki gazu, a nasze są pełne. 
I na tym polega oddanie Rosjanom kapitału.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Co pan gada?)
Bo taka była kwestia prywatyzacji. Nie mówili-

ście, że przyjdzie jakiś amerykański kapitał, kupi 
Lotos czy Orlen. Tylko był kapitał rosyjski. I ci, 
którzy ulegli temu mirowi, jak np. Niemcy, dzi-
siaj z ręką w nocniku i mają puste zbiorniki gazu. 
Oczywiście, Pani Senator Kochan, nie sprzedali-
ście, tak?

(Senator Magdalena Kochan: Wy nie chcieliście, 
a sprzedaliście.)

No, nie sprzedaliście. A więc Aleksander Grad, 
prominentny działacz Platformy Obywatelskiej, 
wtedy minister Skarbu Państwa… Wtedy ten pro-
ces był już rozpoczęty. Może wam nie wyszło… No, 
nie wyszło wam.

(Poruszenie na sali)
No, nie wyszła wam ta prywatyzacja Lotosu. Na 

szczęście wam nie wyszła ta prywatyzacja Lotosu, 
że tak się wyrażę. Przecież gdybyście nie chcieli 
sprzedać Lotosu, tobyście nie rozpoczynali tego 
procesu prywatyzacyjnego.

(Senator Magdalena Kochan: Wy nie chcieliście, 
a sprzedaliście.)
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Nie blokowalibyście uchwały sejmowej bodaj-
że w 2011 czy w 2012 r., gdzie dyscyplina partyj-
na, klubowa była taka, że ustawa społeczna została 
odrzucona w pierwszym czytaniu. Tam PSL się 
wyłamał, więc poszło do komisji, ale ostatecznie 
w Sejmie to zablokowaliście.

(Senator Magdalena Kochan: To jest jakiś wir-
tualny świat.)

Ale, Szanowni Państwo, takie były próby pry-
watyzacji. Jest ta słynna konferencja prasowa 
Donalda Tuska, na której on mówił: nie mam nic 
przeciwko temu, żeby Lotos sprywatyzować. Ba, 
nie mam nic przeciwko temu, żeby tam był na-
wet kapitał rosyjski. To wszystko jest, Szanowni 
Państwo, nagrane.

(Senator Magdalena Kochan: Ale sprzedaliśmy 
czy nie?)

No, nie sprzedaliście, bo wam nie wyszło. No, 
nie wyszło wam. Na szczęście. Daj Boże, żeby wam 
pewne rzeczy też nie wyszły. Efekt jest taki. Ale 
chcieliście to zrobić…

(Poruszenie na sali)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Ale bardzo proszę, proszę państwa, bo to na-
prawdę zaczyna już… Ja staram się bardzo liberal-
nie prowadzić obrady. Zdaję sobie sprawę z tego, że 
pan senator, wykrzykując w jedną stronę sali pyta-
nia, prowokuje tę salę do zabierania głosu, ale sala 
zachowuje się w sposób nieodpowiedni, na te pro-
wokacje odpowiadając. Apeluję zarówno do pana 
senatora, by nie prowokował senatorów opozycji, 
jak i do senatorów opozycji, żebyście się tej prowo-
kacji nie poddawali. A do wszystkich apeluję o za-
chowanie godnego charakteru tych obrad.

Pan senator ma jeszcze 30 sekund, ponieważ ja 
zakłóciłem jego wystąpienie.

Bardzo proszę.

SenatoR 
krzyszTof mróz 

Panie Marszałku, tylko jedna rzecz. Ja nie pro-
wokuję. Ale jak tutaj kilku senatorów, że tak po-
wiem, zagłusza wypowiedź, to postanowiłem 
mówić…

(Sygnał timera)
…może troszkę głośniej. Ale już nie będę.

Szanowni Państwo, powiem tylko jedną rzecz. 
To się może wam podobać, może się wam nie po-
dobać. Od 2015 r. rząd Prawa i Sprawiedliwości 
nie sprywatyzował żadnej spółki Skarbu Państwa. 
I nie będziemy prywatyzowali. Czas na prywaty-
zację w Polsce minął, że tak się wyrażę, już dawno, 
i mam nadzieję, że wszystkie spółki, które dzi-
siaj są, będą dalej państwowe, a w szczególności 
te spółki strategiczne, typu PGNiG, energetyka… 
Myśmy nawet zrobili więcej: odkupywaliśmy…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 
Senatorze, czas.)

…odkupywaliśmy spółki energetyczne…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Panie 

Senatorze, czas.)
…gdzie się Francuzi wycofywali. Dziękuję. 

(Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Jana Marię Jackowskiego.

SenatoR 
jan maria jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przy okazji tej ustawy, która ma taki trochę 

niewinny tytuł – przypomnę ten tytuł: „o zmia-
nie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw” 
– właściwie zaczęliśmy dyskutować o całym 
sektorze energetyczno-paliwowym i o wyzwa-
niach, które stoją przed tym sektorem, szcze-
gólnie w określonym kontekście, w tej chwili. 
Sądzę, że po 24 lutego to jest sprawa oczywista, 
że w tym zakresie emocje są, z różnych powo-
dów, duże. Oczywiście w tle tej ustawy są pla-
ny konsolidacji PKN Orlen, który ma być takim 
jedynym, największym… takim czebolem, su-
pergigantycznym koncernem paliwowo-ener-
getycznym, który będzie zabezpieczał nasze 
interesy w  sektorze paliwowym, w  sektorze 
energetyczno-paliwowym, i który będzie zna-
czącym graczem na rynku europejskim. Takie 
przynajmniej są zapowiedzi. 
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Tylko że niestety osiągnięcie tego celu, któ-
ry, gdyby nie było tych warunków, które Komisja 
Europejska na temat fuzji Orlenu z Lotosem po-
stawiła, być może byłby czymś, o czym warto by-
łoby w spokoju merytorycznie dyskutować… Ale 
w sytuacji, kiedy znaczna część potencjału w tym 
zakresie – myślę tutaj o Lotosie – jest właściwie 
niejako przymusowo sprzedawana i w tym wy-
padku słyszymy o 2 podmiotach, z których jeden, 
Aramco, ma przejąć rafinerię, a stacje ma prze-
jąć koncern węgierski MOL, mamy do czynienia 
z wyjątkowo kontrowersyjnym – mówię bardzo 
delikatnie – przedsięwzięciem. Z tej prostej przy-
czyny – a mówił o tym przecież bardzo wyraźnie 
na posiedzeniu przy okazji procedowania przez nas 
inicjatywy senackiej w tym zakresie, mającej na 
celu przeciwdziałanie tej fuzji, pan Piotr Woźniak, 
były minister gospodarki, były prezes PGNiG – że 
mamy do czynienia z koncernem MOL, w którym 
są poważne wpływy rosyjskie, i mamy do czynienia 
z podmiotem Aramco, który jest gigantem świato-
wym. Dla Aramco przejęcie tej rafinerii być może 
oznacza, że za jakiś czas, po przeprowadzeniu pew-
nych działań restrukturyzacyjnych w tym zakresie, 
Lotos, ta rafineria, najnowocześniejsza w Polsce, 
a jedna z najnowocześniejszych w Europie, będą-
ca w stanie przerabiać każdą ropę, i z kierunków 
wschodnich, i z Zatoki Perskiej, i z innych kierun-
ków, zostanie sprzedana. I teraz pytanie retorycz-
ne: kto w takim wypadku, po dokonaniu tej fuzji, 
będzie przede wszystkim zabiegał o przejęcie tej 
rafinerii? Czy ta sprzedaż w przyszłości będzie się 
dokonywała tylko na podstawie warunków rynko-
wych, czy też i innych? To pozostawiam do refleksji 
Wysokiej Izbie.

W moim głębokim przekonaniu nerwowe reak-
cje na temat w ogóle tej dyskusji, tej fuzji ze strony 
obozu rządowego najlepiej pokazują, że coś jest na 
rzeczy. Gdyby sprawa była jasna, oczywista, no to 
byłoby tak, że jedni mają takie zdanie, inni mają 
inne zdanie, może wystąpić różnica zdań, mój 
Boże. Jak to mówiono w „Ziemi obiecanej”: jak łą-
czą, będą dzielić, jak dzielą, będą łączyć, jak zwal-
niają, będą przyjmować, jak przyjmują do pracy, 
będą zwalniać. No, pewne prawidła funkcjonują. 
Jednak nerwowość tej reakcji i przerzucanie się 
między główną partią opozycyjną a obozem rzą-
dowym tym, kto, w cudzysłowie, jest bardziej pro-
rosyjski, jest trochę takie… Ja już nie chcę określać, 
jakie to jest, ale powiem, że to jest próba przykrycia 
działań związanych z tą fuzją, która jest projek-
towana. Ja się obawiam, że niestety ta fuzja może 

nastąpić dość szybko. Nie przypadkiem pytałem 
pana ministra Małeckiego, jak to jest rozłożone 
w czasie. Według przewidywań, które wynikają 
z logiki zdarzeń, jeżeli zostaną złożone stosowne 
dokumenty i Komisja Europejska nie przedstawi 
zastrzeżeń, to będzie możliwość uruchomienia tej 
całej procedury. Ona niestety może się dokonać do-
syć szybko i trzeba mieć tego świadomość. Mówię 
tu o tzw. fuzji Orlenu z Lotosem. Późniejsze kon-
sekwencje tej fuzji będą miały wpływ również na 
inne działania w tym obszarze.

Patrząc z tego punktu widzenia, powiem, że są-
dzę, że bardzo niedobrze się dzieje, że ta cała de-
bata ma bardzo mocny ładunek emocjonalny. Ona 
toczy się oczywiście w cieniu wojny w Ukrainie 
i w tej chwili argumenty racjonalne, które przed-
stawiał chociażby pan minister Piotr Woźniak, 
giną w emocjach politycznych i w takim wytyka-
niu kto, komu itd., kto z kim chciał współpracować 
czy komu coś w przeszłości sprzedać. Bardzo nad 
tym ubolewam i uważam, że w tym momencie jest 
to błędna polityka, jeżeli chodzi o koncepcję do-
tyczącą przyszłości sektora paliwowo-energetycz-
nego w Polsce. Uważam, że niestety skutki tego… 
Jeżeli ta fuzja się dokona, to odwrócenie skutków 
tej fuzji będzie praktycznie niemożliwe. Teraz jest 
takie nerwowe, moim zdaniem, i propagandowe, 
i polityczne, i ustawowe doginanie tego, żeby jak 
najszybciej przeprowadzić ten proces, a ta usta-
wa jest jednym z elementów tej strategii. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Bogdana Zdrojewskiego.

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przez ponad 7 lat byłem w rządzie Donalda 

Tuska, PO-PSL i do dzisiaj cały czas mierzę się 
z  rozmaitymi zarzutami, które nie mają nic 
wspólnego z rzeczywistością. Ten najważniejszy 
zarzut, który bardzo często się pojawia, to taki, 
że Platforma próbowała sprywatyzować Lasy – 
nie sprywatyzowała. Że próbowała sprywatyzo-
wać Lotos – nie sprywatyzowała. Że próbowała 
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sprywatyzować jeszcze wiele, wiele innych elemen-
tów majątku narodowego etc., etc. Nie ma to nic 
wspólnego z prawdą i chcę to w sposób jednoznacz-
ny powiedzieć. Było tak nie dlatego, że nie umie-
liśmy tego zrobić, tylko dlatego, że uważaliśmy, 
że pewne elementy dziedzictwa, najistotniejsze 
z punktu widzenia gospodarki, powinny pozostać. 

Dodam również, że w swojej działalności, ak-
tywności staraliśmy się doprowadzić do takiej 
sytuacji, aby ci, którzy są właścicielami majątku 
prywatnego, kapitału prywatnego, byli szanowani. 
Nie podzielam bowiem takiej opinii, w której poja-
wia się… no, nie komplement, bo to nie jest kom-
plement, że PiS niczego nie sprywatyzował. Otóż 
ja chcę powiedzieć wyraźnie, że stwierdzenie „my 
nic nie sprywatyzowaliśmy, tylko nacjonalizujemy” 
powoduje, że ja mam skojarzenia, podkreślam: sko-
jarzenia, że mamy do czynienia z formacją bolsze-
wicką. Oni też niczego nie sprywatyzowali, oni też 
nacjonalizowali. Powiedziałem, że przesadzę, ale te 
skojarzenia są wynikiem mojego bardzo istotnego 
i ważnego przekonania: szacunku do prywatnego 
kapitału i własności prywatnej. My w 1989 r. osią-
gnęliśmy sukces, a potem uzyskaliśmy przynależ-
ność do Unii Europejskiej, czyli do świata, gdzie 
własność prywatna jest ceniona, szanowana, chro-
niona, a kapitał prywatny jest doceniany. Zdaję 
sobie sprawę z tego, że są dziedziny, w których 
monopol państwa powinien być utrzymany dla 
naszego bezpieczeństwa, ale absolutnie nie mogę 
zakończyć tej debaty takim stwierdzeniem, że pań-
stwowe jest lepsze od prywatnego. Czasami tak, 
ale nie wolno tego robić… (Oklaski) Czasami tak.

Druga kwestia, bardzo istotna i ważna. Ja uwa-
żam, że obowiązuje nas w warunkach obecnej cy-
wilizacji ciągłość państwa i odpowiedzialność za 
państwo. W związku z tym trzeba oddać honor 
tym, którzy mieli pomysł, tym, którzy stworzyli 
projekt, tym, którzy ten projekt zrealizowali, i tym, 
którzy ten projekt otwarli. I to jest bardzo istot-
ne, aby w tej materii nie przerzucać się odpowie-
dzialnością za jakąś lukę, za jakiś niedokończony 
element, bo najtrudniejsze inwestycje, najważniej-
sze inwestycje trwają, krótko mówiąc, lata, a nie 
miesiące.

I dlatego też apeluję jeszcze raz bardzo mocno: 
ciągłość państwa, szacunek wobec kapitału pry-
watnego, wobec własności prywatnej i pamięć, że 
nacjonalizacja rzadko kiedy bywa dobrem, chociaż 
czasami bywa, i że prywatyzacja przeważnie bywa 
dobrem, a od czasu do czasu – nie. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Aleksander Szwed, Mariusz Gromko, Artur 
Dunin, Jolanta Hibner, Janusz Pęcherz, Władysław 
Komarnicki, Beniamin Godyla i Janusz Gromek zło-
żyli swoje przemówienia w dyskusji do protokołu*.

Nie było wniosków o charakterze legislacyjnym.
Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel wnioskodawców lub przed-

stawiciel rządu chciałby jeszcze zabrać głos?
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
aktyWóW PańStWoWych 
maciej małecki 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeszcze raz podkreślę, że konsolidacja sektora 

paliwowo-gazowego, konsolidacja polskich spółek 
paliwowo-gazowych to podniesienie bezpieczeństwa 
energetycznego naszego kraju. W debacie padło 
wiele krzywdzących i nieprawdziwych słów doty-
czących omawianej ustawy, ale i całego tego pro-
cesu. Proszę państwa, szermowanie argumentami, 
że konsolidowanie aktywów energetycznych jest 
działaniem z jakiegoś przeszłego ustroju… Powiem 
tak: taką drogą poszedł norweski Equinor, taką dro-
gą poszły francuski Total, włoskie Eni i hiszpański 
Repsol. Bo to jest trend na rynkach światowych, że 
koncerny w sektorach energetycznych się konsoli-
dują. Po co? Po to, żeby mieć łańcuch wartości od 
poszukiwania, przez wydobycie, przez rafinerie, 
petrochemię, energetykę, hurt, detal. Bo wtedy są 
bardziej odporne na wahania koniunktury, wtedy 
mogą wygospodarować więcej pieniędzy na inwesty-
cje. I wtedy mogą więcej skorzystać, lepiej zarobić.

To w interesie naszych konkurentów z innych 
krajów jest, żeby na polskim rynku rywalizowało 
kilka podmiotów należących do tego samego wła-
ściciela, do Skarbu Państwa. Ci, którzy chcą robić 
biznes na polskim rynku, z niepolskim kapitałem, 
będą trzymali kciuki, żeby w Polsce był podzielony 
rynek paliwowo-energetyczny.

My uważamy, że konsolidacja Orlenu, Lotosu, 
PGNiG – pamiętamy o  Enerdze, wcześniej 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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oraz niektórych innych ustaw

– i budowa silnego multienergetycznego koncer-
nu stanowi wartość dodaną dla bezpieczeństwa 
energetycznego Polski i dla konkurencyjności na-
szej gospodarki. Prosty przykład: siadamy do roz-
mów z dostawcą ropy czy gazu. Lepiej, żeby siadały 
3 mniejsze firmy czy 1 duża? Siadamy do rozmów 
z dostawcami jakichś produktów, usług, z kontra-
hentami. Lepiej, żeby siadało kilka mniejszych firm 
czy 1 duża? I to jest zmiana, która poprawia bez-
pieczeństwo energetyczne Polski.

Co do terminala gazowego, to padło tutaj wiele 
słów. Ja już nie będę się do wszystkiego odnosił, ale 
powiem tak: to śp. pan prezydent Lech Kaczyński 
zainicjował budowę terminala po kolejnym ga-
zowym szantażu Putina w 2006 r. Terminal miał 
być skończony w roku 2011. No, nie byliście pań-
stwo w stanie skończyć go do 2011 r. Była mowa 
o 2012 r., też się nie udało. Pamiętam, jak ok. 10 lat 
temu pytałem o to na posiedzeniu komisji w Sejmie 
i od przedstawiciela rządu pana Donalda Tuska 
usłyszałem, że nie ma zmiłuj, do 30 czerwca 2014 r. 
terminal będzie czynny. I co? Kadencja się skoń-
czyła. No, jeszcze w kampanii wyborczej było to 
słynne, nieco humorystyczne otwarcie zamknię-
tego terminala. Realnie terminal zaczął funkcjono-
wać w grudniu 2015 r., a otwierała go pani premier 
Beata Szydło.

I jeszcze połączenia transgraniczne. Każde po-
łączenie, którym do Polski sprowadza się gaz, jest 
dobre, ale miarkujmy pewne wielkości. Lasów – 
1 miliard m3, Cieszyn – 0,6 miliarda m3, oddane 
kilkanaście dni temu połączenie Polski z Litwą 
– 2 miliardy m3. Podkreślam, że to nie będzie 
gaz rosyjski z Litwy, to będzie gaz z terminala 
w Kłajpedzie. Połączenie Polski ze Słowacją plano-
wane jest na III kwartał tego roku – czekamy na 
prace słowackie, bo u nas prace już się zakończyły 
– to 5,7 miliarda m3. No i jest gazociąg Baltic Pipe. 
Proszę państwa, to rząd Prawa i Sprawiedliwości 
zaczął budowę gazociągu Baltic Pipe. Nie chcę się 
już cofać do historii, ale to też były duże zaniedba-
nia. No, pamiętamy wystrzelenie projektu polsko-
-norweskiego przez rząd Leszka Millera. Gazociąg 
Baltic Pipe został rozpoczęty i będzie zakończony 
przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Tu szczegól-
nie duże zasługi oddał pan minister Piotr Naimski.

Czy moglibyśmy zbudować gazociąg Baltic Pipe, 
gdyby kontrakt gazowy z Gazpromem został za-
warty, jak planowaliście państwo, do roku 2037? 
Nie. Dlaczego? Bo na polskim rynku nie byłoby 
przestrzeni na dodatkowy gaz. To miało być 10 mi-
liardów m3 gazu z Rosji w formule take-or-pay. Co 

to znaczy? To znaczy, że nawet jeśli nie braliby-
śmy tego gazu od Putina, to i tak do 2037 r. Polska 
musiałaby za niego płacić. Taki kontrakt chciał 
zawrzeć rząd Platformy i PSL, o tym rozmawia-
liście w Moskwie. Na szczęście, jak mówił pan se-
nator Mróz, tupnęła nogą Komisja Europejska. 
Ale pierwszym orędownikiem bezpieczeństwa 
energetycznego Polski był pan prezydent Lech 
Kaczyński, który sprzeciwiał się temu kontrakto-
wi. Nie mielibyśmy szans na gazociąg Baltic Pipe. 
Przyjmijmy dzisiejszy poziom zużycia gazu, tj. ok. 
20 miliardów m3. Mielibyśmy 9 miliardów m3 – 
można to trochę zaniżyć, nie do końca precyzyjny 
był ten kontrakt – z Rosji do 2037 r. Do tego dodaj-
my 5 miliardów ze Świnoujścia – to już 14 miliar-
dów – i 4 miliardy z wydobycia krajowego. I gdzie 
jest przestrzeń na gaz z Norwegii? Przecież za ten 
rosyjski gaz i tak musielibyśmy płacić przez 15 lat. 
To jest, proszę państwa, sprawa, która zawsze bę-
dzie ciążyła na osobach uwikłanych w ten niecny 
proceder kooperacji z Władimirem Putinem. Na 
szczęście do tego nie doszło.

I druga sprawa, czyli notatka ujawniona niedaw-
no przez premiera Jacka Sasina. No, był plan sprze-
daży Lotosu, też Rosjanom. Jak wyglądałaby dzisiaj 
Polska i jak wyglądałoby nasze bezpieczeństwo – nie 
tylko energetyczne, ale także militarne – gdyby rafi-
neria w Gdańsku musiała przerabiać rosyjską ropę? 
Czy gdybyśmy z jednej strony jeszcze przez 15 lat 
musieli brać gaz od Putina, a z drugiej okno paliwo-
we na świat, jakim jest Gdańsk, byłoby zapychane 
rosyjską ropą, to czy moglibyśmy pomagać Ukrainie 
bez reperkusji ze strony Rosji? Przecież te działania, 
które państwo prowadziliście jako rząd Platformy 
i PSL, nie były niczym innym jak wpychaniem 
Polski w kleszcze Władimira Putina. I o tym trze-
ba przypominać. Nie mówiłem tego w pierwszym 
wystąpieniu, miałem nadzieję, że porozmawiamy 
merytorycznie o ustawie, o bezpieczeństwie, w tro-
sce o bezpieczeństwo energetyczne naszej ojczyzny, 
ale do tego muszę się odnieść. Ktoś, kto mówi: szko-
dliwa fuzja Orlenu z Lotosem… Jeszcze raz wrócę 
do tego. W interesie Polski jest to, żeby do rozmów 
z dostawcami ropy siadał jeden silny podmiot, który 
będzie miał lepszą pozycję negocjacyjną. Orlen kie-
rowany przez prezesa Daniela Obajtka, po połącze-
niu z Lotosem, po połączeniu z PGNiG, wejdzie do 
ekstraklasy firm paliwowych w Europie, będzie na 
poziomie hiszpańskiego Repsola – bo inne kraje już 
taką konsolidację przeszły. A co do Lotosu, to ja na-
prawdę już nie chcę komentować, bo były… Dzisiaj 
nie ma mowy o sprzedaży Lotosu. Dzisiaj Lotos jest 



35

42. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 maja 2022 r.

Ustawa o akademii kopernikańskiej

łączony z Orlenem po to, żeby była to większa fir-
ma, po to, żeby Polska była bardziej bezpieczna pod 
względem energetycznym i żeby nasza gospodarka 
była bardziej konkurencyjna.

Padły z ust pana senatora Zdrojewskiego słowa 
o bolszewikach. Panie Senatorze, możemy się róż-
nić, naprawdę możemy się różnić, mogę krytycznie 
oceniać różne działania, ale w życiu bym sobie nie 
pozwolił na to… W życiu bym się nie spodziewał 
akurat z pana ust takiego epitetu i tak podłego ata-
ku. Nie chcę przypominać, z kim państwo byliście 
na listach do Parlamentu Europejskiego, kto wycią-
gnął rękę. Ale już nad tym… Już kończę.

(Głos z sali: A wie pan…)
Drodzy Państwo, wiem, dzięki Bogu… Ale dla 

niektórych nie jest przyjemne przypominanie tego.
Jeszcze raz potwierdzam, że rząd pozytywnie 

ocenia ten poselski projekt ustawy. Proszę państwa 
senatorów o przyjęcie go. I jeszcze raz podkreślę, że 
celem tych działań jest bezpieczeństwo energetycz-
ne naszej ojczyzny. Dzięki skutecznej dywersyfika-
cji dostaw gazu do Polski możemy mówić o tym, że 
jesteśmy odporni na szantaże Putina. A momen-
tem kluczowym będzie tu uruchomienie gazocią-
gu Baltic Pipe, przy czym po drodze budujemy też 
silny multienergetyczny koncern. Bardzo państwu 
dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

trzeciego porządku obrad: ustawa o Akademii 
Kopernikańskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 702, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 702 A.

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

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR SPRaWozdaWca 
boGdan zdrojewski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam przyjemność przekazać państwu spra-

wozdanie Komisji Nauki, Edukacji i Sportu o usta-
wie o Akademii Kopernikańskiej.

Komisja rekomenduje Wysokiemu Senatowi 
odrzucenie tej ustawy bez poprawek. 6 senato-
rów głosowało za, 4 było przeciw, nikt się nie 
wstrzymał.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Jak rozu-
miem, do tej informacji pan senator jest łaskaw 
ograniczyć swoje sprawozdanie…)

Tak. Tak powinna wyglądać za każdym razem 
funkcja tego, kto sprawozdaje prace komisji.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Ja pozwolę sobie, Panie Senatorze… Wydaje mi 
się, że ona polega również na uzasadnieniu takiego, 
a nie innego stanowiska, bądź na przedstawieniu 
debaty i argumentów.

(Senator Sprawozdawca Bogdan Zdrojewski: 
Na życzenie pana marszałka chętnie to zrobię…)

A ja jako senator, już nie tylko jako marszałek, 
chętnie bym się dowiedział, co było powodem ta-
kiego, a nie innego stanowiska komisji. I temu, jak 
mniemam, służy właśnie instytucja sprawozdania, 
tzn. by senatorowie, którzy nie byli na posiedzeniu 
jakiejś komisji, ze sprawozdania dowiedzieli się, 
nad czym będą głosować.

(Senator Sprawozdawca Bogdan Zdrojewski: 
Dziękuję, Panie Marszałku. Ja od razu dopowiem, 
że zawsze staram się być senatorem sprawozdaw-
cą ograniczającym wszystkie elementy, także jeże-
li chodzi o uzasadnienie, dlatego że bardzo często 
jestem też świadkiem uzasadnień, które przekra-
czają zarówno…)

Panie Senatorze, ja przepraszam, ale z uwagi 
na to, że pod względem manier politycznych, a tak-
że wszystkich innych co do pana senatora ja nie 
mam wątpliwości, to, kierując mój apel do pana, 
kierowałem go, będąc absolutnie przekonanym, że 
pan przedstawi nam to w sposób rzetelny, a nie 
wyjdzie…

(Senator Sprawozdawca Bogdan Zdrojewski: 
Bardzo dziękuję.)

…z roli sprawozdawcy.

SenatoR SPRaWozdaWca 
boGdan zdrojewski 

Bardzo dziękuję.
Na posiedzeniu komisji mieliśmy przyjemność 

wysłuchać pana prof. Jerzego Mariana Langera, 
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który przedstawił przede wszystkim opinie śro-
dowisk. On sam reprezentował Towarzystwo 
Naukowe Warszawskie, ale był też reprezentantem 
innych gremiów, które przesłały do Senatu – my 
też mamy je w posiadaniu – rozmaite opinie doty-
czące tego projektu. Generalnie rzecz biorąc, zarzu-
ty składały się z 4 elementów i jestem przekonany, 
że one przesądziły o tym, że te 6 osób rekomenduje 
odrzucenie projektu tej ustawy.

Pierwszy element to jest brak wiary, przede 
wszystkim brak wiary w to, że projekt ten rzeczy-
wiście poprawi sytuację, jeżeli chodzi o świat nauki 
i świat badań. Drugi zarzut, który się pojawił, to był 
zarzut braku konsultacji ze środowiskiem nauko-
wym na etapie przygotowania tego projektu. Trzeci 
wiąże się z brakiem wiary w to, że te środki finan-
sowe, które zostały zapisane w ustawie, a przede 
wszystkim w uzasadnieniu, będą wystarczające do 
zrealizowania tego projektu. I ostatnia, najczęściej 
pojawiająca się opinia – ja to w swoim wystąpieniu 
rozszerzę – to przekonanie, że jest to inicjatywa 
dublująca funkcje i zadania realizowane przez do-
tychczas istniejące inne instytucje, w tym przede 
wszystkim Polską Akademię Nauk.

Wydaje się, że przede wszystkim brak wiary 
w to, że ten projekt rzeczywiście będzie jakimkol-
wiek elementem postępu, jeżeli chodzi o sytuację 
nauki polskiej, szkolnictwa wyższego, był zasadni-
czą przyczyną rekomendowania odrzucenia pro-
jektu tej ustawy. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pani senator Ewa Matecka. Bardzo proszę.

SenatoR 
ewa maTecka 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, proszę powiedzieć, czy pod-

czas obrad komisji omówiono to, jaki jest szczegól-
ny powód powołania Akademii Kopernikańskiej, 
w szczególności wobec okoliczności świetnego 

działania, funkcjonowania istniejących już insty-
tutów badawczych i placówek naukowych prowa-
dzących działalność związaną z upowszechnianiem 
nauki.

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Wnioskodawca – a przypomnę, że wniosko-
dawcą jest tu prezydent i Kancelaria Prezydenta 
reprezentowana przez zespół – podkreślał 2 ele-
menty. Po pierwsze, to, że generalnie rzecz biorąc 
nie mamy imponujących rezultatów, jeżeli chodzi 
o badania naukowe i rozwój, i pozycja nasza, także 
w Europie, jeżeli chodzi o finansowanie, jest nie-
wystarczająca, aby sprostać obecnym wyzwaniom 
cywilizacyjnym. W związku z tym pojawia się ini-
cjatywa prezydenta, aby poprzez powołanie nowej 
instytucji, krótko mówiąc, wzmocnić świat nauki, 
a zwłaszcza działanie tych instytucji, które – tak 
jak powiedziałem wcześniej – nie zawsze i nie do 
końca doprowadzają nas do tej pozycji w Europie, 
którą powinniśmy  zajmować. Drugi element był 
związany przede wszystkim z ulokowaniem w tej 
ustawie kilku innych inicjatyw, nagród, grantów, 
kongresu w Toruniu, który planowany był i jest 
w tej ustawie na przyszły rok. Tak więc tego typu 
uzasadnienia były najbardziej podnoszone, jeżeli 
chodzi o uzasadnienie samego projektu.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, jeszcze raz pytanie zadaje pani 

senator Matecka.
Bardzo proszę.

SenatoR 
ewa maTecka 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, wobec tego zapytam, czy pod-

czas posiedzenia tejże komisji była mowa na te-
mat wysokości kosztów funkcjonowania Akademii 
Kopernikańskiej i kosztów wszystkich zadań, któ-
re ma realizować ta akademia, łącznie z kongre-
sami i innymi zadaniami, które są zapisane w tej 
ustawie.
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SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Tak, choć nie poświęciliśmy temu tematowi zbyt 
wiele czasu. Pewne elementy odpowiedzi są zawar-
te w uzasadnieniu. Jeśli chodzi o działanie Akademii 
Kopernikańskiej, pierwsze koszty roczne są szacowa-
ne na kwotę 25 milionów. Nagrody Kopernikańskie 
to jest 150 tysięcy dolarów, przeliczone w projekcie 
ustawy, o ile pamiętam, na pół miliona. Kongres pla-
nowany na przyszły rok to jest 1 milion. To, co było 
dla nas ważne i co się pojawiło w opinii, to to, że te 
środki nie są środkami dodatkowymi, tylko są środ-
kami wyodrębnionymi w dotychczasowym budżecie 
planowanym dla szkolnictwa i nauki.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan senator Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja też chciałbym zapytać 

o środki, ale pan już odpowiedział. Chciałbym jesz-
cze zapytać, czy na posiedzeniu komisji w tej dys-
kusji i w tym negowaniu utworzenia Akademii 
Kopernikańskiej… Mówił pan że te środki nie są 
wystarczające. Czy były podawane kwoty, jakie by-
łyby wystarczające na te działania?

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

W jednej z opinii pojawiła się kwota zdecy-
dowanie powyżej miliarda i było to przywołanie 
do kosztów dotyczących prowadzenia uczel-
ni. Wydaje się, że rzeczywiście, jeżeli mówimy 
o  określonej strukturze, o  określonych zada-
niach, to te środki, które zostały zaprojektowane, 
są więcej niż skromne. Według opiniujących są 
absolutnie niewystarczające na to, aby wykonać 
te zadania, które są wpisane w ustawę.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, jeszcze raz pan senator Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym jeszcze o coś za-

pytać. Wprowadza się tutaj funkcję ambasadora 
Akademii Kopernikańskiej. Czy była o tym mowa 
na posiedzeniu komisji? Jakie obowiązki, jakie za-
dania miałby taki ambasador?

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Jeżeli chodzi o  tę funkcję, to nie było tutaj 
sprzeczności, tzn. opinie dotyczące powoływania 
ambasadorów instytucji takich czy owakich gene-
ralnie nie są negowane. Im więcej ambasadorów 
naszych spraw, nauki, badań i rozwoju, tym lepiej, 
dlatego też nikt nie wyrażał negatywnych opinii 
o ewentualnej tej funkcji.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

ra Wiatra.

SenatoR 
kazimierz wiaTr 

Panie Senatorze, mam takie pytanie. W pierw-
szym zdaniu swojego sprawozdania pan senator 
chyba popełnił pewne przejęzyczenie, ono dotyczy 
spraw niezwykle ważnych, bo formalnoprawnych. 
Otóż użył pan sformułowania, że komisja wnosi 
o odrzucenie tej ustawy bez poprawek. Nie ma ta-
kiej formuły.

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Tak, tak, wiem o tym. Bardzo dziękuję za ko-
rektę. Wnosimy o  odrzucenie tej ustawy. Była 
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zaproponowana poprawka, nad którą jednak nie 
głosowaliśmy, więc ta poprawka nie wchodzi na po-
siedzenie Senatu. To taki skrót myślowy. Bardzo 
dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Szejnfeld.

SenatoR 
adam szejnfeld 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, chciałbym się dowiedzieć, 

jak się ma ta inicjatywa, ustawa o  Akademii 
Kopernikańskiej do statusu, funkcjonowania 
i przyszłości Polskiej Akademii Nauk. To pierwsze 
pytanie.

Kolejne pytanie. Czy w  sprawie tej ustawy 
stanowiska, głosy, opinie wyraziły takie pod-
mioty, jak Konferencja Rektorów Akademickich 
Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego czy właśnie wspomniana przeze mnie 
Polska Akademia Nauk? A jeżeli tak, to jakie są te 
opinie, jakie stanowiska one prezentują?

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Zacznę od tego drugiego pytania. Otóż wszyst-
kie te instytucje, które zostały wymienione przez 
pana senatora, a także inne, wyraziły opinie. Były 
to opinie dość obszerne, wszystkie były negatywne.

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to powiem 
tak. Była historia tego projektu, ta historia nie 
jest długa, bo lekko ponadroczna. Na samym po-
czątku pojawił się projekt, pomysł Narodowego 
Programu Kopernikańskiego i on był wtedy in-
terpretowany jako alternatywny wobec Polskiej 
Akademii Nauk lub zastępujący Polską Akademię 
Nauk w pewnej części czy pewnej funkcji. Jak pań-
stwo wiedzą, w ubiegłym roku ten pomysł umarł 
śmiercią naturalną. On pojawił się w troszeczkę 
innej wersji najpierw w Nowym Ładzie, a potem 
został przeniesiony do Polskiego Ładu i po dość 
dramatycznej czy ostrej dyskusji również został 
zaniechany. Ten projekt, który powrócił, nie jest 

już alternatywny wobec PAN ani konkurencyjny 
wobec PAN. Jest równoległy wobec PAN, ale rów-
noległy nieidentycznie, w związku z tym mamy do 
czynienia z sytuacją, że zaproponowano kolejną 
instytucję, która w pewnej części miałaby kompe-
tencje czy zadania zbliżone do Polskiej Akademii 
Nauk, co także było przedmiotem krytyki. Dodam 
też, że to, co najczęściej pojawiało się w dysku-
sjach czy w tych opiniach, to takie przekonanie, 
że trzeba raczej dążyć do wzmocnienia instytucji 
istniejących, niż je dzielić lub powoływać nowe 
instytucje, które będą się rozwijały czy też nie roz-
wijały, ale działały kosztem instytucji obecnych. 
Generalnie można powiedzieć, że na tym etapie 
zaniechano budowania instytucji, która byłaby al-
ternatywna wobec PAN lub konkurencyjna wobec 
PAN.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pan senator Jan Maria 

Jackowski.

SenatoR 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie. Czy w oma-

wianej ustawie co do osób, które mają wejść do tej 
struktury, są jakieś określone wymogi, np. takie, 
że muszą być samodzielnymi pracownikami na-
uki? Czy jakaś część spośród nich musi spełniać 
jakieś kryteria, czy też nie ma żadnych kryteriów, 
jeżeli chodzi o możliwość wejścia do tej struktury? 
Dziękuję bardzo.

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Są oczywiście 2 etapy czy 2 poziomy określenia 
tych kryteriów. Pierwszy to są kryteria formalne, 
a drugi – przymiotnikowe, czyli że te osoby to mu-
szą być, krótko mówiąc, niekwestionowane auto-
rytety. W pewnym zapisie zawarto oczekiwania, że 
będą to osoby spełniające określone wymagania. 
Tak więc te wymagania są.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję…)
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(Senator Jan Maria Jackowski: Ale czy są takie 
formalne wymagania? Takie np., że to musi być 
samodzielny pracownik nauki czy że musi mieć 
stopień naukowy doktora habilitowanego?)

Trzeba pamiętać, że w tej instytucji są osoby, 
które pełnią funkcję tzw. akademików, jak również 
osoby, które wypełniają funkcje, powiedziałbym, 
administracyjne. Oczywiście w przypadku tych 
pierwszych oczekiwania są bardzo proste, tzn. że 
są to osoby posiadające tytuły samodzielnych pra-
cowników nauki.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania pana senatora 

Czerwińskiego.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, ja w zupełności mogę zrozu-

mieć, że ktoś, kto jest spoza nauki, kwestionował tę 
ustawę. Ale pan jest związany z nauką, choćby z ra-
cji funkcji pełnionej w przeszłości. Jeśli państwo 
jako komisja proponujecie odrzucenie tej ustawy, 
to to oznacza, że nie chcecie poprawy stanu istnie-
jącego. Jest więc pytanie, czy ten stan istniejący jest 
według pana senatora przynajmniej zadowalający. 
Czy jest on taki, że pozwoli na rozwój naszej nauki?

I drugie pytanie, związane z tym. Ja rozumiem, 
że tu chodzi bardziej o promocję polskiej nauki 
w wybranych aspektach, właśnie poprzez te gran-
ty, ten kongres itd., na zewnątrz.

(Sygnał timera)
Czy obecne instytucje dobrze spełniają tę 

funkcję?

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Nie wiem, czy się zmieszczę w czasie, bo to jest 
takie pytanie, które zawiera w sobie konieczność 

budowania rozległego przekazu. Zacznę od jedne-
go elementu. Bez wątpienia pozycja naszej nauki 
w Europie nie jest satysfakcjonująca i pozycja na-
szych instytucji, pomimo niewątpliwego dorob-
ku, też jest dla nas niesatysfakcjonująca. To, co 
jest najważniejsze, najistotniejsze w tej ocenie, to 
takie elementy, które pokazują dokładnie, w któ-
rym miejscu jesteśmy i co jest wadliwe, co działa 
nie tak jak trzeba. I np. jeżeli chodzi o nakłady na 
badania i rozwój, tzw. nakłady i rozwój, to w Unii 
Europejskiej my jesteśmy pod koniec dwudziestki. 
Współczynniki nakładów są bardzo niskie i mu-
szę powiedzieć, że to musi być jedno ze źródeł bra-
ku takich efektów, których oczekuje i gospodarka, 
i społeczeństwo. Drugi element to są wynagrodze-
nia pracowników nauki. Tu jest sytuacja odwró-
conego stożka, tzn. jest bardzo rozległa dziś grupa 
pracowników samodzielnych i bardzo niechętnie 
wstępujące do zawodu młodego naukowca młode 
pokolenie, które na starcie, na te pierwsze 5, 10 lat, 
bardzo trudne, bo to jest czas zakładania rodziny 
etc., uzyskuje niezwykle niskie wynagrodzenia. 
Powiem, że w ostatnim czasie to się niestety po-
gorszyło, bo o ile jeszcze niedawno, w 2011 r., jak 
pamiętam, ten współczynnik w stosunku do pod-
stawowego wynagrodzenia to było 3,08, o tyle obec-
nie to jest 2,13, jak wynika z danych statystycznych. 
Tak więc mamy bardzo kiepski system zachęt i po-
zyskiwania młodych, zdolnych ludzi do zadań na-
ukowych, zadań badawczych.

Kolejny, trzeci element. I tu się posłużę opi-
nią pana prof. Langera, który stwierdził na posie-
dzeniu komisji, że brakuje nam w chwili obecnej 
100 tysięcy pracowników funkcjonujących w sferze 
badań i nauki. Powtórzę: 100 tysięcy. Nie muszą 
być oni ulokowani w uczelniach wyższych, to nie 
jest najważniejsze – oni powinni, że tak powiem, 
towarzyszyć badaniom, rozwojowi rozmaitych 
przedsiębiorstw. I to jest trzeci element.

Powołanie tej instytucji niestety nie rozwiązuje 
żadnej z tych 3 trzech kwestii. Mógłbym pójść dalej 
i powiedzieć o kilku następnych. Generalnie rzecz 
biorąc, tworzy się określoną nową instytucję, która 
nie daje żadnych szans na to, aby cokolwiek w tej 
materii się zmieniło.

Powiem także o tym kongresie, bo wspomniał 
pan o kongresie. Nikt nie jest przeciwko kongre-
sowi. Wydaje mi się, że żadna z opinii nie była 
negatywna, jeżeli chodzi o tę inicjatywę – może 
się on odbyć, powiedziałbym, niezależnie od tej 
ustawy. Ale wszyscy zwracali uwagę na jedno – że 
nie da się takiego kongresu zrobić w ciągu 1 roku, 
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nie mając powołanej instytucji, która miałaby być 
organizatorem tego kongresu. Tak że można po-
wiedzieć, że wszyscy jesteśmy przekonani, iż 
spotkanie naukowców, badaczy, profesorów, sa-
modzielnych pracowników nauki w określonych 
grupach tematycznych to jest dobra inicjaty-
wa, ale po to, żeby ona miała wartość, potrzeb-
ny jest czas 2, 3 lat. Ja jako organizator Kongresu 
Kultury Polskiej powiem, że przygotowywałem 
go ponad 2 lata we współpracy ze środowiskiem, 
z rozmaitymi instytucjami, także zewnętrznymi. 
Przygotowanie kongresu, który ma być ambitny 
i ma przynieść efekt, to jest minimum 2 lata, jak 
nie więcej.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Ewę Matecką.

SenatoR 
ewa maTecka 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, dużo mówiło się na posie-

dzeniu komisji, jak i teraz, na temat relatywnie 
niskich nakładów na prowadzenie badań nauko-
wych w Polsce, co z kolei bardzo nisko klasyfi-
kuje Polskę w tym zakresie na tle innych krajów 
europejskich. Czy to, że ten nowy instytut, nowa 
akademia ma być finansowana z już będących 
w budżecie państwa środków, nie osłabi jako-
ści tych badań, które już są prowadzone i któ-
re mogłyby być dodatkowo wsparte poprzez te 
środki finansowe? Czy to nie zuboży prowadzo-
nych już badań naukowych i innych instytutów 
naukowych?

W jaki sposób Akademia Kopernikańska mia-
łaby zmienić organizację nauki w Polsce? Czy to 
dodatkowo nie pogorszy stanu nauki w Polsce? 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Bardzo dziękuję.
W jednej z opinii pojawiło się przekonanie, po-

gląd, stwierdzenie, że wykorzystanie środków, któ-
re są do dyspozycji obecnie istniejących instytucji, 
będzie się odbywało ich kosztem, czyli nie wzmocni 
ich, tylko osłabi. Że jest to element dzielenia społecz-
ności naukowej – to też się pojawiło w jednej opinii. 
Pojawiło się też przekonanie, że dublowanie instytu-
cji jest niezgodne z trendem światowym. Podawano 
bardzo drastyczne przykłady, nie będę ich cytować. 
Generalnie rzecz biorąc, istnienie więcej niż jednej 
centralnej akademii naukowej w państwie to jest 
rzadkość i jeżeli się pojawia, to raczej w tych krajach, 
które mają kłopoty z nauką, kłopoty z pozycją nauki, 
a nie w tych, które powinny być dla nas wzorcem.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Jana Marię Jackowskiego.

SenatoR 
jan maria jackowski 

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

misji była mowa na temat Szkoły Głównej Mikołaja 
Kopernika, której kreowanie jest ważnym elemen-
tem tej ustawy, na temat jej ustroju? Jak ma się ta 
projektowana uczelnia w stosunku do obowiązują-
cej ustawy o szkolnictwie wyższym, która określa 
pewien zakres autonomii uczelni, pewien spo-
sób funkcjonowania szkolnictwa akademickiego 
w Polsce? Czy była jakaś szersza dyskusja na ten 
temat, czy ten wątek był podnoszony? Pojawiają 
się bowiem wątpliwości, że ta projektowana Szkoła 
Główna Mikołaja Kopernika w jakiś sposób byłaby 
bezpośrednio związana z administracją rządową, 
ale pozbawiona tych elementów autonomii, które 
ma szkolnictwo wyższe. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.
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SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Nie, nie poruszaliśmy akurat tematu ani po-
równania statutu, ani pojawiania się zdublowa-
nych, w domniemaniu, zadań. Jednak w jednej 
z opinii pojawiło się przekonanie, że już istnie-
ją określone instytucje, które wypełniają zadania 
wpisane do tej ustawy, i właśnie ta uczelnia zosta-
ła wymieniona jako przykład.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Dziękuję już panu senatorowi.
(Senator Bogdan Zdrojewski: Dziękuję.)
Projekt ustawy został…
(Senator Adam Szejnfeld: Jeszcze ja.)
(Głos z sali: Jeszcze senator Szejnfeld.)
A, przepraszam najmocniej, jeszcze pan sena-

tor Szejnfeld.
Bardzo proszę.

SenatoR 
adam szejnfeld 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, i z tych dyskusji komisyj-

nych, i z tych pytań wyłania się duża niewia-
doma, wielki znak zapytania chociażby co do 
celu – już pomijam sensowność tego – powoła-
nia akademii. Czy pan mógłby spróbować przy-
najmniej nam zaprezentować, jaki jest cel? Np. 
wiemy, że akademia ma promować naukę, przy-
znawać granty i stypendia, nadawać tytuły am-
basadora akademii, współpracować z  innymi 
uczelniami. 

No, wydaje mi się, że obecne instytucje nie 
tylko mogą działać, ale działają w tym zakresie. 
Mało tego, studenci kolegium tej akademii mają 
w zasadzie studiować w jednostkach już istnie-
jących, uczelniach…

(Sygnał timera)
…z wykorzystaniem tej samej, istniejącej bazy 

naukowej…
(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 

Senatorze.)
…dydaktycznej, profesorskiej. Jaka zmiana na-

stępuje? Jaki jest więc sens i cel tej ustawy?

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Właśnie z tego powodu we wszystkich opiniach 
– o ile się nie mylę, we wszystkich opiniach – naj-
częściej pojawiało się takie przekonanie, że mamy 
do czynienia z dublowaniem. Dokładnie to pojęcie 
tam najczęściej się pojawiało. Ja jednak nie zastą-
pię przedstawicieli Kancelarii Prezydenta, którzy 
przybyli tu w silnym składzie, i na pewno za chwi-
lę uzasadnią projekt tej ustawy. Ja tylko dodam, że 
my nie negowaliśmy intencji prezydenta co do tego, 
żeby jakoś pomóc, negowaliśmy tylko ten pomysł, 
pomysł w tym kształcie i w tej formie.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, jeszcze pan senator Czerwiński 

ma pytanie.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, im dłużej pan odpowiada, tym 

większe wątpliwości pan we mnie wzbudza. Bo tak: 
cel – dobry, no, to gdzieś tam się pojawiło; amba-
sador Akademii Kopernikańskiej – dobry; Nagrody 
Kopernikańskie – chyba też dobre; Szkoła Główna 
Mikołaja Kopernika – no, tak labilnie, powiedział-
bym, dwojako, ambiwalentnie; kongres – ogólnie 
dobry, tylko nie w tym terminie. No to można było 
zapisać inny termin. Nie poprawiliście państwo tej 
ustawy przynajmniej w tych zakresach, o których pan 
się wypowiedział pozytywnie, tylko ją od razu bach 
do kosza. Oczywiście można zrobić w ten sposób, tyl-
ko że efekt będzie taki, że my nigdy żadnego postępu 
nie osiągniemy, bo gdzieś jakiś przecinek będzie nie 
w tym miejscu, co trzeba, i bach do kosza. Trochę 
mnie to zaniepokoiło. Bo jak mówię, jeśli przedstawił-
by pan w sposób, powiedziałbym, spójny to…
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(Sygnał timera)
…dlaczego ta ustawa jest zła, to tak, to nawet 

może bym się zgodził. Ale na razie wygląda to tak, 
że elementy dobre, ale ogólnie ustawa zła.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Czas, Panie Senatorze. Przepraszam, ale…
(Senator Jerzy Czerwiński: Skończyłem.)
Proszę.

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Odpowiedź na to pytanie jest prosta: wszystkie 
te cele, które są dobre, można osiągnąć za pomo-
cą instytucji, które istnieją, zaś budowanie odręb-
nej instytucji do realizacji tych celów jest błędem. 
(Oklaski)

(Głosy z sali: Brawo!)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez prezy-

denta. Do prezentowania stanowiska prezydenta 
w toku prac parlamentarnych została upoważ-
niona sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, pani Małgorzata 
Paprocka.

Czy przedstawicielka prezydenta pragnie za-
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przed-
stawić stanowisko pana prezydenta?

(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 
Małgorzata Paprocka: Tak.)

Tak?
Bardzo proszę, Pani Minister.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezydenta RP 
małGorzaTa PaProcka 

Dziękuję uprzejmie.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W dwóch słowach chciałabym podsumować 

cel inicjatywy pana prezydenta, który przesądził 

o decyzji pana prezydenta o tym, aby przedsta-
wić parlamentowi projekt ustawy o  Akademii 
Kopernikańskiej.

Podstawowym celem Akademii Kopernikańskiej, 
zupełnie innym od tych, które wykonują dzisiaj 
działające jednostki naukowe, jest bardzo poważ-
ny nacisk na współpracę międzynarodową polskich 
naukowców i zacieśnienie tej współpracy w dziedzi-
nach, które kojarzone są… w których działał Mikołaj 
Kopernik. Jest to kwestia związana z dzisiejszym 
rozwojem i z przyszłością polskiej nauki.

Drugim elementem, również bardzo istotnym 
jest upamiętnienie Mikołaja Kopernika w związ-
ku z  przypadającą w  przyszłym roku pięćset 
pięćdziesiątą rocznicą jego urodzin. Jednym z wąt-
ków rozmowy był temat organizacji kongresu. 
Nieprzypadkowo pan prezydent proponuje w usta-
wie, aby kongres odbył się 19 lutego w Toruniu.

Głównym zadaniem Akademii Kopernikańskiej 
wpisanym w ustawę będzie realizacja Narodowego 
Programu Kopernikańskiego. Kilka słów na ten te-
mat już tu powiedziano. Przede wszystkim jest to 
kwestia finansowania badań naukowych w 2 for-
mułach: w ramach stypendiów kopernikańskich 
– jest to instytucja kierowana do młodych naukow-
ców, oraz w ramach grantów Mikołaja Kopernika 
– to już jest propozycja skierowana do naukowców 
o uznanym dorobku naukowym i prowadzących 
istotne dla nauki programy.

Jest tu też kwestia wspierania Szkoły Głównej 
Mikołaja Kopernika, przyznawania Nagród 
Kopernikańskich w kwocie 500 tysięcy zł, powo-
łania ambasadorów Akademii Kopernikańskiej, 
organizowania cyklicznie co 5  lat Światowego 
Kongresu Kopernikańskiego. Dodatkowymi for-
mułami są oczywiście sympozja, konferencje i pro-
wadzenie działalności wydawniczej.

Odnosząc się do kwestii, która już była poru-
szona w dyskusji, i dziękując za stanowisko pana 
senatora sprawozdawcy, powiem, że faktycznie 
wokół tego projektu… Wydaje się, że opinie, które 
są formułowane, wynikają z faktu, że od pewne-
go czasu jest prowadzona dyskusja nad taką in-
stytucją. Zarzuty, które są kreowane, nie mają nic 
wspólnego z propozycją pana prezydenta albo mają 
z nią wspólnego bardzo mało. Tam są proponowa-
ne zupełnie inne rozwiązania. Pan senator odwołał 
się do kwoty – to takie dość symboliczne – 150 ty-
sięcy dolarów. To są rozwiązania z zupełnie inne-
go projektu. W tym projekcie tego w ogóle nie ma. 
Tak samo referowane przez pana senatora opinie, 
które są składane… Mam wrażenie, a tak naprawdę 
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pewność, że one dotyczą rozwiązań, które z inicja-
tywą głowy państwa nie mają nic wspólnego.

Dziękuję za to, że pan senator powiedział, że 
utworzenie Akademii Kopernikańskiej to jest ini-
cjatywa nowa i wprowadzana obok istniejących 
instytucji. Zarzuty związane z jakimkolwiek wpły-
wem na istniejące jednostki naukowe nie mają żad-
nego oparcia w ustawie.

Ustawa zakłada metody finansowania, nie od-
nosi się w żaden sposób do istniejących uczelni 
wyższych ani instytutów naukowych. Propozycja 
pana prezydenta to jest utworzenie nowej insty-
tucji naukowej ukierunkowanej na prowadzenie 
bardzo zaawansowanej współpracy międzynaro-
dowej w dziedzinach, o których mówi ustawa, od 
nauk matematycznych i astronomii przez ekono-
mię, medycynę, prawo aż po teologię.

W wystąpieniu pana senatora sprawozdawcy 
wybrzmiały pewne zarzuty. Pozwalam sobie zwró-
cić uwagę Wysokiego Senatu na to, że najczęściej 
opierały się one na braku wiary, braku przekona-
nia. Jeżeli sięgniemy do proponowanych rozwią-
zań, do zapisów ustawy, to przekonamy się, że 
ocena projektu musi być zupełnie inna.

Mając to wszystko na uwadze, uprzejmie proszę 
Wysoki Senat o poparcie tej inicjatywy i uchwale-
nie ustawy. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawicielki pana prezydenta związane z omawia-
nym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Bardzo proszę. Pan senator Ujazdowski.

SenatoR 
kazimierz michał ujazdowski 

Panie Marszałku! Pani Minister!
Chcę zapytać o ocenę polityki naukowej w cią-

gu ostatnich 6 lat. To jest sfera delikatna, w której 
każda nowa idea musi wynikać z jakiejś poważnej 
oceny. Chciałbym zapytać, jaka jest ocena prezy-
denta i pani tych 6 lat pod kątem obecności polskiej 
nauki w obiegu międzynarodowym. Czy to jest 

czas stracony, czy to jest czas niewielkich postę-
pów? Czy państwo myślicie w ten sposób, że gdyby 
państwa projekt pojawił się 5 lat temu, to byłby to 
istotny przełom? Pytam, bo nie zgłaszaliście tego, 
a przy wszystkich wadach polityki pana ministra 
Gowina ona była otwarta na konsultacje, wszyscy 
mogli wypowiedzieć swoje rekomendacje. Jaki jest 
bilans tych 6 lat, skoro podejmujecie państwo tak 
jakościową zmianę?

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezydenta RP 
małGorzaTa PaProcka 

Panie Senatorze! Wysoki Senacie!
Tak jak wspominałam w wystąpieniu, jest to 

instytucja nowa, która daje nowe i dodatkowe na-
rzędzia. W żaden sposób ani ta ustawa, ani intencja 
pana prezydenta nie kwestionują dorobku nauko-
wego polskich naukowców, nie kwestionują też 
prowadzonej wokół tej kwestii polityki, tylko dają 
dodatkowe narzędzia. Związana jest też ona – co 
wynika wprost z ustawy, z samego tytułu i z uza-
sadnienia – z historycznym momentem, rocznicą 
urodzin Mikołaja Kopernika. Jest to pewna dodat-
kowa forma.

Zarzut, że czegoś nie zrobiono ileś lat temu… To 
właśnie dzisiaj jest propozycja, aby polscy naukow-
cy mieli możliwość uzyskania nagrody w wysokości 
pół miliona złotych, aby ambasadorowie akademii 
mogli uzyskać na propagowanie polskiej nauki, 
polskiej kultury pół miliona złotych, aby młodzi na-
ukowcy mogli dostawać dodatkowe… Pan senator 
sprawozdawca zechciał powiedzieć o uposażeniu 
młodych naukowców. Przecież ta ustawa daje do-
datkowe środki, dodatkowe możliwości uzyskania 
grantów na świetne nowatorskie pomysły, które 
mają polscy naukowcy. To jest dla znacznej części 
naukowców dodatkowe… Oczywiście w tych dzie-
dzinach, które ten projekt, które ta ustawa określi.

A ani na posiedzeniu komisji, ani dzisiaj jeszcze 
nie było na ten temat mowy, że jest tutaj oczywiście 
zakres materii, ale to są dodatkowe narzędzia, aby 
polską naukę i polskich naukowców, młodych, ale 
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również bardzo doświadczonych, wspierać i dawać 
im dodatkowe środki na prowadzenie swojej dzia-
łalności, co jeszcze raz podkreślam, z założeniem 
bardzo znacznej współpracy międzynarodowej, 
bo jeśli chodzi o organy akademii, zarówno zgro-
madzenie, jak i izby akademii, założenie jest takie, 
że połowę składu będą stanowić polscy naukow-
cy, a połowę będą stanowić naukowcy pochodzący 
z innych państw.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Szweda.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani  Minister,  ustawa o  Akademii 

Kopernikańskiej to bardzo cenna inicjatywa i na 
pani ręce składam podziękowania dla pana prezy-
denta Andrzeja Dudy. Bardzo dziękuję. Na pewno 
będę ją popierał.

Mam kilka pytań, takich już typowo technicz-
nych, jeśli chodzi o projekt. Po pierwsze, warto by 
było przypomnieć, jeśli chodzi o środki, ile ich do-
kładnie zostanie skierowane na funkcjonowanie 
akademii, ile na stypendia kopernikańskie, ile na 
granty Mikołaja Kopernika. I drugie pytanie typo-
wo techniczne: jakie okoliczności będą decydowały 
o przyznaniu, a jakie o wygaśnięciu członkostwa 
w akademii?

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezydenta RP 
małGorzaTa PaProcka 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za ten głos 
wsparcia, również za pytania.

Kwestia środków, które są przewidywane… 
Tutaj w dyskusji czasami pojawiały się zarzuty, że 
to za mało środków, były też głosy, że to za dużo 
środków. Chciałabym przypomnieć, że akademia 
będzie finansowana z budżetu państwa, więc to 
również w gestii Wysokiego Senatu w przyszłych 
ustawach budżetowych będzie kwestia dookreśle-
nia tego budżetu.

Bardzo istotnym wskazaniem w  projekcie, 
właściwie już w ustawie, są zapisy nakładające na 
prezesa Rady Ministrów obowiązek uposażenia 
akademii w potrzebne mienie. Drugą kwestią jest 
właśnie finansowanie z budżetu państwa. A staw-
ki nagród i wsparcia, te, które wprost wynikają 
z ustawy, to – tak jak wspominałam – Nagroda 
Kopernikańska. Nie mamy takiej nagrody w pol-
skiej nauce, to jest pierwsza tak znacząca nagroda, 
tak jak mówiłam, to jest kwota pół miliona złotych. 
Przyznawana będzie co do zasady zgodnie z ustawą 
1 raz w roku, po kolei, zgodnie z sekwencją prze-
widzianą w każdej z dziedzin. Ustawa będąca pro-
pozycją pana prezydenta dopuszcza, aby w jakichś 
wyjątkowych okolicznościach takie nagrody mogły 
być przyznane 2 razy w roku. A drugą kwotą jest 
właśnie kwota dla ambasadorów akademii. To jest 
porównywalna kwota na prowadzenie ich działal-
ności. To już jest działalność z góry ukierunkowana 
na zagranicę, czyli na propagowanie tam polskiej 
nauki i kultury.

A pozostałe kwestie w znacznym stopniu zo-
stały dookreślone… Ustawa zakłada, że one zosta-
ną dookreślone w aktach, które będzie wydawać 
sama akademia. To będą regulowały regulaminy. 
One oczywiście będą ogłaszane. Jest cała procedu-
ra ogłaszania konkursów, przystąpienia do nich 
i ogłaszania wyników.

Przepraszam, jeszcze było drugie pytanie, które 
zaczęłam sobie notować. Przepraszam…

(Senator Aleksander Szwed: Pytałem jesz-
cze o  to, jakie okoliczności będą decydowały 
o przyznaniu, a jakie o wygaśnięciu członkostwa 
w akademii.)

Członkostwa, tak. Dziękuję bardzo.
Ten wątek chyba już się pojawił wcześniej w py-

taniu pana senatora Jackowskiego. Ja chciałabym 
bardzo wyraźnie podkreślić, że członkami aka-
demii będą mogły być osoby, które posiadają nie-
poszlakowaną opinię, wyróżniają się szczególnie 
wybitnym dorobkiem naukowym i autorytetem 
w środowisku naukowym. Dodatkowo w przypad-
ku obywateli polskich to jest tytuł profesora albo 
stopień naukowy, a w przypadku cudzoziemców 
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– równorzędny stopień naukowy. I jeszcze do-
datkowym wymogiem wobec obywateli polskich, 
którzy mogą być członkami akademii, jest kwestia 
współpracy z organami bezpieczeństwa.

A kwestia wygaśnięcia członkostwa również jest 
regulowana ustawowo. To jest w art. 8. I ten za-
kres z jednej strony jest obwarowany czynnikiem 
obiektywnym, czyli ukończeniem osiemdziesiątego 
roku życia, a z drugiej strony są kwestie związane 
oczywiście z niekaralnością, z utratą zdolności do 
pełnienia funkcji członka akademii na skutek orze-
czenia lekarskiego, ze złożeniem rezygnacji – tutaj 
jest oczywiście dowolność – ze śmiercią.

(Głos z sali: Czy jeszcze ktoś…)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Tak, tak.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, chciałbym tylko jeszcze o coś do-

pytać. W Akademii Kopernikańskiej będą mogli też 
zasiadać cudzoziemcy. Czy mamy określony jakiś 
limit, ilu tych cudzoziemców może być?

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezydenta RP 
małGorzaTa PaProcka 

Założenie projektu pana prezydenta jest ta-
kie, że podział, jeśli chodzi o członkostwo zarów-
no w akademii w całości, jak i w poszczególnych 
izbach, to będzie nie więcej niż 50%…

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę pana senatora Czerwińskiego.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!

Ja dopiero po wstępnym pani wystąpieniu zrozu-
miałem sens tej ustawy. Przepraszam, bo w ogóle inne 
wrażenie odniosłem po tym, jak przedstawiał to sena-
tor sprawozdawca. Prosiłbym, żeby pani jakby uśmie-
rzyła te obawy, że to jest jakaś instytucja, która ma 
z kimś konkurować, komuś coś zabrać. Przede wszyst-
kim ma ona, jak rozumiem, wykorzystać – mówmy 
wprost – pewną okrągłą rocznicę do promocji pol-
skiej nauki na zewnątrz. To według mnie jest wartość 
dodana. Niczego to nie ujmie obecnej polskiej nauce. 
Prosiłbym o wyjaśnienie tego w sposób szczegółowy.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezydenta RP 
małGorzaTa PaProcka 

Panie Marszałku! Panie Senatorze! Wysoki 
Senacie!

Dokładnie tak jest, to znaczy, projekt nie zawiera 
żadnej regulacji, która upoważniałaby do twierdze-
nia, że on jest skierowany przeciwko jakiemukolwiek 
istniejącemu instytutowi naukowemu. To jest nowa 
jednostka, tworzona, tak jak wspomniałam wcześniej, 
mówiąc o kwestii dotyczącej wyposażenia w mienie… 
Czyli tworzymy nową jednostkę wraz z przepisami 
o tym, jak należy ją wyposażyć w mienie i jak kreowa-
na będzie kadra. I to jest dodatkowa jednostka ukie-
runkowana na współpracę międzynarodową w tych 
dziedzinach, o których wspomniałam. Chciałabym 
jeszcze powiedzieć, że oczywiście jest również moż-
liwość – i do niej powinno dochodzić – daleko idą-
cej współpracy akademii z istniejącymi i uczelniami 
wyższymi, i instytutami naukowymi. Chciałabym 
tylko podkreślić jedną rzecz: w odróżnieniu od obo-
wiązujących przepisów, w szczególności związanych 
z kwestią organizacji szkolnictwa wyższego, w propo-
zycji pana prezydenta jest postępowanie konkursowe, 
czyli zobiektywizowane.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 

Kołacz-Leszczyńską.
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SenatoR 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ja powtórzę pytanie, które zadałam pani pod-

czas posiedzenia senackiej komisji i na które nie 
uzyskałam odpowiedzi. Dotyczy ono zarzutu bra-
ku konsultacji i informacji o tym, czy znalazła się 
choćby jedna opinia wśród tych kilkunastu krytycz-
nych, które pokazują, jak niepotrzebny, jak druzgo-
cący jest ten pomysł pana prezydenta. Pokazują to 
wprost i mówią o tym mocno i głośno te opinie. Czy 
jest choćby jedna opinia, którą państwo posiadacie 
albo którą państwo po skonsultowaniu otrzyma-
liście, która byłaby opinią pozytywną, wspierają-
cą państwa w tym pomyśle założenia Akademii 
Kopernikańskiej?

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezydenta RP 
małGorzaTa PaProcka 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja przepraszam, że od razu wczoraj pani sena-

tor nie odpowiedziałam na to pytanie, ale to wy-
nikało też trochę z ram czasowych wczorajszego 
posiedzenia.

Kancelaria Prezydenta czy pan prezydent, kiedy 
kieruje inicjatywę ustawodawczą do parlamentu, 
nie ma formalnego obowiązku przeprowadzania 
konsultacji i opiniowanie w tym zakresie w takim 
formalnym znaczeniu nie było przeprowadzone. 
Nawiązując do wcześniejszych swoich wypowie-
dzi, chciałabym zaznaczyć, że te opinie, które są 
przedstawiane czy były przedstawiane – bo one 
były również przesyłane do Kancelarii Prezydenta, 
następnie były przedstawiane w Sejmie i dzisiaj 
trafiły także do Wysokiego Senatu – w bardzo 
małej części albo w ogóle nie odnoszą się wprost 
do zapisów projektu, tylko odnoszą się do pew-
nej idei, która od jakiegoś dłuższego czasu funk-
cjonowała. Tak jak pan senator wcześniej mówił, 
widać tu pewien brak wiary, obawy wynikające 

z jakiegoś subiektywnego przekonania, ale w żad-
nym momencie nie były wskazane przepisy, które 
by dowodziły, że takie intencje prezydent, przed-
stawiając swój projekt, miał. I ocena projektu jako 
druzgocącego dla polskiej nauki… Druzgocącego 
przez to, że daje półmilionowe nagrody dla polskich 
naukowców? Że daje dodatkowe stypendia dla pol-
skich młodych naukowców albo doświadczonych? 
Że tworzy ramy kongresu, który ma sławić polską 
naukę i być ramami organizacyjnymi mówienia 
nie tylko o działalności Mikołaja Kopernika, ale 
też o tym, co dzisiaj się w polskiej nauce dzieje? 
No, wydaje się, że jest to bardzo daleko idąca ocena 
i ten projekt na taką nie zasługuje. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pani senator jeszcze chciała za-

dać jedno pytanie…

SenatoR 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Jedno bardzo krótkie pytanie. Pani mówi tutaj 
o dodatkowych pieniądzach, które mają być kiero-
wane na stypendia, na nagrody. Czy rzeczywiście 
jest to dodatkowa pula pieniędzy, czy te pieniądze 
będą wyciągnięte teraz z puli pieniędzy, która jest 
przeznaczona na uczelnie wyższe? Proszę mi po-
wiedzieć jasno i precyzyjnie: czy to są rzeczywiście 
dodatkowe pieniądze? Pani cały czas posługuje się 
tym przymiotnikiem, mówi: „dodatkowe stypen-
dia”, „dodatkowe nagrody”… Prosto i jasno: czy to 
będą dodatkowe pieniądze, czy po prostu wycią-
gnięte z tej puli, która już w tej chwili funkcjonuje?

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezydenta RP 
małGorzaTa PaProcka 

To są zupełnie nowe instytucje proponowa-
ne w polskim porządku prawnym i proponując te 
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rozwiązania, czyli tego typu granty czy nagrody, 
w żadnym miejscu projekt pana prezydenta nie li-
kwiduje innych jednostek, nie wprowadza żadnych 
zmian w formułach finansowania innych instytucji 
naukowych, a dzisiaj zgodnie z przepisami jakiekol-
wiek zmiany w tym zakresie wymagałyby rozwiązania 
ustawowego. W przepisach tej ustawy żadnych takich 
rozwiązań nie ma. Sposób finansowania akademii 
został zaproponowany w formule finansowania z bu-
dżetu państwa i to przyszłe rozwiązania ustaw budże-
towych będą te kwoty w dokładny sposób kreować. Tak 
jak wspominałam, będzie przecież w tym również bar-
dzo istotny element pracy Wysokiego Senatu.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pani senator Ewa Matecka.

SenatoR 
ewa maTecka 

Słuchają nas teraz polscy naukowcy, ludzie na-
uki. Ważna jest tu precyzja i rzetelność. Nie ma żad-
nych dodatkowych środków na polską naukę. Są 
tylko dodatkowe zadania. I to jest bardzo ważna in-
formacja dla polskich naukowców. Dziękuję bardzo. 
Czy pani potwierdzi, czy pani zaprzeczy? Dziękuję.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezydenta RP 
małGorzaTa PaProcka 

Ale ja nic takiego, Pani Senator, nie powie- 
działam.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję…)
Powiedziałam, że finansowanie wynika z usta-

wy budżetowej i to jest kwestia wprowadzenia… 
Będzie przecież dodatkowy rozdział dotyczący 
Akademii Kopernikańskiej, więc ta teza… Ani ja nic 
takiego nie powiedziałam, ani tego w żaden sposób 
nie mogę potwierdzić.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.

Bardzo proszę o zadanie pytania panią senator 
Jadwigę Rotnicką.

SenatoR 
jadwiGa roTnicka 

Szanowna Pani, ja odbieram tę ustawę jako al-
ternatywną drogę awansu naukowego. I mam pyta-
nie być może złośliwe. Czy znane jest już nazwisko 
rektora, osoba, która będzie rektorem, i lista osób, 
które ten rektor obdarzy tytułem naukowym? 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezydenta RP 
małGorzaTa PaProcka 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Muszę się zgodzić, że to faktycznie jest kwe-

stia pewnej złośliwości, ponieważ członkiem 
akademii może zostać osoba posiadająca tytuł 
profesora albo stopień naukowy, tak więc mó-
wimy o  osobach… A  dodatkowym kryterium 
jest wyróżnianie się szczególnie wybitnym do-
robkiem naukowym i autorytetem w środowi-
sku naukowym, więc trudno mówić, że jest to 
jakakolwiek trampolina dla kogokolwiek, sko-
ro mamy tutaj naukowców, którym są stawiane 
tak bardzo wysokie wymagania. Takich wyma-
gań nie ma w żadnej innej ustawie. To pan pre-
zydent, proponując parlamentowi wykreowanie 
akademii, mówi o tym, że do akademii mają na-
leżeć osoby o tak wyjątkowym dorobku nauko-
wym. I one mają wtedy decydować – oczywiście 
w formach przewidzianych w ustawie – o tym, 
w jaki sposób akademia będzie działać, jaki bę-
dzie miała statut. I tam są oczywiście zapisane 
procedury wyboru osób, które będą kreowane 
przez akademię.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Dziękuję…)
A odpowiadając na pytanie: oczywiście takiego 

nazwiska nie jestem w stanie podać, bo go nie ma. 
Dziękuję.
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WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Nie ma więcej pytań.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Małgorzata Paprocka: Jeszcze chyba pan…)
A przepraszam, jeszcze senator Ujazdowski. 

Najmocniej przepraszam.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
kazimierz michał ujazdowski 

Polska nauka ma naukowców o wysokiej pozycji, 
no, ale nie międzynarodowej, także według tych kry-
teriów ewaluacyjnych, które zostały ustanowione po 
2015 r. Chciałbym zapytać, czy pani może wymienić 
nazwisko kogoś, kto jest bardzo wysoko uplasowany 
w nauce międzynarodowej, kto wyraźnie rekomendo-
wał to rozwiązanie, oficjalnie, wyraźnie rekomendo-
wał to rozwiązanie? Bo polityka naukowa jest robiona 
w formule dialogu. Czy potrafi pani wymienić nazwi-
sko polskiego naukowca, który zdobył wysoką pozy-
cję międzynarodową i rekomendował to rozwiązanie?

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezydenta RP 
małGorzaTa PaProcka 

Czy ja dobrze rozumiem, że pan senator mnie pyta, 
czy ten projekt ustawy był konsultowany za granicą?

(Senator Kazimierz Michał Ujazdowski: Nie, 
nie. Nie chodzi mi o procedurę, chodzi mi o od-
powiedź na pytanie, czy może pani wymienić na-
zwisko polskiego naukowca z jakiejkolwiek branży 
– nauk humanistycznych, technicznych, biologicz-
nych – kto rekomendował tego typu rozwiązanie.)

Nie były przeprowadzane tego typu konsulta-
cje w kancelarii, ponieważ nie ma zwyczaju pro-
wadzenia rozmów poza granicami kraju o prawie 
stanowionym w kraju. I Kancelaria Prezydenta nie 
prowadzi działań takiego typu w przypadku żad-
nego projektu.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Nie ma więcej pytań, jak rozumiem.
W takim razie dziękujemy już pani minister.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Małgorzata Paprocka: Dziękuję uprzejmie, Panie 
Marszałku.)

Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster edukacji i nauki.

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

Nie ma przedstawiciela rządu.
Otwieram dyskusję…
(Senator Bogdan Borusewicz: Ale ja mam pyta-

nie do przedstawiciela rządu.)
Panie Senatorze, bardzo trudno jest kierować 

pytania do osób, których nie ma na sali, w związku 
z czym nie ma pan marszałek możliwości zadania 
pytania do przedstawiciela rządu.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję za 
wyjaśnienie.)

Dziękuję uprzejmie.
(Senator Bogdan Borusewicz: Będę prosił pana 

przedstawiciela rządu o odpowiedź na piśmie.)
Ale kogo pan marszałek prosi o odpowiedź na 

piśmie? Ja nie jestem w stanie odpowiadać, bo nie 
jestem członkiem rządu, chwała Bogu zresztą.

(Senator Bogdan Borusewicz: Przepraszam, 
a kto był upoważniony, Panie Marszałku?)

Do prezentowania stanowiska rządu w toku 
prac parlamentarnych został upoważniony mini-
ster edukacji i nauki…

(Głos z sali: Czyli…)
…który wszelako, Panie Senatorze, nie przy-

szedł na nasze posiedzenie, nie przysłał rów-
nież żadnego ze swoich licznych reprezentantów. 
W związku z tym ani pan senator nie może do 
pana ministra skierować pytania, ani również ja 
teraz, na sali, nie mogę poprosić pana ministra 
o to, by odpowiedział na piśmie. Niemniej jednak 
mogę pana marszałka zapewnić, że jako prezydium 
Senatu my się zgłosimy do pana ministra edukacji 
i nauki z pisemnym pytaniem, które pan marsza-
łek chciał, a którego nie mógł, nie z własnej winy, 
zadać na sali obrad.

(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję bardzo.)
Bardzo dziękuję.
I otwieram dyskusję.
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Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Bogdana Zdrojewskiego.

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym właśnie w tym momencie, korzy-

stając z szansy na debatę, powiedzieć o tych ele-
mentach, które budziły największe wątpliwości 
i nie dotyczyły, jak to pani minister powiedziała, 
wiary w to, czy ta ustawa przyniesie efekt, czy nie 
przyniesie efektu. Otóż ja byłem autorem wniosku 
o odrzucenie tej ustawy. Jeszcze raz podkreślę, że 
nie negujemy intencji. Negujemy ustawę, która ma 
te intencje realizować.

Dlaczego? Przede wszystkim – odpowiadam 
także panu senatorowi Czerwińskiemu – w pew-
nym gremium doszliśmy do wniosku, że nie da 
się tej ustawy poprawić, ale da się ją podzielić na 
wiele, wiele części, tak aby znajdujące się w niej 
cenne inicjatywy były realizowane przez te insty-
tucje, które już są. Polska Akademia Nauk, dowolna 
uczelnia wyższa czy instytucje zrzeszające naukow-
ców mogą zrealizować ten kongres, np. w ciągu 2 
czy 3 lat. 

Drugi powód też był bardzo ważny. Otóż nie 
znaleźliśmy w żadnym środowisku naukowym ta-
kiego gremium, które by tę ustawę poparło. Budzi 
to oczywiście poważne wątpliwości. Nie podzielam 
opinii, że uwagi, które zostały nam przekazane, nie 
dotyczą tej ustawy, tej inicjatywy. Owszem, nie do-
tyczą bardzo często konkretnych zapisów, ale do-
tyczą państwa intencji, jak również samej ustawy. 
Bez trudu osobiście odnotowałem ogromną liczbę 
krytycznych uwag. Te krytyczne uwagi podzieliłem 
na kilka elementów, ale o tym powiem za moment.

Według mojej oceny ustawa ta niestety nie 
mnoży, ale dzieli to, co w nauce jest najcenniej-
sze, najważniejsze, czyli pewien potencjał, jak 
również środki finansowe. Za nierealne uzna-
łem cele proponowane w tym akcie ustawowym. 
Dostrzegłem także pewną nonszalancję w jego za-
pisach, a różne niekonsekwencje zostały wytknię-
te przez Biuro Legislacyjne Senatu. Brakuje tu też 
pewnego wyczucia tych potrzeb, które są w chwili 
obecnej najważniejsze, które mogą być wskazane 
jako główne.

Chcę też – odpowiadając na pytania, które się 
pojawiły – wyraźnie podkreślić: owszem, może się 
tak stać, że decyzją rządu, potem Sejmu i Senatu, 

znajdą się dodatkowe środki na naukę, w tym na tę 
akademię, jeżeli ona powstanie. Niemniej na tym 
etapie nie wskazano żadnego dodatkowego źródła 
finansowania. Wskazano tylko tę pozycję, która 
obejmuje świat nauki już w chwili obecnej.

I  teraz po kolei. Po pierwsze, wszyscy pod-
kreślają, że Akademia Kopernikańska posiada 
przypadkową strukturę dyscyplinową. Po drugie, 
ustalono polityczne, nietransparentne kryteria 
wyboru akademików. No, mowa jest o spełnieniu 
pewnych kryteriów. Źle dobrano składy do wyko-
nania poszczególnych zadań. Podkreślam, że mó-
wię o Akademii Kopernikańskiej. Zdecydowanie 
nie doszacowano kosztów. Będą one ponad 100 razy 
większe, jak podkreślają ci, którzy wypowiadają się 
w kwestiach finansowych. Chcę też podkreślić, że 
wskazywanie, iż akademia ma dać nową energię, 
nowe szanse, jest o tyle niekonsekwentne, że aka-
demikami zostaje się w tym przypadku, w tym 
konkretnym przypadku, aż do osiemdziesiątego 
roku życia. Sami dyskutanci w debacie podkreśla-
li, że tym, czego nauka polska potrzebuje w chwili 
obecnej, zwłaszcza jeśli chodzi o nauki ścisłe, jest 
jej odmłodzenie, odświeżenie, zbudowanie zachęt 
z prawdziwego zdarzenia dla młodych i najzdol-
niejszych. Dalej: dublowanie zadań. Podkreślam, że 
to pojawiło się praktycznie we wszystkich opiniach. 
Tak naprawdę pokrywa się to z misjami, które są 
realizowane przez instytucje już istniejące.

Jeżeli chodzi o  Szkołę Główną Mikołaja 
Kopernika, to ja już pomijam to, że ona powstaje 
poza obecnie obowiązującymi kryteriami. Chcę 
także podkreślić, że ani w obecnym roku, ani 
też w następnym nie będzie jej dotyczyć ewalu-
acja, którą przechodzą właśnie szkoły wyższe, 
a pewna kategoria została jej nadana decyzją ad-
ministracyjną. Nie wynika ona z dorobku, bo 
tego dorobku w chwili obecnej nie ma. Są tak-
że wątpliwości co do tego, skąd wziąć kadrę do 
tej szkoły. Przecież słabe albo niedostatecznie 
silne są już te instytucje, które obecnie istnie-
ją. Pomijam wadliwą strukturę tematyczną. To 
wszystko realizowane jest troszkę obok trendów 
cywilizacyjnych. Mamy obecnie proste zadanie: 
wyprzedzać czas, a nie go gonić. Podkreślano 
także, że elementy, które można byłoby przeło-
żyć na wzmocnienie naszej aktywności i atrak-
cyjności gospodarczej, nijak się mają do samej 
ustawy.

O kongresie mówiłem – nierealny czas realiza-
cji, nieznany cel… Ale załóżmy, że to jest do poko-
nania. Jednak w tak krótkim czasie jest niemożliwe 



50

42. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 maja 2022 r.

Ustawa o akademii kopernikańskiej

wypełnienie ambicji międzynarodowych, czyli pro-
mocji międzynarodowej. Jeżeli mówimy o kongre-
sie dobrze przygotowanym, a jeszcze z promocją 
międzynarodową, to nawet okres, o jakim mówi-
łem, czyli 2 lata, jest niewystarczający. Tu trzeba 
byłoby zaprojektować od razu ten okres jako mini-
mum 3- czy 4-letni.

Przymiotniki, jakie się pojawiają w opiniach, 
są niezwykle liczne. Ja policzyłem, że jest ponad 
30 tych, które się powtarzają, ale wymienię tylko 
z 6, może 7. Otóż uznano, że ten projekt jest nie-
skuteczny, jeżeli chodzi o cel, generujący podziały 
i wykluczenia, niespójny, niezrozumiały w celach, 
z poważną luką dyskryminującą nauki techniczne 
i nauki rolnicze.

Jeżeli chodzi o historię projektu, to pani minister ma 
rację, że niektóre opinie odnoszą się do historii pomy-
słu, a historia tego pomysłu to był najpierw Narodowy 
Program Kopernikański, potem była rezygnacja z tego 
Narodowego Programu Kopernikańskiego, potem po-
jawił się projekt w Nowym Ładzie, a gdy Nowy Ład 
zamienił się w Polski Ład, to ten projekt został in-
korporowany, potem znowu wyrzucony – właściwie 
umarł śmiercią naturalną – i powrócił zgodnie z inten-
cją pana prezydenta. Taka jest historia tego projektu, 
oczywiście w dużym skrócie, bo mógłbym opowiadać 
także o niuansach.

Jeżeli chodzi o kontekst, to ten kontekst jest, 
z mojego punktu widzenia, najważniejszy. O nie-
których sprawach mówiłem, ale chcę, żeby one wy-
brzmiały. Rzadkością są państwa, silne państwa, 
posiadające silną naukę, które posiadałyby więcej 
niż jedną akademię. Najczęściej dba się o to, aby ta, 
która istnieje, była jeszcze silniejsza, jeszcze moc-
niejsza, nie dubluje się jej. Tak jak powiedziałem, 
nie odczytuję tu intencji jako intencji konkurowa-
nia, ale przede wszystkim trzeba tu podkreślić, że 
nie powinno się budować innych instytucji, któ-
re mogą – mogą, ja nie twierdzę, że muszą, tylko 
mogą – być źródłem osłabienia istniejących.

Druga sprawa. Dla mnie bardzo ważna jest ja-
kość, a nie ilość, czyli nie ilość instytutów, które 
będziemy posiadali, ale jakoś tych, które są. I o to 
powinniśmy zadbać. A głównym elementem za-
dbania o te instytucje, które istnieją, jest po prostu 
wzmocnienie ich finansowo. W Unii Europejskiej 
na badania i rozwój przeciętnie wydaje się około 
2,20% PKB. Są potęgi jak Korea Południowa, która 
wydaje na ten cel 4,52%, druga, o ile pamiętam, jest 
Japonia. W Europie te wyniki nie są tak imponują-
ce. Stany Zjednoczone w chwili obecnej wydają bli-
sko 3%. Z kolei Polska – 1,32%. Tak, 1,32. Wyżej od 

nas są i Czesi, i Węgrzy. Jesteśmy pod koniec drugiej 
dwudziestki – i to powinno być źródłem zmartwie-
nia i naszego, i Sejmu, i rządu, i pana prezydenta.

Jeżeli chodzi o strukturę wydatków, to tu jest 
trend światowy. W Polsce 66% tych wydatków 
przypada na biznes, a reszta, 34%, na państwo. To 
nie jest złe, tylko że państwo musi ciągnąć biznes, 
aby tych wydatków było, krótko mówiąc, więcej.

Jeżeli chodzi o wynagrodzenia na uczelniach 
w ostatnich 6 latach, to najbardziej cierpią młodzi 
naukowcy – asystenci, starsi asystenci, także dok-
torzy. Niestety, w ciągu 6 lat te wynagrodzenia na 
uczelniach, jeżeli chodzi o średnie, spadły z ponad 
3,08 do najniższego wynagrodzenia, w okolicach 2,13. 
To powinno być źródłem naszego niepokoju. I to chcę 
podkreślić.

Jeżeli chodzi o strukturę, to tu nawet miałem… 
Pani senator pytała… My jesteśmy naprawdę w ka-
tastrofalnym miejscu, jeżeli chodzi o naukę – mówił 
o tym pan prof. Jerzy Langer – i to, że brakuje nam 
100 tysięcy naukowców, wynika właśnie z tej tabel-
ki, tj. z finansowania. My musimy wrzucić w naukę, 
w uczelnie wyższe, w badania naukowe, miliardy. 
Nie 20 milionów na akademię, nie 25, nie 150 tysięcy 
dolarów – zresztą już o tym powiedziałem, że w tym 
projekcie jest to zamienione na złotówki, 500 tysię-
cy… Generalnie rzecz biorąc, to jest nasze wyzwanie.

Naszym wyzwaniem jest zwiększenie także 
materialnego zaplecza. To jest dla nas wyzwanie 
kluczowe. I o to chciałbym apelować zarówno do 
rządu, do Sejmu, jak i do pana prezydenta. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Agnieszkę Kołacz-Leszczyńską.
Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatoR 
aGnieszka kołacz-leszczyńska 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Pani 

Minister!
Postaram się nie dublować tych zagadnień, 

którymi zajął się pan senator Zdrojewski, a wła-
ściwie powiedział bardzo szczegółowo i jak zwykle 
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konkretnie, co ta ustawa w sobie zawiera. Ja po-
wiem o jednej nadziei, którą pan prezydent przy-
niósł w momencie, kiedy zawetował ustawę lex 
Czarnek. Wtedy poczuliśmy, że być może zmieni 
się ta postawa pana prezydenta, że nastąpi słucha-
nie, a bardziej usłyszenie tego wszystkiego, co kie-
rowane jest od obywateli, że pan prezydent będzie 
to już przyjmował i będzie reagował na wszystkie 
głosy, na opinie, na ekspertyzy obywateli, grup 
społecznych. Jak widzimy, ten projekt, a właści-
wie już ustawa, którą dziś procedujemy, niestety 
znów temu zaprzecza. Znów stajemy i jesteśmy 
zadziwieni tym, co się zdarzyło, i jeszcze jest to 
projekt pana prezydenta. Wspomnę i podkreślę tu-
taj, Szanowni Państwo, te opinie, te apele różnych 
środowisk… To są wybitni uczeni, przedstawiciele 
samorządów studenckich, to są związki zawodowe, 
w tym również związki zawodowe „Solidarność”, 
które tak naprawdę w żadnym zakresie, w żad-
nym z aspektów, które są poruszane w tej ustawie, 
nie mają ani jednego dobrego słowa do powiedze-
nia i mocno to podkreślają. I dlatego znów uznaję 
i uważam, że pan prezydent nie słucha i nie słyszy 
tego, co mówią zwykli obywatele.

Szanowni Państwo, o większości zagadnień po-
wiedział już pan Bogdan Zdrojewski, natomiast ja 
nie mogę przejść obok jednego tematu, obok za-
pisów ustawy, które są bardzo ważne i właściwie 
być może dadzą taki pełen obraz sytuacji. Otóż, 
Szanowni Państwo, według zapisów tej usta-
wy w pierwszym okresie działalności Akademii 
Kopernikańskiej połowa członków akademii będzie 
powoływana przez pana prezydenta za zgodą pana 
premiera i na wniosek ministra. To będzie połowa 
pierwszego składu. Kolejni członkowie akademii 
będą, jak to jest napisane w jednej z opinii, doko-
optowani przez prezydenta za zgodą premiera – 
oczywiście osoby wskazane przez zgromadzenie, 
które wcześniej wybrali pan prezydent i pan pre-
mier – i wtedy już nie będzie potrzebna zgoda czy 
wniosek pana ministra. Ustawa w ogóle, zupełnie, 
w żadnym z zapisów nie przewiduje możliwości, 
żeby członkiem Akademii Kopernikańskiej, ciała 
wybitnych uczonych, została osoba zaproponowa-
na przez jakiekolwiek gremium naukowe, która 
nie będzie zaakceptowana przez pana prezyden-
ta i przez pana premiera. I być może to jest clou 
tych zapisów, które niesie ze sobą ten projekt. Być 
może gremia naukowe, być może państwo uczeni, 
eksperci nie chcą o tym mówić, ale absolutnie jest 
to szkoła, która będzie właściwie wyłaniała swoje 
polityczne kadry. I być może będzie tak, że będzie 

wznosiła, wynosiła na piedestał te osoby, które 
w tej chwili są w rankingach bardzo nisko, które 
być może nigdy o granty, o stypendia, o nagrody 
nie mogłyby się starać, bo mają tak niewielki do-
robek naukowy, które być może są tak słabe, że ni-
gdy by ich nie otrzymały, i dlatego ta pomoc pana 
prezydenta i pana premiera jest im potrzebna, żeby 
mogły gdziekolwiek zaistnieć. A wiemy o tym, że co 
jakiś czas opinia publiczna jest informowana o róż-
nych opiniach, różnych ekspertyzach osób w ran-
gach profesorów, które są doradcami ministrów 
i które tak naprawdę swoimi wypowiedziami cza-
sami kompromitują i ośmieszają właściwie gremia 
naukowców, a takie osoby funkcjonują przy nie-
których ministrach. Niestety, być może to będzie 
kolejne miejsce, w którym takie osoby będą mogły 
zafunkcjonować.

Szanowni Państwo Senatorowie, jeszcze jed-
no, na temat tak bardzo precyzyjnie opisanego 
Światowego Kongresu Kopernikańskiego, któ-
ry ma uczcić okrągłą rocznicę urodzin Mikołaja 
Kopernika. Pewnie jest on oczekiwany i zapewne 
powinien się odbyć, tak jak setki innych kongresów 
na całym świecie. Nie wiem, czy państwo wiecie, 
ale w tej ustawie jest to wszystko bardzo dokładnie 
opisane – jak będą funkcjonowały karetki, gdzie 
będą postawione toalety, z których będą mogli ko-
rzystać uczestnicy kongresu itd. Przy okazji bardzo 
mocno ogranicza się tutaj swobody obywatelskie, 
są tutaj takie zapisy. No, zaskoczenie, że jeden 
z kongresów, który ma się odbywać raz na 5 lat… 
Ten pierwszy – nie kolejny, tylko ten pierwszy – 
jest bardzo szczegółowo opisany w tej ustawie.

Szanowni Państwo, cóż jeszcze… O budżecie, 
o pieniądzach – nie dodatkowych, tylko tych, które 
mają być jakby wyciągane z puli pieniędzy prze-
znaczonych na szkolnictwo wyższe – mówił już 
pan senator Zdrojewski. Ja tylko dopowiem… Być 
może pan prezydent tego nie usłyszy, więc proszę 
państwa, byście panu prezydentowi to przekaza-
li, że w tych opiniach, właściwie w każdej z opinii 
jest prośba o to, żeby pan prezydent jednak prze-
myślał, czy to jest najlepszy czas na wprowadzanie 
podziałów, na dzielenie kolejnego obszaru naszej 
rzeczywistości, naszej polskiej codzienności, czy-
li świata naukowego. Czy to jest ten czas, czas po 
pandemii, która bardzo mocno odbiła się na naszej 
codzienności, czas, w którym tuż za naszą grani-
cą jest wojna, czas szalejącej inflacji? W opiniach 
te wątki też się pojawiają. Czy w czasie podziałów, 
które funkcjonują w naszym państwie – to też jest 
wyimek z tych opinii, które otrzymaliśmy – jest… 
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Czy to nie jest jednak czas na odwagę, czas na łą-
czenie, okazywanie solidarności między nami, 
między obywatelami, między Polakami, a nie na 
dewastowanie kolejnego obszaru, tym razem pol-
skiej nauki? Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Danutę Jazłowiecką.

SenatoR 
danuTa jazłowiecka 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dyskutujemy nad projektem wniesionym przez 

prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, nad ustawą 
o Akademii Kopernikańskiej, która ma być z za-
łożenia prestiżową instytucją międzynarodową. 
Celem jest otwarcie na możliwość współpracy na-
ukowców z całego świata, wzmocnienie polskiej 
kadry akademickiej i zwiększenie jej konkuren-
cyjności. Czy rząd uważa, że obecne uczelnie nie 
prowadzą bogatej współpracy międzynarodowej, 
czy pan prezydent celowo zamyka na nią oczy?

Obawiam się, że projekt powołania Akademii 
Kopernikańskiej będzie kolejnym przykładem 
złych, nierealizowanych bądź połowicznie realizo-
wanych, projektów i może wywołać skutki odwrot-
ne od zamierzonych przez jej pomysłodawców. Na 
rzecz utworzenia akademii nie podano właściwie 
żadnych merytorycznych argumentów poza tym, 
że projekt jest nowatorski. Czy tą nowatorskością 
ma być współpraca międzynarodowa?

Drodzy Państwo, nie da się zbudować dobrej 
placówki naukowej opierając się na rządowych czy 
prezydenckich nominacjach, a nie na doskonałej, 
acz zweryfikowanej pracy badawczy. Realizowana 
w ten sposób koncepcja akademii nie zyska uzna-
nia międzynarodowych instytucji, wręcz przeciw-
nie – przyczyni się do obniżenia prestiżu polskiej 
nauki. Nie da się bowiem zadekretować jakości, 
uznania, prestiżu czy szacunku. To wypracowuje 
się latami ciężką pracą, co robi aktualnie wiele jed-
nostek. Dlaczego brakuje nowatorskiego pomysłu 
wzmocnienia tych najlepszych, już istniejących in-
stytucji? Przyniosłoby to Polakom więcej korzyści. 

Co do obecnego pomysłu – poza wzmocnieniem 
więzi polskich przedstawicieli nauki z zagranicz-
nymi powstanie nowej instytucji naukowej ma być 
oddaniem hołdu Mikołajowi Kopernikowi i przypo-
mnieniem światu, że to polski uczony. Argument 
ten wydaje się kompletnie nietrafiony, ponieważ 
nikt nie kwestionuje polskości naszego naukowca. 
Kopernik nie jest również zapomniany. Na polskim 
podwórku mamy cieszące się ogromną popularno-
ścią Centrum Nauki Kopernik w Warszawie i cho-
ciażby unijny program obserwacji Ziemi, w ramach 
którego analizuje się naszą planetę i jej środowisko, 
który nazwano Copernicus. Udostępnia on usługi 
informacji oparte na obserwacji satelitarnej Ziemi. 
Zatem imię polskiego astronoma już teraz jest czę-
sto wymieniane zarówno przez świat nauki, jak 
i zwykłych mieszkańców.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, wrócę jed-
nak do tematu planowanej instytucji Akademii 
Kopernikańskiej, która składać się będzie z 6 izb na-
wiązujących do zainteresowań Mikołaja Kopernika: 
astronomii, nauk matematyczno-przyrodniczych, 
medycyny, ekonomii i zarządzania, filozofii i teologii 
oraz nauk prawnych. Dlaczego tylko te? Kopernik in-
teresował się także innymi dziedzinami. Dlaczego je 
pominięto, mimo że są niezwykle ważne dla rozwo-
ju nauki i gospodarki naszego kraju? W skład każdej 
izby będzie wchodzić od 10 do 20 członków powoły-
wanych przez prezydenta na wniosek zgromadzenia. 
Wśród specjalistów pojawiają się pytania: czy człon-
kiem akademii będzie mogła być osoba posiadająca ty-
tuł profesora albo stopień naukowy, lub inny uznany za 
równoważny? Czy członkostwo w akademii nie będzie 
powiązane z posiadaniem stopnia doktora habilito-
wanego czy tytułu profesora? Być może Ministerstwo 
Edukacji i Nauki planuje spłaszczenie ścieżki awansu 
naukowego. Zmiany pozwolą także na powoływanie 
członków zagranicznych bez konieczności ustalania, 
czy zagraniczny profesor uczelni jest faktycznie profe-
sorem, a istnieją znaczące różnice w międzynarodowej 
nomenklaturze stopni naukowych.

Zaniepokojona jestem również tym, że struk-
tura Akademii Kopernikańskiej w  przybliże-
niu odpowiada wydziałom Polskiej Akademii 
Nauk, co stawia przyszłość PAN pod znakiem 
zapytania. Pomysłodawcy projektu ustawy za-
przeczają takiemu rozwiązaniu i  wskazują na 
rywalizację, nie, jak powiedziała pani, na współ-
pracę. Ale to nie wszystko. Co z Polską Akademią 
Umiejętności, którą w pewien sposób już wcze-
śniej dublował PAN? W 1951 r., kiedy komuniści 
powoływali Polską Akademię Nauk, również mieli 
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oni na ustach piękne frazesy, a prawdziwym ce-
lem było zdeklasowanie narodowego dobra, jakim 
była Polska Akademia Umiejętności. Szczęśliwie 
Polska Akademia Umiejętności istnieje, jednak 
rząd zamiast ją wesprzeć, planuje jeszcze bardziej 
utrudniać jej egzystencję. Po wprowadzeniu nowej 
akademii będziemy zatem dysponowali 3 główny-
mi jednostkami naukowymi o zbliżonych celach 
i kompetencjach. Czy to nie gruba przesada? Nawet 
w większych, bardziej rozwiniętych krajach próżno 
szukać takich rozwiązań.

Jednym z kluczowych zadań nowej akademii ma 
być przyznawanie nagród, grantów czy stypendiów 
kopernikańskich, a przecież istnieje kilka uznanych 
polskich instytucji, które świetnie to czynią, np. 
Narodowe Centrum Nauki, Polska Akademia Nauk 
czy Fundacja na rzecz Nauki Polskiej.

Kolejnym zamierzeniem jest organiza-
cja w przyszłym roku w Toruniu za 1 milion zł 
Światowego Kongresu Kopernikańskiego. Sądzę, 
że są marne szanse na sukces czy prestiż, o którym 
się mówi, gdyż osiągnięcie go wymagałoby nie tyl-
ko większych pieniędzy, ale także wielu zabiegów 
i kontaktów ze światem. Być może jednak celem 
tych działań wcale nie jest nauka, lecz polityczny, 
wewnętrzny propagandowy lans wśród wyborców.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, utworzenie 
Akademii Kopernikańskiej, według szacunków, po-
ciągnie za sobą z budżetu państwa rocznie ok. 25 milio-
nów zł, co z pewnością odbędzie się kosztem budżetów 
innych uczelni badawczych i jednostek naukowych, 
a przecież do tej pory zmagają się one z nieosza-
cowanymi jeszcze skutkami pandemii. Większość 
wydatków akademii generować będzie strona admi-
nistracyjna. Uczelnią ma rządzić nieusuwalny w zasa-
dzie sekretarz generalny w randze ministra, którego 
obdarzono wielkimi kompetencjami. Przewidziana 
została też funkcja dyrektora centrum badawczego, 
jednak nie zdefiniowano, czym ma być ta jednostka.

W pierwszym roku na honoraria członków 
akademii – a będzie to jedynie połowa składu – 
przeznaczono 4 miliony. Pełnomocnik otrzyma 
100 tysięcy, sekretarz – 200 tysięcy. Ufundowane 
zostaną także stypendia w ogólnej kwocie 720 tysię-
cy i granty za 1 milion. Sam grant dla ambasadora 
akademii to 500 tysięcy. Szacowane miesięczne wy-
nagrodzenie pracowników biura to ok. 8 tysięcy zł. 
Trudno nie odnieść wrażenia, że mamy tu do czy-
nienia z lokowaniem swoich partyjnych kolegów 
na wysokopłatnych stanowiskach, tym bardziej że 
stypendia dla młodych naukowców przewidziano 
na poziomie jedynie 6 tysięcy zł.

W ustawie zapisano również kolejną nową in-
stytucję, Szkołę Główną Mikołaja Kopernika, któ-
rej nadano – z urzędu, a nie na podstawie dorobku 
naukowego – kategorię B+, uprawniającą do pro-
wadzenia studiów czy szkoły doktorskiej. Kolegia 
tej uczelni, będące technicznie jej wewnętrznymi 
jednostkami organizacyjnymi, mają się znaleźć we 
wskazanych w ustawie miastach, dużych ośrodkach 
akademickich. Dlaczego akurat tam? Nie wiadomo, 
tym bardziej że będą zmuszone konkurować o stu-
dentów i pracowników z istniejącymi już uczelniami.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, z przykrością 
stwierdzam, że ustawa ta ma tak wiele wad, że nie da 
się jej naprawić. W związku z pominięciem konsulta-
cji społecznych i szerszej, szczególnie środowiskowej 
dyskusji przy tworzeniu Akademii Kopernikańskiej 
o eksperymentalnej konstrukcji, gdzie istotny wpływ 
na zarządzanie uczelnią będzie miała zewnętrzna 
osoba prawna, w niewątpliwy sposób antagonizu-
je się środowisko akademickie, generuje konflikty 
i podziały. Z apelami o porzucenie tego szkodliwego 
pomysłu wystąpiło niemal całe środowisko nauko-
we. Dość wspomnieć o opiniach takich instytucji jak 
Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego czy 
Polska Akademia Nauk. Podkreślam: choć postać 
Mikołaja Kopernika bez dwóch zdań zasługuje na 
uwagę, Polska powinna w środowisku międzyna-
rodowym szczycić się istnieniem Polskiej Akademii 
Umiejętności, która powstała w 1872 r. i zdecydo-
wanie wyróżnia się na tle innych krajów. Niestety, 
władze w swojej naiwności realizują testament PRL, 
jeszcze bardziej osłabiając tak zasłużoną dla kraju 
instytucję.

Właściwym działaniem byłoby zatem skie-
rowanie tych milionów na Polską Akademię 
Umiejętności i powierzenie jej zadań planowane-
go, a nie realizowanego Narodowego Programu 
Kopernikańskiego. W ten sposób środki byłyby le-
piej zagospodarowane, a realizacja celów przypa-
dłaby doświadczonej i szanowanej kadrze. Takie 
rozwiązanie spotkałoby się z szerokim poparciem 
wszystkich środowisk naukowych i politycznych, 
a skorzystaliby Polacy. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Kazimierza Michała Ujazdowskiego.
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SenatoR 
kazimierz michał ujazdowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kilka słów właściwie o kwestii zasad i sposo-

bów prowadzenia polityki naukowej. Bo mamy 
przecież do czynienia z  takim właśnie projek-
tem. Otóż nie tylko doświadczenia polskie, ale do-
świadczenia wszystkich krajów są jednoznaczne. 
Polityka naukowa czy polityka kulturalna wymaga 
odwagi, ale to jest obszar szczególnej delikatności, 
gdzie prowadzi się dialog. I to, co musi zaskaki-
wać w tej sytuacji, w przypadku tego projektu, to 
to, że w gruncie rzeczy żadne istotne środowisko 
naukowe nie opowiadało się za tym rozwiązaniem.

Ja byłem wielokrotnie w takiej sytuacji, kiedy 
popierałem projekty mniejszości. Ale prowadzenie 
polityki zupełnie samotnie, bez kontaktu ze śro-
dowiskiem, z kimkolwiek, kto rekomenduje ta-
kie rozwiązanie, jakby… Nie bez powodu pytałem 
o człowieka uplasowanego wysoko w nauce mię-
dzynarodowej, który odważnie, publicznie poparł 
to rozwiązanie. I nie otrzymałem na to pytanie 
odpowiedzi.

I proszę się nie zasłaniać kwestiami procedu-
ralnymi, bo właśnie prezydent jest tą instytucją, 
która bardziej niż rząd jest zobowiązana do animo-
wania dialogu społecznego. Od tego państwo macie 
rozmaite rady, którymi przy rozmaitych okazjach 
się chwalicie, żeby prowadzić dialog.

Druga sprawa to jest kwestia jakiejś ciągłości 
polityki obozu Zjednoczonej Prawicy. Mamy szó-
sty rok jej rządów. Przez pierwsze 4 lata tę poli-
tykę prowadził pan wicepremier Gowin. Trzeba 
powiedzieć, że ona była krytykowana, krytykowa-
na także w państwa środowisku, ale była prowa-
dzona z otwartą przyłbicą. Zaczęła się od 2-letnich 
konsultacji. I nikt nie zgłaszał takiego projektu. 
Nikt nie twierdził, że umiędzynarodowienie pol-
skiej nauki wymaga zbudowania takiej struktury 
instytucjonalnej. Po prostu nikt, nikt w czasie tej 
debaty.

Tak więc trzeba odpowiedzieć sobie tak zu-
pełnie, ze względu na zasadę rzetelności, jak pań-
stwo oceniacie tych 6 lat. Czy tutaj nastąpił jakiś 
postęp? Bo przecież zgłaszano rozmaite propo-
zycje. Niektóre wdrażano, jak np. ten specjalny 
konkurs dla uczelni wyższych, konkurs zresz-
tą rzetelny, dlatego że panel był kierowany przez 
duńskiego naukowca, niezwiązanego interesa-
mi z żadną z polskich uczelni. I to na tym pane-
lu wybrano 10 uczelni, które otrzymały specjalne 

granty na prowadzenie działalności badawczej. Czy 
to rozwiązanie jest sensowne, czy nie? Czy będzie 
kontynuowane, czy nie będzie kontynuowane? 
Czy państwa rozwiązanie jest lepsze? W ogóle nie 
słyszymy odpowiedzi na takie pytania. Takich py-
tań sobie sami nie zadajecie, a zwykła zasada rze-
telności skłania do tego, żeby takie pytania sobie 
zadawać.

Wreszcie to jest ta sfera, w której, jak pisze 
prof. Chantal Delsol, powinna zwyciężać kultu-
ra ogrodnika, a nie kultura inżyniera. Kultura 
ogrodnika wymaga dialogu, wymaga właśnie 
oceny swoich doświadczeń, ciągłości, ale wy-
maga także budowania instytucji, jeśli nie 
w kulturze konsensusu, to w kulturze szukania 
szerszego poparcia. I proszę zauważyć, że te in-
stytucje w Polsce, które okazały się trwałe i po-
wstawały jako nowe – jak Muzeum Powstania 
Warszawskiego, jak Europejskie Centrum 
Solidarności, jak Muzeum Historii Polski, czy 
nawet jak IPN w pierwszej fazie istnienia – bu-
dowane były w kulturze szukania szerokiego 
poparcia. My mamy doświadczenia absolutnie 
fatalne. Po 2015 r. nie powstała ani jedna instytu-
cja w kulturze konsensusu, ani jedna, natomiast 
powstawało mnóstwo instytucji dla swoich, np. 
Instytut de Republica powołany przez pana pre-
miera Morawieckiego… Nie wiem, czy państwo 
wiecie, ale istnieje taka instytucja prowadzona 
za pieniądze podatnika.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Prezenty od 
niego dostajemy.)

Tak. Dostajemy prezenty. Jego renoma między-
narodowa jest nieznana światu. A to są pieniądze 
podatnika.

…Instytut Pileckiego stworzony przez panią 
minister Gawin po to, żeby objąć jego prezesurę… 
Ja byłem przekonany, że po to, żeby stworzyć po-
ważną instytucję. To są doświadczenia. Ja nie za-
kładam, że to będzie instytucja partyjna, tylko nie 
mieliśmy ani jednego dowodu działania w logice 
takiej, która jeszcze kilkanaście lat temu powodo-
wała, że powstawały instytucje trwałe. Niektóre do-
brze służą Polsce nawet po dziś dzień.

Rozumiem, że zdecydowaliście się państwo 
na to i że ta instytucja powstała, tylko powiadam 
raz jeszcze: trwałe instytucje powstają w kulturze 
ogrodnika, a w kulturze politycznego zapotrzebo-
wania powstają instytucje incydentalne. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)
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WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pan marszałek Bogdan Borusewicz. Zapraszam.

SenatoR 
boGdan borusewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trzeba odpowiedzieć na pytanie: po co ta usta-

wa w sytuacji, kiedy mamy ukształtowane in-
stytucje różnego typu odgrywające tę rolę, którą 
ma odgrywać nowa Akademia Kopernikańska? 
Otóż w uzasadnieniu mówi się, że po powoła-
niu Narodowego Centrum Nauki, Narodowego 
Centrum Badań i Rozwoju, Narodowej Agencji 
Wymiany Akademickiej oraz Sieci Łukasiewicz 
ten pomysł domyka proces reform. Otóż środowi-
sko naukowe jest bardzo trudne dla obecnej władzy. 
Tam trzeba mieć status, który się uzyskuje przez 
wiele lat, będąc albo w instytucji naukowej, albo 
na uniwersytecie. Trzeba się wylegitymować ba-
daniami, publikacjami. I dla mnie jest jasne, że są 
2 przesłanki tego, że dyskutujemy dzisiaj nad tą 
ustawą. Pierwsza to dążenie do tego, żeby powołać 
instytucję nadzorowaną przed czynnik politycz-
ny. Bo nadzoruje ją premier. To nie jest instytu-
cja, która jak uniwersytety i PAN będzie miała 
autonomię, samodzielność. Ją nadzoruje premier. 
Pierwszą połowę członków akademii wskazuje mi-
nister, a powołuje premier, zaś potem w ramach 
takiego wyodrębniania wsobnego następni będą 
powoływani. To mi trochę przypomina zasadę 
powoływania członków KRS, bo, jak się okazało, 
jedni podpisywali innym listy poparcia, a my wi-
dzieliśmy, że król jest nagi. Panowie i panie pod-
pisywali je sobie nawzajem, a potem się wstydzili 
i nie chcieli ujawnienia tego, kto komu podpisywał. 
Tutaj jest taka sama sytuacja. Tę instytucję tworzy 
się po to, żeby mieć czy stworzyć grupę własnych 
naukowców – to po pierwsze. A po drugie, po to, 
żeby stworzyć instytucję będącą na równi z Polską 
Akademią Nauk i osłabić albo spowodować bardziej 
spolegliwe decyzje, bardziej spolegliwy stosunek 
tego środowiska do obecnej władzy. Według mnie 
to jest też przygotowanie do przejęcia w przyszłości 
uprawnień PAN i do likwidacji tej instytucji. Tak 
więc ja jasno widzę, o co chodzi, w jakim kierunku 
będzie postępowała ta ewolucja.

Teraz o  uczelni, która ma być powołana. 
Szkoła Główna Mikołaja Kopernika – pięknie to 

się nazywa, naprawdę pięknie. Jak usłyszałem 
o Szkole Głównej Mikołaja Kopernika i Akademii 
Kopernikańskiej, to oczywiście się ucieszyłem. Ale 
jak zacząłem czytać tę ustawę, a szczególnie jak 
przeczytałem opinię Biura Legislacyjnego Senatu, 
to zorientowałem się, o co chodzi. Przypomniałem 
sobie, że pod koniec lat czterdziestych i na począt-
ku lat pięćdziesiątych, kiedy nowa władza przejmo-
wała naukę czy chciała ją przejąć i złamać pewną 
opozycję środowisk naukowych, to także wprowa-
dziła pewne rozwiązania. No, to była także spra-
wa powołania PAN i likwidacji Polskiej Akademii 
Umiejętności. Taka sama operacja została przepro-
wadzona. PAN już inaczej wygląda po tych kilku-
dziesięciu latach, zupełnie inaczej. Ale podejście 
tej władzy jest dość podobne do podejścia tamtej, 
którą wszyscy potępiamy i którą też potępiają, jak 
się wydawało, autorzy tej ustawy.

Reguła z ustawy o szkolnictwie wyższym, taka, 
że uczelnia dopiero po kilkuletniej działalności ma 
możliwość nadawania tytułów, czyli podlega ewa-
luacji, jak to się ładnie i mądrze nazywa… Ta nowa 
uczelnia będzie to miała od razu. Będzie to pierw-
sza szkoła wyższa w Polsce, która będzie mogła 
nadawać stopnie naukowe bez osiągnięć nauko-
wych. Ta szkoła główna – ja cały czas mówię w tej 
chwili o szkole głównej – będzie mogła prowadzić 
studia na kierunku filozofii lub ekonomii i finan-
sów, zatrudniając jako nauczycieli akademickich 
choćby kilku absolwentów studiów wchodzących 
na rynek pracy. To przytaczam z opinii prawnej 
naszego Biura Legislacyjnego. Czyli ta uczelnia bę-
dzie silnie uzależniona od czynnika politycznego. 
I także jej działalność naukowa będzie uzależnio-
na od czynnika rządowo-politycznego. A oprócz 
tego kryteria, które będzie stosować, pozwolą na 
wprowadzenie do środowiska naukowego osób, 
które nie będą miały odpowiedniego statusu i nie 
będą mogły się legitymować swoimi dokonaniami 
naukowymi.

Ja widzę też tutaj w  wielu miejscach rękę 
obecnego ministra Czarnka – ministra, którego 
tu nie ma – w związku z tym chciałbym go do-
pytać. No, ale go nie ma. Ale widzę tu jego rękę. 
Pamiętacie państwo, jak minister Czarnek powoły-
wał Akademię Zamojską. Pamiętacie? Pamiętamy. 
Tak, w zasadzie swoją własną, prywatną uczel-
nię, bo obsadził ją swoimi znajomymi. Publiczną 
uczelnię w  miejscu, w  którym funkcjonowa-
ła uczelnia prywatna. Wiemy o tym, że mają być 
na bazie tej ustawy powołane kolegia – Kolegium 
Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu, 
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Kolegium Medyczne w Olsztynie, Kolegium Nauk 
Ekonomicznych i  Zarządzania w  Warszawie, 
Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie, Kolegium 
Nauk Prawnych w Lublinie. Widzę rękę ministra 
Czarnka choćby w powołaniu kolegium filozofii 
i teologii. Dlaczego filozofia i teologia? Oczywiście 
one się kiedyś łączyły itd., ale to już dawno. No 
i Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie…

(Sygnał timera)
Na bazie jakiego uniwersytetu? W ogóle co 

z tymi instytucjami, które funkcjonują? Choćby 
nauki medyczne w Olsztynie. Tam jest wydział 
medyczny. To co, on ma być przejęty? A Kolegium 
Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Marszałku, 
minął czas. Może pan jeszcze wykorzystać 5 minut.)

Dziękuję bardzo.
Ale wskazuję… No, nie wiemy, co z tymi ośrod-

kami naukowymi. One zostaną przejęte? Ludzie 
zostaną przyjęci?

Tak że ta ustawa jest groźna. Nie tylko zła, ale 
i groźna – groźna dla nauki polskiej. I będę gło-
sował przeciwko tej ustawie. Tutaj trudno znaleźć 
przestrzeń do dyskusji. Ona jest zła i powinna być 
odrzucona. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Sekuła, 

Tyszkiewicz, Matecka, Szwed, Szejnfeld, Bieda, 
Hibner, Pęcherz, Łuczak, Dunin złożyli swoje prze-
mówienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawicielka prezydenta lub przedsta-

wiciel rządu chcą jeszcze zabrać głos?
Bardzo proszę, Pani Minister.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezydenta RP 
małGorzaTa PaProcka 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Powiem dosłownie w telegraficznym skrócie, 

tylko w jednym zdaniu powiem, Panie Marszałku, 
że pan też jest pod nadzorem prezesa Rady 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

Ministrów. To nie są w ogóle zarzuty, to jest kwe-
stia pewnej organizacji nauki. Tego typu argumen-
ty… Trzeba popatrzeć, jak dzisiaj systemowo nauka 
jest zbudowana.

Podsumowując tę dyskusję, dziękując za możli-
wość zabrania głosu, chciałabym podsumować ar-
gumenty, które tutaj padały. Padały tu argumenty, 
że konieczne jest wsparcie dla nauki. Ta ustawa 
właśnie daje wsparcie dla nauki, i to w postaci bar-
dzo znacznej puli środków. Nikt nie kwestionuje 
konieczności uczczenia Mikołaja Kopernika – to też 
jest cel tej ustawy. Wsparcie dla młodych naukow-
ców – ten argument był najszerzej przywoływany. 
Myślę, że na tej sali nie ma osoby, która by tego po-
stulatu nie wsparła. To jest jeden z podstawowych 
celów nauki, aby nie tylko młodzi polscy naukow-
cy mieli możliwość uzyskiwania środków. Padła 
kwota 6 tysięcy zł, ale senator, który ją przywołał, 
zapomniał dodać, że to jest kwota projektowana 
miesięcznie, a nie całościowo. Kongres Mikołaja 
Kopernika również nie budzi wątpliwości – jest 
to propozycja pana prezydenta związana z bardzo 
konkretną datą, tak żeby podkreślić tu również wy-
miar historyczno-naukowy.

Co z argumentami przeciw? Wpływ na istnie-
jące jednostki naukowe czy zakusy na przejęcie in-
stytucji dzisiaj istniejących. Żaden przepis ustawy 
przedstawionej przez pana prezydenta takich roz-
wiązań nie przewiduje. Wręcz przeciwnie, jasno są 
tu wskazane przepisy, które mówią o tym, w jaki 
sposób Akademia Kopernikańska ma zostać utwo-
rzona i skąd mają pochodzić środki na jej działal-
ność. Co więcej, jakiekolwiek zmiany w działalności 
organizacyjnej dzisiaj istniejących uniwersytetów 
lub instytutów naukowych wymagałyby zmiany 
ustawowej. Żaden przepis omawianej ustawy ta-
kiej propozycji nie zawiera. Składam Wysokiemu 
Senatowi dodatkową deklarację, że nad żadnym ta-
kim projektem Kancelaria Prezydenta nie pracuje.

Padał argument o dzieleniu środowiska nauko-
wego, ale nie ma żadnych argumentów, które by 
tę tezę uzasadniały. Czy to, że wybitny naukowiec 
dostaje dzisiaj nagrody, to jest argument za tym, 
żeby mówić, że fakt, że nagrodę dostaje profesor 
Iksiński, to jest dzielenie środowiska? No, to jest 
w ogóle niezrozumiały argument.

Wątpliwości co do dorobku i  zarzuty co 
do partyjnego pochodzenia członków akade-
mii. Przypominam o tym, jak wysoki standard 
w tym zakresie zakłada ustawa zaproponowana 
przez pana prezydenta i jaki jest sposób wybo-
ru. Tak, prawdą jest, że połowa członków będzie 
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powoływana przez pana prezydenta, ale przecież 
musi istnieć model, który rozpocznie funkcjono-
wanie jakiegoś gremium. Było tu pole do dyskusji, 
ale w tym zakresie nie były zgłaszane jakiekol-
wiek poprawki. Wszyscy kolejni członkowie aka-
demii, którzy będą powoływani przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej, muszą mieć poparcie 
gremiów naukowych.

I  ostatnia kwestia, czysto techniczna to jest 
kwestia organizacji kongresu w przyszłym roku 
w Toruniu. Tak, pan prezydent zaproponował w tym 
zakresie dość szerokie uregulowania. Nie jest to 
w żaden sposób rozwiązanie nowe. To są regulacje 
wzorowane na regulacjach dotyczących wcześniej or-
ganizowanych Światowych Dni Młodzieży czy kon-
ferencji COP w Katowicach. To są rozwiązania, które 
się sprawdziły i które nie były kwestionowane co do 
zgodności z konstytucją. Proponując te rozwiązania, 
pan prezydent kierował się tym, jaka jest obecnie sy-
tuacja międzynarodowa i jak ważne są kwestie bez-
pieczeństwa, również dla naszych gości z zagranicy.

Jeszcze raz dziękując Wysokiem Senatowi za 
możliwość przedstawienia ustawy, uprzejmie 
proszę o rozważenie tej kwestii i poparcie ustawy. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Pani Minister.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu 
dzisiejszym.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czwartego porządku obrad: ustawa o ustanowie-
niu Narodowego Dnia Powstań Śląskich.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  711, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 711 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Kultury i Środków 
Przekazu, senatora Bogdana Borusewicza, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Bardzo proszę, Panie Marszałku.

SenatoR SPRaWozdaWca 
boGdan borusewicz 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem ustawy z 12 maja 2022 r. o ustanowieniu 

Narodowego Dnia Powstań Śląskich jest ustano-
wienie nowego święta państwowego – Narodowego 
Dnia Powstań Śląskich, obchodzonego 20 czerwca, 

czyli w rocznicę wkroczenia w 1922 r. Wojska 
Polskiego do Katowic. Jest to hołd oddawany bo-
haterom powstań śląskich, w których brało udział 
kilkadziesiąt tysięcy osób. Jest to także hołd dla wy-
siłku państwa polskiego, które wspierało te powsta-
nia, a szczególnie III powstanie, w różny sposób, 
nie tylko politycznie. Te powstania, a szczególnie 
ostatnie, miały wpływ na zakończenie budowy pań-
stwa polskiego i ustalenie granic Polski.

Projekt prezydencki został wniesiony do Sejmu 
6 maja. Jego pierwsze czytanie w Komisji Kultury 
i Środków Przekazu odbyło się 11 maja br. Sejmowa 
Komisja Kultury i Środków Przekazu wniosła pro-
jekt z jedną zmianą interpunkcyjną i przekazała 
wniosek mniejszości, w którym proponowano, by 
Narodowym Dniem Powstań Śląskich był nie 20 
czerwca, lecz 2 maja, dzień wybuchu III powstania 
śląskiego. Wniosek mniejszości został przez Sejm 
odrzucony i do nas wpłynęła propozycja ustawowa 
w brzmieniu, w którym mówi o dacie 20 czerwca.

W dniu wczorajszym odbyło się posiedzenie 
analogicznej komisji Senatu. Komisja jednomyśl-
nie przyjęła tę ustawę i proponuje Senatowi uchwa-
lenie tej ustawy w brzmieniu, w którym została 
przedłożona.

Chcę też powiedzieć, że w Sejmie było 436 gło-
sów za tą ustawą, 4 głosy przeciw, a 12 posłów 
wstrzymało się od głosu w kwestii tej ustawy.

Chcę też przypomnieć, że wojskami, któ-
re wkroczyły na Górny Śląsk właśnie 20 czerwca 
1922 r., dowodził gen. Stanisław Szeptycki. Chcę 
również powiedzieć, że jego brat Andrzej Szeptycki, 
rodzony brat, był metropolitą unickim we Lwowie, 
czyli w tej rodzinie, podobnie jak w kilku innych 
rodzinach, identyfikacja narodowościowa była 
dokonana w różny sposób. Metropolita Szeptycki 
niewątpliwie był Ukraińcem, a gen. Szeptycki nie-
wątpliwie był Polakiem. Przypominam to dlate-
go, że takie sytuacje były także na Górnym Śląsku, 
gdzie, jeżeli w rodzinach było np. po trzech braci, 
jedni określali się jako Niemcy, drudzy jako Polacy, 
a trzeci z kolei jako Górnoślązacy, bo tego typu 
identyfikacja narodowościowa też miała miejsce 
właśnie w tym okresie.

Wracając do ustawy, powiem, że wnoszę o po-
parcie tej ustawy w brzmieniu zaproponowanym 
przez Sejm i Senat – tutaj była jednomyślność na 
wysokim poziomie. Chcę też podziękować panu 
prezydentowi za to, że tym razem przedstawił 
ustawę, która nie wzbudzała żadnych kontrower-
sji. Sądzę, że zostanie ona dzisiaj poparta w Senacie 
w taki sposób, jak na posiedzeniu komisji senackiej.
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WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Pani senator Halina Bieda.

SenatoR 
halina bieda 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, ja mam jedno pytanie. 

Zostałam poproszona przez radnych Sejmiku 
Województwa Śląskiego o zadanie takiego pytania. 
Czy na posiedzeniu komisji była mowa o tym, dla-
czego została zmieniona data? Apel sejmiku woje-
wództwa śląskiego dotyczył daty 16 lipca, tego, aby 
to był ten dzień powstań śląskich. Dziękuję.

SenatoR 
boGdan borusewicz 

Była dyskusja, ale data czerwcowa nie 
wzbudzała kontrowersji. Była odpowiedź… 
Rozumiem, że była to już kontrowersja sej-
mowa. Argument był taki, że jakakolwiek data 
związana z początkiem albo końcem jednego 
z  tych trzech powstań wywołałaby dyskusję 
o tym, dlaczego to ma być akurat data dotycząca 
tego powstania, a nie innego. Data wkroczenia 
wojsk polskich, 20 czerwca 1922 r., nie wywo-
łała żadnych dyskusji. To jest data włączenia 
Górnego Śląska, inaczej: przejęcia przez Polskę 
Górnego Śląska. Taka odpowiedź padła ze stro-
ny… Nie była to kontrowersyjna data, nie wzbu-
dzała dyskusji, w związku z tym to jest ta data. 
Taka odpowiedź padła ze strony pana ministra 
z kancelarii prezydenta.

(Senator Halina Bieda: Dziękuję bardzo. Ja pana 
ministra też zapytam.)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Oczywiście.
Pytanie zadaje pan senator Jan Maria Jackowski.

SenatoR 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pytanie do pana marszałka Borusewicza. Proszę 

powiedzieć, czy w toku debaty podczas posiedzenia 
komisji był też używany argument – ja odnoszę 
się do daty ustanowienia tego święta narodowe-
go – który pojawił się w związku z 2 maja, tzn. że 
ten dzień jest jednocześnie świętem flagi i dniem 
Polonii, więc zarządzenie w tym dniu trzeciego, na-
zwijmy, to święta państwowego trochę mijałoby się 
z celem, bo byłoby tu wzajemne znoszenie się tych 
uroczystości. Czy ten wątek był obecny podczas po-
siedzenia komisji? Dziękuję.

SenatoR 
boGdan borusewicz 

Panie Senatorze, przyznam, że nie pamiętam. 
Bardzo możliwe, że był. Pan senator był na tym 
posiedzeniu. Tak, umiejscowienie święta w czasie, 
gdy jest jeszcze inne święto, nie jest dobre, bo… Nie 
wiem, czy powstania śląskie przykryłyby święto 
flagi, czy święto flagi przykryłoby święto powstań 
śląskich.

(Głos z  sali: Pan senator sam sobie odpo- 
wiedział.)

(Głos z sali: No tak.)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję panu senatorowi za zadanie 
pytania i udzielenie odpowiedzi.

(Wesołość na sali)
Nie ma więcej pytań, zatem bardzo dziękuję 

panu marszałkowi, senatorowi sprawozdawcy.
(Senator Bogdan Borusewicz: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez 

prezydenta. Do prezentowania stanowiska 
prezydenta w  toku prac parlamentarnych zo-
stali upoważnieni sekretarze stanu w Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pani 
Małgorzata Paprocka oraz pan Wojciech Kolarski.

Czy przedstawiciele prezydenta pragną zabrać 
głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przedsta-
wić stanowisko prezydenta?

Zapraszam pana ministra Wojciecha Kola- 
rskiego.
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SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezydenta RP 
wojciech kolarski 

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 
Senatorowie! Wysoki Senacie!

Przede wszystkim bardzo dziękuję za poparcie 
dla inicjatywy pana prezydenta. Bardzo dziękuję 
za głosy wyrażające więcej niż zrozumienie, życzli-
wość i uznanie racji, które stoją za ustawą przyjętą 
przez Sejm 12 maja br.

To ustawa, która powinna być widziana z per-
spektywy trwających wciąż jeszcze ustawowo 
określonych obchodów stulecia odzyskania nie-
podległości przez Rzeczpospolitą. Na mocy usta-
wy parlament Rzeczypospolitej przyjął, że lata 
2017–2022 to będzie okres, w którym będziemy 
wspominać ten wielki wysiłek naszych poprzed-
ników, którzy po 123 latach odbudowali niepodle-
głą Rzeczpospolitą, żeby pokazać, że był to proces, 
że to nie było jedno wydarzenie, że to był wysiłek 
całego pokolenia, który trwał przez pewien czas. 
Tak zostały określone te ramy czasowe i właśnie 
omawiana dzisiaj ustawa odnosi się do momentu 
zakończenia obchodów, czyli do 100-lecia powro-
tu części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej. Już 
w czasie prac nad ustawą o obchodach 100-lecia 
odzyskania niepodległości pojawiła się ta symbo-
liczna data, data pamiętana na Śląsku i obchodzona 
na Śląsku, czyli 20 czerwca, a więc dzień, w któ-
rym w 1922 r. Wojsko Polskie pod dowództwem 
gen. Stanisława Szeptyckiego zostało uroczyście 
powitane w Katowicach m.in. przez Wojciecha 
Korfantego, dyktatora jednego z powstań śląskich.

Odnosząc się od razu do pytania pani senator, 
które zostało zadane panu senatorowi sprawoz-
dawcy, wyjaśnię, że data, która była w uchwale 
Sejmiku Województwa Śląskiego, uchwale, która 
była bezpośrednią przyczyną inicjatywy ustawo-
dawczej prezydenta Andrzeja Dudy, została z samo-
rządowcami ze Śląska przedyskutowana. Została 
przedyskutowana z władzami województwa, zosta-
ły przedstawione argumenty, które zostały przy-
jęte. Oczywiście ze względów historycznych – tak, 
taka data aktu włączenia Górnego Śląska do ma-
cierzy również mogłaby funkcjonować jako data 
święta państwowego, niemniej, ponieważ już wcze-
śniej, właśnie w toku prac nad ustawą o obchodach 
100-lecia odzyskania niepodległości, pojawiła się 
data 20 czerwca… Ta propozycja została jakby 
przedyskutowana, skonsultowana i przyjęta osta-
tecznie przez samorządowców, którzy w pałacu 

prezydenckim przedstawili swoją inicjatywę pre-
zydentowi, swój postulat i którzy byli świadkami 
podpisania przez prezydenta Andrzeja Dudę wnio-
sku skierowanego do laski marszałkowskiej.

Mówiąc o środowisku samorządowym, chciał-
bym podkreślić, że inicjatywa prezydenta bierze się 
właśnie z tego obywatelskiego, oddolnego przekona-
nia o tym, że Rzeczpospolita powinna upamiętnić 
w formie państwowego święta ten wielki wysiłek 
Ślązaków, tj. 3 powstania śląskie, którego efektem 
było, jak powiedziałem, włączenie w 1922 r. czę-
ści Górnego Śląska do macierzy. Podkreślam tu też 
ten fakt obywatelskości i tej inicjatywy oddolnej, 
bo to wpisuje się w pewną wizję obchodów stule-
cia niepodległości, i to również ma wielkie znacze-
nie przy okazji naszej pracy nad projektem ustawy. 
Prezydentowi zależało na tym, żeby te obchody mia-
ły charakter obywatelski i by procedowana dzisiaj 
ustawa – tak jak procedowana jakiś czas temu usta-
wa o zwycięskim powstaniu wielkopolskim – była 
właśnie efektem takiego oddolnego przekonania, że 
obchody stulecia odzyskania niepodległości powinny 
również zostać upamiętnione w taki sposób.

Stąd wnoszę i  zwracam się do Wysokiego 
Senatu o to, ażeby Wysoki Senat – mając na celu 
oddanie hołdu bohaterom, których odwaga i po-
święcenie umożliwiły powrót części Górnego 
Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej, kultywowa-
nie pamięci o walczących o niepodległość, a także 
upowszechnianie wiedzy o tych 3 zrywach naro-
dowych w świadomości ogólnopolskiej – przyjął 
przedłożoną ustawę, wyraził dla niej poparcie, wy-
raził akceptację. Uprzejmie dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
Czy pani senator chce jeszcze zadać pytanie? Bo 

rozumiem, że pan minister…
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak.)
Bardzo proszę. Pani Senator Rotnicka. Bardzo 

proszę.

SenatoR 
jadwiGa roTnicka 

Dziękuję bardzo.
Prosiłabym właściwie o  wyjaśnienie. 

Oczywiście będziemy popierać tę ustawę. Ale 
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skąd wynikła ta różnica dat, tj. 16 lipca, o którą 
wnosił samorząd, jak rozumiem, Śląska, i teraz 
22… Tak?

(Głosy z sali: Nie, 20 czerwca.)
I 20 czerwca. Skąd ta różnica? I która jest tu-

taj ważniejsza? Bo nie bardzo zrozumiałam, o co 
chodzi.

SekRetaRz StanU  
W kancelaRii PRezydenta RP 
wojciech kolarski 

Pani Senator, Wysoki Senacie, w toku pracy 
nad tą ustawą… Mogę podzielić się następują-
cą refleksją. Ten projekt, ta inicjatywa zyskała 
powszechne uznanie i ponadpartyjny konsen-
sus. Jedyna dyskusja dotyczyła daty. To wiąże 
się nie tylko z dyskutowaną w tym momencie 
datą 16 lipca, ale była proponowana również data 
2 maja jako data wybuchu trzeciego powstania 
śląskiego. Data 20 czerwca została zaproponowa-
na w projekcie prezydenckim z tego względu, że 
to jest data, która nie odnosi się ani do pierwsze-
go, ani do drugiego, ani do trzeciego powstania, 
ale jest datą, która odnosi się do wysiłku tych 3 
powstań, do tego patriotycznego wysiłku, które-
go owocem jest włączenie części Górnego Śląska 
do macierzy. I data 20 czerwca została wybra-
na jako data, która ma taki właśnie symboliczny 
wyraz i która jest datą upamiętniania, nawet już 
nie w formie święta państwowego, lecz w formie 
lokalnych świąt, na Górnym Śląsku. Stąd taka 
decyzja.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie ma.
A zatem bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Kancelarii Prezydenta RP 

Wojciech Kolarski: Dziękuję bardzo).
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński: Tak, 
bardzo proszę.)

Zapraszam pana ministra Szymona 
Giżyńskiego, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Kultury 
i  Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński: 
Sekretarza stanu.)

No, mam źle zapisane w scenariuszu… Bardzo 
przepraszam pana ministra, sekretarza stanu 
Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie kUltURy  
i dziedzictWa naRodoWego 
szymon Giżyński 

To oczywiście tylko tak, dla formalnego 
porządku.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mnie też cieszy ten aspekt, pozbawiony więk-

szych kontrowersji, uczczenia tego, co się stało na 
Śląsku i co do dzisiaj na pewno jest takim przeja-
wem narodowej dumy i podstawą przekonania, że 
te powstania śląskie przyczyniły się do tego, co wte-
dy dla Polski było kwestią być albo nie być. Przecież 
1918 r., a więc odzyskanie niepodległości i utworze-
nie państwa polskiego, nie oznaczał końca walki 
o granice, o kształt tego państwa, o jego perspek-
tywy. To się dokonało w ciągu kilku lat i ostatecz-
nie dokonało się w pewnym wymiarze na Śląsku. 
Oczywiście mówimy o realiach II Rzeczypospolitej, 
ale bez II Rzeczypospolitej nie byłoby tego, czym 
jesteśmy dzisiaj. Zatem ta wdzięczność dla po-
wstańców śląskich jest czymś absolutnie natural-
nym, jest przejawem patriotyzmu, jest przejawem 
tego, co dzisiaj nasze pokolenie wyraża w swojej 
miłości do ojczyzny, przejawem tamtego uczucia. 
Przecież jest najzupełniej jasne, że ta manifestacja 
i nawiązanie do daty 20 czerwca symbolizują taki 
bardzo prosty, ale najistotniejszy fakt, że to cały na-
ród polski był wskrzesicielem państwa polskiego. 
I w ten sposób oddajemy właściwy hołd powstań-
com śląskim.

Jestem wdzięczny panu ministrowi, że 
w miejsce tego, co tutaj powiedział pan marsza-
łek Borusewicz, absolwent, o ile wiem, historii 
na KUL, będący jej magistrem… Pan marszałek 
Borusewicz powiedział o przejęciu Śląska, a pan 
minister Kolarski powiedział o powrocie do oj-
czyzny. Kiedyś – dzisiaj też to jeszcze się spotyka 
– mówiono o powrocie do macierzy, w tamtych re-
aliach miało to piękne, patriotyczne, bardzo tkliwe 
uzasadnienie.

Ja myślę, że te refleksje mają charakter wspar-
cia tych wszystkich intencji wynikających z dobrej 
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woli, intencji patriotycznych. Ja ze swojej skromnej 
perspektywy dodałem kilka uwag, które tę pozy-
tywną stronę narracji, pozytywną stronę motywa-
cji w skromnym wymiarze uzupełniają. Dziękuję 
uprzejmie.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

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

A zatem bardzo dziękuję panu ministrowi.
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Kultury 

i  Dziedzictwa Narodowego Szymon Giżyński: 
Dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Marię Jackowskiego.

SenatoR 
jan maria jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 
Ministrowie!

To bardzo cenna inicjatywa, co do tego nie ma 
żadnych wątpliwości. Należy wyrazić uznanie panu 
prezydentowi i, na ręce pana ministra, złożyć mu 
podziękowanie za podjęcie tych wszystkich dzia-
łań. Warto może jednak odnieść się do paru kwe-
stii, które przy okazji omawiania tej ustawy były 
poruszane.

Pierwsza kwestia to w ogóle kontekst historycz-
ny. Dlaczego? Dlatego, że opinia publiczna ma ta-
kie oto przekonanie, że odzyskanie przez Polskę 
niepodległości w 1918 r. to był taki jakby jedno-
dniowy proces. 11 listopada nastąpiło powstanie… 
Marszałek Piłsudski dostał dowództwo nad woj-
skiem i powstało państwo polskie. Ale tak napraw-
dę to był cały ciąg bardzo ważnych wydarzeń, które 
doprowadziły do tego, że 16 lipca 1922 r. – a więc za 
chwilę minie 100 lat – część Górnego Śląska została 
już oficjalnie objęta przez państwo polskie, przez 
odradzającą się II Rzeczpospolitą. I to dopiero za-
mknęło okres konstytuowania się państwa, okre-
ślania granic II Rzeczypospolitej. Wysoka Izbo, tak 

naprawdę II Rzeczpospolita w tym kształcie, któ-
ry znamy z podręczników historii, w tym kształ-
cie geograficznym, istniała właściwie tylko 17 lat, 
od lipca 1922 r. do września 1939 r. Warto o tym 
pamiętać.

Dlatego też kiedy ustanawiane były uroczyste 
obchody stulecia odzyskania niepodległości, kalen-
darium tych wydarzeń, tego wszystkiego, co wią-
zało się z tymi wydarzeniami, zostało rozpisane na 
4 lata. I bardzo słusznie, dlatego że to był właśnie 
proces ciągły. Trudno mi powiedzieć, czy przebieg 
tych uroczystości na przestrzeni ostatnich 4 lat 
spowodował zwiększenie świadomości obywateli 
polskich, że ten proces był rozciągnięty, czy nie, 
niemniej uważam, że to była bardzo słuszna decy-
zja. To nie był jednorazowy akt, więc nie obchodzi-
liśmy tych uroczystości jednorazowo. Składam też 
podziękowania całemu komitetowi. Dziękuję za te 
wszystkie wydarzenia, które temu towarzyszyły.

Prezentowana ustawa niejako zamyka ten okres 
obchodów stulecia odzyskania niepodległości, dla-
tego że ustanawia nowe święto, które z kolei od-
nosi się do wydarzeń dotyczących zakończenia 
kształtowania się granic niepodległego państwa 
po 123 latach niewoli. Mam nadzieję, że zostanie 
to bardzo szybko, chyba nawet dzisiaj, przegłoso-
wane, że w Senacie przyjmiemy to bez poprawek 
i ustawa trafi na biurko pana prezydenta. Sądzę, 
że pan prezydent to niezwłocznie, czyli tak szyb-
ko, jak to jest tylko możliwe, podpisze i już w tym 
roku, 20 czerwca, a więc niejako w stulecie tych 
wydarzeń – nie niejako, ale dokładnie w stulecie 
– będziemy mogli po raz pierwszy to święto pań-
stwowe obchodzić.

Co do tej daty, to warto odnieść się do kilku 
wątków. Otóż proces walki o Górny Śląsk był pro-
cesem długotrwałym. No, były powstania śląskie. 
Nie chcę zagłębiać się zbytnio w historię, ale trze-
ba powiedzieć o plebiscycie, który był zarządzony 
w marcu 2021 r.

(Głos z sali: 1921 r.)
Przepraszam, ciągle się mylę. Przepraszam za 

tę pomyłkę, oczywiście.
Był on zarządzony w marcu, a w związku z tym, 

że z Niemiec na tereny plebiscytowe przewieziono 
200 tysięcy Niemców, ten plebiscyt został przegra-
ny. Tylko 40% głosujących według tych oficjalnych 
wyników uznało przynależność Górnego Śląska do 
państwa polskiego. Gdyby nie III powstanie ślą-
skie, którego przywódcą był Wojciech Korfanty, 
gdyby nie bardzo sprawne działania odradzającej 
się Rzeczypospolitej… Powstańcy otrzymali tysiące 
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sztuk broni. Byli tam instruktorzy, byli oficerowie 
Wojska Polskiego, którzy zostali włączeni w struktu-
ry powstańcze. Było to świetnie zorganizowane jak 
na ówczesne warunki i możliwości odradzającego 
się i biednego państwa polskiego, które stanęło oko 
w oko z żywiołem niemieckim. Było to naprawdę 
fantastycznie przeprowadzone. Dopiero w wyniku 
tego III powstania ostatecznie uznano, że do Polski 
zostanie przyłączone 29% spornego terytorium – 
no, pierwotnie w zasadzie nic nie wynikało dla nas 
z tego plebiscytu – z 46% ludności. I rzeczywiście 
20 czerwca tysiąc dziewięćset… Żebym się nie po-
mylił… Nie 2022 r., tylko 1922 r. wkroczyły wojska 
polskie pod dowództwem generała broni Stanisława 
Szeptyckiego – była to kawaleria – i zostały uroczy-
ście powitane. Było 200 bram powitalnych, jak no-
tują kronikarze. Było to ogromne wydarzenie. Była 
odprawiona msza św. na rynku w Katowicach, 
a przybyłe wojska polskie witał Wojciech Korfanty, 
niewątpliwy bohater i wielki polityk, bez którego 
zaangażowania przynależność Górnego Śląska do 
Polski stanęłaby na pewno pod znakiem zapytania.

I dopiero – i o to pytała pani senator Bieda – 
16 lipca nastąpił formalny akt podpisania inkorpo-
racji tej części Górnego Śląska do Rzeczypospolitej. 
I z punktu widzenia formalnego faktycznie data 
16 lipca… Ona jest taką datą, nazwijmy to, for-
malną. Ale ja bym się tu już nie wdawał w te spo-
ry, dlatego że tak samo, jak ustanowiono Święto 
Niepodległości… Dlaczego 11 listopada, a nie 10 li-
stopada? Możemy zacząć taką dyskusję i będę po-
ważne argumenty i za jedną datą, i za drugą itd.

Jeżeli chodzi o 2 maja, to tutaj argumenty, żeby 
nie ustanawiać tego święta 2 maja były, moim zda-
niem, oczywiste, bezsporne i przesądzające. Po 
pierwsze, święto flagi, po drugie, święto Polonii, po 
trzecie: było to jedno z powstań, dlaczego akurat to 
mielibyśmy honorować, a innych nie? Czy innych 
wydarzeń? I to by zaczęło po prostu taką dyskusję.

Tak że wracając do tej ustawy, chciałbym bar-
dzo serdecznie raz jeszcze panu ministrowi po-
dziękować i wyrazić ogromne uznanie i radość, że 
będziemy mogli to święto 20 czerwca po raz pierw-
szy w tym roku, dokładnie w 100-lecie tych histo-
rycznych wydarzeń, obchodzić. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jerzego 

Czerwińskiego.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Przybyli Goście!
Przede wszystkim chciałbym serdecznie po-

dziękować panu prezydentowi – i jego obecnym 
tutaj przedstawicielom – który wyszedł z tą inicja-
tywą. Bo rzeczywiście, brakowało święta, które by 
honorowało wszystkie 3 powstania śląskie. Dlatego 
że był pewien ciąg oczywiście – pierwsze, drugie, 
trzecie – i wszystkie one dążyły ku jednemu celo-
wi. Chodziło o przyłączenie jak największej czę-
ści Górnego Śląska do macierzy, do odradzającego 
się państwa polskiego. I po prostu Ślązakom się to 
święto należy. Po prostu im się to święto należy.

I dobrze się stało, że zdążyliśmy jeszcze w cią-
gu obchodów stulecia odzyskania przez Polskę 
niepodległości, całego programu „Niepodległa”… 
Przypomnę tutaj w ramach dygresji, że na począt-
ku zakreślono horyzont czasowy do 1921 r. Potem 
zorientowaliśmy się wspólnie, że to powinien być 
1922 r. I bardzo dobrze. Bardzo dobrze. I ważne też, 
że ta ustawa i to święto mają swoje podłoże, nazwa-
łabym to, ludowe, tzn. bezpośrednio od obywateli, 
od ich przedstawicieli… Władza w pewnym sensie 
odpowiednio zareagowała tu na oddolne postulaty.

Teraz kwestia daty. Pojawiały się różne daty. 
16 lipca… Ale 16 lipca to jest pewien akt formalny, 
podpisanie pewnego dokumentu, nieporównywal-
ny w pamięci zbiorowej z tym, co było 20 czerwca. 
Dlaczego? No, bo to było święto Ślązaków. Wtedy 
wojska polskie wkroczyły na teren jeszcze do nie-
dawna niemiecki. Wtedy Ślązacy witali je bardzo 
uroczyście, te słynne bramy powitalne… Trzeba 
wyraźnie o tym powiedzieć. I tak naprawdę to wła-
śnie obecność wojska na danym terenie oznacza, 
że dany teren jest w pełni, nazwijmy to, własnością 
danego państwa. To trzeba sobie wyraźnie powie-
dzieć. Oczywiście akty międzynarodowe, umowy 
– tak, to ma znaczenie. Nawiasem mówiąc, jeśli pa-
trzeć z tego punktu widzenia, to ostateczny kształt 
granic Polski został zaakceptowany przez Radę 
Ambasadorów 15 marca 1923 r. Dopiero wtedy był 
akceptowany przez Radę Ambasadorów dokument 
dotyczący wschodniej granicy Polski. Ale to nie o to 
chodzi. Tu chodzi o publiczną świadomość, świa-
domość społeczną, w tym wypadku świadomość 
mieszkańców Śląska.

Ale jest jeszcze jedna ciekawostka. Wszyscy 
mówimy o 3 powstaniach śląskich. Proszę pań-
stwa, gdyby się tak głębiej zastanowić, to były 4 
powstania. Było jeszcze powstanie oleskie. Ono 
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w świadomości publicznej praktycznie bardzo 
słabo funkcjonuje. To nie dotyczy oczywiście sa-
mego powiatu oleskiego i Opolszczyzny. W nocy 
z 7 na 8 czerwca grupa ok. 300 osób rozpoczęła, 
nazwijmy to wprost, powstanie, wystąpienie zbroj-
ne. Opanowano tylko jedną leśniczówkę, potem po-
wstańcy się wycofali. Ale to był początek. To był 
początek. Zbieżność dat 7, 8 czerwca i 20 czerwca… 
Bliskość tych dat też ma swoją wymowę, swoje zna-
czenie, bo to jest pewnego rodzaju klamra, która 
zamyka… Począwszy od tego powstania oleskiego, 
a skończywszy właśnie na wkroczeniu wojsk.

Chciałbym jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwa-
gę. My często mówimy: powrót do macierzy po 123 
latach. Ale to nieprawda, proszę państwa. W tym 
wypadku nadzór, nazwałbym to, polityczny nad 
ziemiami Górnego Śląska, ale nie tylko Górnego, 
w  ogólności Śląska, Rzeczpospolita utraciła 
w 1339 r. W efekcie zgody Kazimierza Wielkiego 
na podległość rozdrobnionego wtedy księstwa ślą-
skiego, a raczej rozdrobnionych poszczególnych 
księstewek, przeszły one pod panowanie czeskie. 
Nawiasem mówiąc, Kazimierz Wielki próbował od-
zyskać te ziemie w różny sposób, nie zawsze to się 
udawało. Ale od tej daty, tj. prawie przez 600 lat, 
dokładnie 580, Śląsk politycznie był poza Polską. 
Proszę sobie wyobrazić: to nie po 123 latach… Jest 
pamięć pokoleń, to znaczy wnuczek może pamię-
tać to, co przedstawiał mu dziadek albo – tak może 
będzie bezpieczniej powiedzieć – pradziadek, ale tu 
już nie ma pamięci pokoleń. Na tym terenie coś in-
nego spajało ludność, dzięki czemu ona przetrwa-
ła w polskości i to potem uwidoczniło się przecież 
także w trakcie plebiscytu. Ludność przetrwała 
w polskości przez blisko 600 lat, mimo wzmożo-
nej germanizacji, prześladowań. Ja mówię o tym 
ostatnim okresie, nie o średniowieczu, tylko o tym 
okresie, nazwijmy to, podległości państwu nie-
mieckiemu, właściwie Prusom, bo to jest jak gdy-
by lepsze określenie. 

Pytanie: co spajało Polaków, co ich trzymało 
przy Polsce, nawet pomimo tego, że przecież Polska 
nie istniała przez te 123 lata? Co ich wiązało z do-
piero co powstającym państwem polskim? Na ile 
silny był to np. pierwiastek religijny? To, jak pol-
skość była kultywowana przez duchownych na tym 
terenie? Nie wiem, czy państwo pamiętacie, ale nie-
dawno przyjmowaliśmy uchwałę w stulecie śmierci 
ks. Augustyna Strzybnego. To on był właśnie pewną 
egzemplifikacją, przykładem tego, jak trudno było 
tę polskość głosić i utrzymać. Myśmy tą uchwałą 
niejako złożyli hołd wszystkim duchownym, którzy 

za Polską się opowiadali, Polskę głosili, ale nie tyl-
ko, bo doprowadzili potem do tego, że możliwe było 
powstawanie tych bram triumfalnych i triumfalne 
witanie polskiego wojska. Za to powinniśmy być 
wdzięczni, ale przede wszystkim powinniśmy być 
wdzięczni ludności śląskiej, mówi się, autochto-
nicznej, tym, którzy swoją małą ojczyznę utożsa-
miali z Polską i chcieli, żeby ta mała ojczyzna do 
Polski wróciła. I mam nadzieję… Jestem przekona-
ny, że to święto będzie symbolem Ślązaków, którzy 
się opowiadali, opowiadają i będą się opowiadać za 
Polską. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel prezydenta, rządu chce jesz-

cze zabrać głos? Dziękuję bardzo.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu 
dzisiejszym.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
piątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 703, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 703 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych i  Unii Europejskiej, senatora 
Bogdana Klicha, o przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
boGdan klich 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Komisja w ubiegłym tygodniu pochyliła się nad 

proponowaną nowelizacją ustawy o służbie zagra-
nicznej i wnosi o jej odrzucenie.

Chciałbym wspomnieć o 3 sprawach, które były 
przedmiotem obrad komisji. Po pierwsze, komisja 
krytycznie odniosła się do kwestii likwidowania 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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stopnia attaché i uczynienia ze stopnia trzeciego 
sekretarza w ambasadach najniższego stopnia dy-
plomatycznego. Argumenty, które się pojawiały, 
dotyczyły spłaszczenia tej struktury, bo istotnie 
zostanie ona spłaszczona. Wątpliwości dotyczyły 
tego, na ile ta nowa struktura będzie strukturą mo-
tywującą dla tych, którzy będą podejmowali pracę 
w dyplomacji i będą chcieli mieć określoną ścieżkę 
kariery zawodowej. Bo oczywiście ona może być 
określona, zakładam, że ona będzie określona. No 
ale mniej szczebli tej kariery oznaczałoby mniejszą 
motywację do pięcia się po tej drabinie. Pan mini-
ster przekonywał, że nie oznacza to jakichkolwiek 
zwolnień, jeśli chodzi o osoby w tej chwili mające 
taki stopień dyplomatyczny. Komisja przyjęła do 
wiadomości, że osoby będące w tej chwili attaché 
zostaną zagospodarowane i będą pełniły funkcję 
trzecich sekretarzy w naszej dyplomacji.

Druga wątpliwość, która się pojawiła, dotyczy-
ła możliwości usunięcia ze służby dyplomatycznej 
tych, którzy dwukrotnie odmówiliby objęcia pla-
cówki, jaką im zaproponowano. Tutaj wątpliwość 
dotyczyła tego, czy nie mamy do czynienia z za-
burzeniem pewnej równowagi, jaka istnieje w tej 
chwili, pomiędzy, z jednej strony, dyspozycyjno-
ścią, jaka musi obowiązywać dyplomatów, a z dru-
giej strony pewną akceptacją ich preferencji. Pan 
minister Wawrzyk, obecny również dzisiaj tutaj na 
sali, uzasadniał, że wolą obecnego kierownictwa 
resortu jest to, aby ta dyspozycyjność była pełniej-
sza, a poza tym że nie oznacza to automatycznego 
zwolnienia z pracy w służbie dyplomatycznej.

Kwestia trzecia, najszerzej dyskutowana, to 
była kwestia ponownej weryfikacji osób, które już 
wielokrotnie wcześniej były weryfikowane pod 
kątem ich lojalności wobec polskiego państwa. 
Przypomnę, że ustawa mówi o tym, iż osoba, któ-
ra kształciła się, uzyskała tytuł zawodowy, stopień 
w zakresie sztuki, stopień naukowy, tytuł naukowy 
lub prowadziła działalność naukową w podmiocie 
systemu szkolnictwa wyższego i nauki będącym or-
ganem bezpieczeństwa innego państwa albo wcho-
dzącym w skład sił zbrojnych innego państwa, albo 
stanowiącym część resortu spraw zagranicznych 
lub wewnętrznych innego państwa albo im pod-
ległym, przez nie nadzorowanym lub kontrolowa-
nym, może być zatrudniona w służbie zagranicznej 
po złożeniu wniosku i uzyskaniu zgody szefa służ-
by zagranicznej. Ale szef służby zagranicznej ma 
wydawać teraz zgody na zatrudnienie danej osoby 
w służbie zagranicznej po otrzymaniu opinii sze-
fa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, która 

miałaby stwierdzać, że nie ma żadnych przeciw-
wskazań do tego, że takie zatrudnienie jest możli-
we. Członkowie komisji pytali czy wręcz wyrażali 
wątpliwości co do takiego rozwiązania, twierdzili, 
że tak naprawdę będzie ono oznaczało możliwość 
usunięcia ze służby dyplomatycznej tych dyploma-
tów, którzy byli wcześniej kształceni w państwach 
innych niż państwa sojusznicze.

Te 3 argumenty, te 3 sprawy były dyskutowa-
ne najszerzej. Komisja zdecydowała się na to, aby 
stosunkiem głosów 4:1 zaproponować Wysokiej 
Izbie odrzucenie nowelizacji ustawy o  służbie 
zagranicznej.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Aleksander Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie. Akurat je-

stem w  Komisji Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej. Na posiedzeniu komisji padło z pań-
skich ust takie sformułowanie, że placówki służ-
by zagranicznej to bardzo często są biura podróży. 
Chciałbym zapytać – to jednak bardzo obraźliwe 
słowa pod adresem polskich placówek służby za-
granicznej – czy jest pan w stanie podać jakieś 
przykłady. Takie pytanie padło już na posiedzeniu 
komisji. Nie był pan wtedy w stanie odpowiedzieć. 
Być może teraz może pan podać jakieś przykłady, 
którymi się pan sugerował, kierując tak obraźli-
we słowa pod adresem polskich placówek służby 
zagranicznej.

SenatoR 
boGdan klich 

Jak pan wie, Panie Senatorze, unikam obraźli-
wych słów i trudno mi je zarzucić kiedykolwiek na 
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tej i na innych salach. To jest tylko i wyłącznie opinia, 
którą przedstawiłem na podstawie analizy stron in-
ternetowych, na podstawie analizy Facebooka, gdzie 
każdy może sprawdzić, jakie działania są podejmo-
wane przez nasze placówki dyplomatyczne. To jest 
do wglądu, można taką wiedzę pozyskać. Nie chciał-
bym wskazywać konkretnych placówek dyploma-
tycznych, bo każdy może sam wyrobić sobie zdanie 
na podstawie analizy tego, co znajdzie w internecie. 
Uważam, że stwierdzenie, że to jest obraźliwe, jest 
równocześnie próbą, Panie Senatorze, zamknięcia 
ust tym, którzy wyrażają opinie odmienne od opinii 
obozu rządzącego. Bardzo proszę o to, aby nie uży-
wać takich sformułowań i nie zamykać ust opozycji.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pan senator jeszcze pragnie dopytać.

SenatoR 
aleksander szwed 

Panie Senatorze, ja w żaden sposób nie zamy-
kam ust opozycji. Ja pytam, a pan mówi, że są takie 
materiały w internecie. Ja akurat ich nie widziałem 
i jednak zapytam, które placówki polskiej służby 
zagranicznej miał pan na myśli.

SenatoR 
boGdan klich 

Zachęcam pana do większej aktywności, Panie 
Senatorze, i wyrobienia sobie własnego zdania po 
analizie takich materiałów.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Jeszcze raz pan senator Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Mam jeszcze inne pytanie, Panie Senatorze. Czy 
oprócz wniosku o odrzucenie były jeszcze jakieś 
inne wnioski na posiedzeniu komisji?

SenatoR 
boGdan klich 

Tak. Pan senator złożył wniosek o to, żeby tę no-
welizację ustawy przyjąć bez poprawek. W pierw-
szej kolejności był jak zwykle przegłosowywany 
wniosek dalej idący, o odrzucenie ustawy i zyskał 
on poparcie wymienionych przeze mnie osób.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Senator Danuta Jazłowiecka.

SenatoR 
danuTa jazłowiecka 

Panie Przewodniczący, ja chciałabym nawiązać 
do pytania pana senatora Szweda. Pan jest prze-
wodniczącym komisji spraw zagranicznych. Mam 
pytanie dotyczące właśnie tej opinii, którą często 
słyszymy. Nie tylko pan ją słyszy. My wszyscy czę-
sto słyszymy, że rzeczywiście ministerstwo w tej 
chwili częściej organizuje wyjazdy turystyczne 
niż spotkania merytoryczne. Czy pan zwrócił się 
z prośbą do ministerstwa, by przygotowało ra-
port dotyczący wyjazdów i tego, czego te wyjazdy 
dotyczyły?

SenatoR 
boGdan klich 

Nie wykluczam tego. Słyszę o tej propozycji po 
raz pierwszy, chętnie ją rozważę.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Kwiatkowski pragnie zadać 
pytanie.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Przewodniczący, chciałbym zapy-
tać, czy obecni pracownicy Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych i kandydaci na pracowników są już 
weryfikowani np. przez Agencję Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego.
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SenatoR 
boGdan klich 

Proszę państwa, tego dotyczył trzeci dyskuto-
wany przez nas punkt, to była ta trzecia wątpli-
wość. Ci, którzy pracują w ministerstwie i pełnią 
funkcje kierownicze – myślę tutaj o kierownictwie 
politycznym – oczywiście mają dostęp do najwyż-
szej klauzuli niejawności. Oni, rzecz jasna, prze-
chodzili całą procedurę weryfikacyjną, uzyskując 
dostęp, otrzymując poświadczenie bezpieczeństwa. 
Inni z kolei byli weryfikowani poprzez pełnomoc-
nika do spraw ochrony informacji niejawnych, któ-
ry ma pełne władztwo, żeby oceniać, czy ktoś pod 
kątem zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa nie 
stanowi takiego właśnie zagrożenia. A więc to jest 
kolejna próba, to jest kolejna propozycja weryfika-
cji, która znajduje się w tej ustawie, po weryfika-
cjach dokonywanych wcześniej w odniesieniu do 
tych wszystkich, którzy służą w służbie dyploma-
tycznej, dokonywanych bądź, tak jak powiedziałem, 
przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego do 
gryfu niejawności „ściśle tajne”, bądź przez pełno-
mocnika do spraw ochrony informacji niejawnych 
do niższych gryfów.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje pan senator Adam Szejnfeld.

SenatoR 
adam szejnfeld 

Dziękuję bardzo.
Mam pytanie dotyczące podobnego zakresu. 

Mianowicie minęły 33 lata od 1989 r. Pracownicy 
służby zagranicznej, i słusznie, poddawani byli 
badaniom, kontroli, tak jak pan senator już po-
wiedział. Ci, którzy przez te lata pracują lojalnie, 
efektywnie na rzecz państwa polskiego… Skoro 
jest taka inicjatywa legislacyjna, to jednak, jak 
rozumiem, podważa się czy projektodawcy usta-
wy podważają ich lojalność, kompetencje itd. 
Czy podawano przykłady takich sytuacji? To po 
pierwsze.

A po drugie, jeżeli one były, to czy były też wy-
ciągane konsekwencje, bo w takim razie by musiała 
być postawiona teza, że postępowania kontrolne 

były przeprowadzane niekompetentnie. Czy wy-
ciągano konsekwencje wobec organów kontroli, 
także instytucji właściwych, np. przywołanej ABW 
etc.? Bo gdyby chcieć poprzeć tę dziwną ustawę, to 
trzeba by znaleźć jakąś genezę, jakieś ratio legis tej 
ustawy, a ja go nie widzę. Dziękuję.

SenatoR 
boGdan klich 

Panie Senatorze, właściwie jest jedno dodatko-
we uzasadnienie, które przedstawił pan wicemini-
ster spraw zagranicznych, pan Wawrzyk, mówiąc 
o tym, że w związku z obecną sytuacją geopolitycz-
ną należy wprowadzić, zacytuję: „dodatkowe kry-
teria weryfikacji oraz potwierdzenia kompetencji 
pracowników MSZ”. To znaczy nie znajduję w spra-
wozdaniu z pracy z tego posiedzenia komisji żad-
nego innego uzasadnienia, które by było racją dla 
tego kolejnego mechanizmu weryfikacji.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Nie wiem, czy pan pamięta, ale w pewnym mo-
mencie rozpatrywaliśmy – to chyba było jeszcze 
w tamtej kadencji – kwestie związane z wybora-
mi. I pan wtedy też zaatakował w pewnym sensie 
– ja tak to wtedy określiłem – służbę zagraniczną 
à propos realizacji postanowień kodeksu wybor-
czego, a jako podstawę tego stwierdzenia atakują-
cego pan podał Facebooka. Ja wtedy mówiłem, że 
na tym poziomie raczej nie powinniśmy prowadzić 
polityki facebookowej. Zatem prosiłbym, żeby pan 
dokładnie określił, jakie źródła poza stronami in-
ternetowymi czy też, powiedzmy, internetem spo-
łecznym pan może podać na potwierdzenie tej tezy, 
którą pan wygłosił. A jeśli nie ma pan tych źródeł, 
to czy nie uważa pan, że troszeczkę pan przeholo-
wał? Jakieś źródła, np. kontrole NIK, jakieś nad-
zorcze wystąpienia…
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SenatoR 
boGdan klich 

No, jest między nami, Panie Senatorze, duża 
różnica, ale mam wrażenie, że ona się odnosi do 
całokształtu, a nie tylko do tej ustawy. Jednak współ-
cześnie internet stanowi jedno z głównych źródeł 
pozyskiwania wiedzy. Zachęcam pana, żeby pan się 
unowocześnił i z internetu korzystał. I to się odnosi 
dokładnie do tej sytuacji, o której w tej chwili mówię 
i mówiłem podczas posiedzenia komisji, tzn. do oce-
ny tego, że niektóre – cytuję sam z siebie z pamięci 
– nasze placówki stały się bardziej biurami podróży 
aniżeli placówkami dyplomatycznymi. Zachęcam 
pana do lektury ich stron internetowych.

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

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Proszę.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Ja rzeczywiście jestem człowiekiem staro- 
świeckim…

(Senator Bogdan Klich: O!)
…i uważam… Nie czuję, że to jest obraźliwe 

określenie. Czy może staromodnym. I uważam, 
że w przypadku, gdy na takim forum jak Senat 
mówi się, wypowiada się pewne rzeczy, to nale-
ży to – może nie cytując w sposób dokładny, ale 
przynajmniej podając źródła pozainternetowe – 
uprawdopodobnić. Nie potrafi pan podać tych źró-
deł, ucieka w jakieś anegdoty… Ta odpowiedź sama 
świadczy o panu, takim nowoczesnym.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.

Panie Senatorze, w swoim sprawozdaniu nie 
wspomniał pan o  opinii Biura Legislacyjnego 
Kancelarii Senatu. Jaka była to opinia? I czy były 
jakieś uwagi ze strony Biura Legislacyjnego w sto-
sunku do tej nowelizacji?

SenatoR 
boGdan klich 

W tej opinii, która była przedstawiona przez 
przedstawicielkę Biura Legislacyjnego, nie było 
krytycznych opinii. To była opinia pozytywna o tej 
nowelizacji.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pani senator Jazłowiecka.

SenatoR 
danuTa jazłowiecka 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, jest to już kolejna zmiana, je-

żeli chodzi o ustawę dotyczącą służby zagranicznej. 
Chciałabym zapytać, jakiej skali zmiany nastąpiły 
po przyjęciu poprzedniej, w szczególności dotyczy 
to skali osób przyjętych do MSZ i stanowisk utwo-
rzonych w MSZ dla osób, które nie mają uprawnień 
dyplomatycznych, tych tradycyjnych, standardo-
wych uprawnień dyplomatycznych, nie są dyplo-
matami, a jednak pracują w MSZ.

SenatoR 
boGdan klich 

To nie było, Pani Senator, przedmiotem obrad 
komisji. Aczkolwiek same zmiany, które wprowa-
dziła nowa ustawa o służbie zagranicznej – ona też 
była przedmiotem obrad tej Izby – były zmiana-
mi rewolucyjnymi, jeżeli chodzi o kształt naszej 
dyplomacji, i mieliśmy okazję nie tylko posłuchać 
na ten temat, ale też poczytać i wypowiedzieć się. 
Przywołuję tu tamtą dyskusję, ponieważ tamta dys-
kusja jest w dalszym ciągu aktualna.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Kwiatkowski.
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SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, ja chciałbym zapytać, czy 

państwo na posiedzeniu komisji rozmawialiście… Bo 
projekt ustawy mówi o wygaszeniu stosunku pracy 
z pracownikami. Czy analizowaliście ten projekt usta-
wy z punktu widzenia tzw. trybu odwoławczego? Czy 
analizowaliście to, że trudno tu mówić o trybie od-
woławczym? Bo czym innym jest procedura odwo-
ławcza, w której pracownik pozostaje w stosunku 
pracy do czasu rozpatrzenia odwołania, a czym in-
nym wskazana tutaj możliwość wystąpienia do sądu 
przez obywatela już po ustaniu tego stosunku pracy. 
Czy analizowaliście to z punktu widzenia naruszania 
ogólnych przepisów prawa pracy i zagrożenia z tego 
wynikającego, a także w kontekście materii konsty-
tucyjnej, równości wszystkich stosunków?

SenatoR 
boGdan klich 

Ten temat, Panie Senatorze, był odnotowany, 
ale nie był przedmiotem jakichś głębszych analiz. 
Odnotowano jednak na posiedzeniu komisji fakt, 
o którym pan wspominał w swoim zapytaniu czy 
też w rozszerzeniu swojego zapytania.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Nie ma wię-
cej pytań.

(Senator Bogdan Klich: Dziękuję.)
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister spraw 
zagranicznych.

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

Zapraszam pana Piotra Wawrzyka, sekretarza 
stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Chciałbym w  swoim krótkim wystąpieniu 
odnieść się do dyskusji, która miała miejsce na 
posiedzeniu komisji oraz przedstawić kilka kwe-
stii, które zostały poruszone przez pana senatora 
sprawozdawcę.

Jeżeli chodzi o pierwszą kwestię, która była tutaj 
poruszona, to zwracam uwagę, że jeżeli porównamy 
liczbę stopni dyplomatycznych na podstawie ustawy 
poprzedniej, czyli tej z początku naszego stulecia czy 
tysiąclecia, do liczby stopni, którą wprowadzamy tą 
ustawą, to okaże się, że ta liczna stopni się nie zmie-
nia. Nie zmienia się, wbrew temu, co powiedział pan 
senator sprawozdawca. Owszem, de facto likwidu-
jemy jeden stopień, tylko problem polega na tym, 
że wcześniej, w tej ustawie ubiegłorocznej, dodali-
śmy jeden stopień dyplomatyczny, więc w stosunku 
do tej, można powiedzieć. pierwotnej ustawy liczba 
stopni dyplomatycznych się nie zmienia.

Druga kwestia, która moim zdaniem jest istotna, 
związana z pracami komisji… Jest to nawiązanie do 
tego pytania, które pozwolił sobie zadać pan sena-
tor Szwed. Zwracam uwagę, że mamy pewną dwo-
istość, mamy dwie różne odpowiedzi pana senatora 
sprawozdawcy na to pytanie. Na posiedzeniu komi-
sji oraz po zakończeniu posiedzenia komisji pan se-
nator przewodniczący mówił, że ma te informacje 
od kolegów senatorów i przekaże mi je w momencie, 
kiedy te informacje od senatorów uzyska, a dzisiaj 
mówi o stronach internetowych. Pozostawiam to 
ocenie Wysokiego Senatu. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

sca trwające nie dłużej niż minutę zapytania do 
przedstawiciela rządu – więc bardzo proszę, Panie 
Ministrze, jeszcze pozostać na mównicy – związa-
ne z omawianym punktem porządku obrad.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ja bym tu tylko chciał ustalić fakty, a nie mówić 

o konfabulacjach. A mianowicie: czy, nazwałbym 
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to, docierały do pana takie sygnały – rozumiem, 
że pan w pewnym sensie nadzoruje służbę zagra-
niczną – które dawałyby asumpt do tego, żeby tak 
określać nasze placówki zagraniczne? Czy były np. 
jakiś formalne kontrole w tym zakresie? Czy jakieś 
formalne, podpisane, zaadresowane wystąpienia 
w stronę pana były kierowane w tym zakresie?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Nie, takie głosy do nas nie docierały. Nie było 
żadnych informacji o tym, żeby – tak jak to zostało 
powiedziane przez pana senatora przewodniczą-
cego – niektóre polskie placówki stały się swojego 
rodzaju biurami podróży. Nikt takiego sformuło-
wania w zastrzeżeniach w jakiś sposób zgłaszanych 
do Ministerstwa Spraw Zagranicznych nie używał. 
Po raz pierwszy usłyszałem o tym określeniu na 
posiedzeniu komisji. I, tak jak powiedziałem, miało 
to wynikać z informacji, które pan przewodniczący 
uzyskał od kolegów senatorów, a dzisiaj okazuje się, 
że uzyskał te informacje z internetu.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
W zasadzie to senator Czerwiński trochę uprze-

dził mnie z tym pytaniem. Ja też chciałem pana mi-
nistra o to zapytać. Chciałbym równocześnie zapytać, 
czy były jakieś doniesienia prasowe, jakieś prasów-
ki, tak jak tu pan senator sprawozdawca sugerował. 
Pytam, bo ja nie zauważyłem w prasie żadnego takie-
go artykułu, w którym polskie placówki służby dyplo-
matycznej byłyby w ten sposób obrażane.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Tak, dla mnie też jest to obraźliwe sformułowa-
nie, bo rolą polskich placówek dyplomatycznych 

nie jest w żadnym razie pełnienie roli biur podróży. 
Uważam, że to sformułowanie było naganne, tym 
bardziej że padło z ust przewodniczącego właściwej 
komisji senackiej.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pan senator Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Od razu zaznaczam, że będę miał 2 pytania.
Pierwsze pytanie kieruję do pana ministra. 

W uzasadnieniu tego projektu ustawy czytamy 
o przeprowadzeniu kolejnej weryfikacji określo-
nej grupy pracowników. Dlatego chciałbym zapy-
tać, ilu spośród tych pracowników, których obejmie 
ustawa… Po pierwsze: jaka to jest grupa? Po drugie: 
ilu spośród tych pracowników nie przeszło posze-
rzonego postępowania sprawdzającego, dającego 
dostęp do informacji tajnych? No, wtedy oczywi-
ście byłaby to podstawa do jakiegoś zaniepokoje-
nia. Czyli tak: ile według pana ministra osób ta 
nowelizacja obejmie? I ile w tej grupie jest dzisiaj 
osób, które nie przeszły poszerzonego postępowa-
nia sprawdzającego, dającego dostęp do informa-
cji tajnych?

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Odpowiadając na pytania, zacznę od tego, że 

ustawa dotyczy 38 osób, tyle osób podlega tym 
przepisom, o  których mówimy, w  sensie wy-
kształcenia, bo rozumiem, że o to chodziło panu 
senatorowi.

Drugi element, odpowiedź na drugie pytanie. 
Zwracam uwagę na to – pan senator jako osoba 
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pełniąca ważne funkcje publiczne zapewne o tym 
wie – że postępowanie sprawdzające kończy się 
wydaniem pewnego dokumentu, ale na określony 
czas, podkreślam, na określony czas. Żaden z tych 
dokumentów, czy to dotyczący dostępu do infor-
macji z kategorii „tajne”, czy „ściśle tajne”, nie jest 
wydawany bezterminowo. 5 lat lub 7 lat wynosi 
ważność tego dokumentu. W związku z tym, jeże-
li postępowanie wobec danej osoby było przepro-
wadzone, załóżmy, 10 lat temu, to ta osoba, mimo 
przejścia tego postępowania, w tej chwili już nie 
ma tego dokumentu.

Jeszcze jedno… Bardzo dziękuję za to pytanie, 
bo pozwoli mi to odpowiedzieć na jeszcze jedną 
wątpliwość, która tutaj się pojawiła. Nieprawdą 
jest, że wszyscy pracownicy Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych przechodzą postępowania spraw-
dzające – tylko ci, którzy z racji zajmowanego 
stanowiska muszą mieć dostęp, poświadczenie do-
stępu do informacji określonej kategorii, przecho-
dzą tego rodzaju postępowanie. Podkreślam jeszcze 
raz, że to nie jest tak, że… Na posiedzeniu ze strony 
eksperta komisji padł taki zarzut, pytanie, po co to 
postępowanie, skoro wszyscy pracownicy przecho-
dzą takie postępowanie. Tak nie jest – przechodzą 
je tylko ci, którzy do wykonywania konkretnych 
obowiązków w ramach pełnionej funkcji muszą 
mieć dostęp do informacji kategorii „tajne” lub 
„ściśle tajne”.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pan senator chce dopytać, tak?

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Tak. Pan minister, jak widzę, ma pogłębio-
ną wiedzę… Mówimy o  dokładnie 38 osobach. 
Pytanie, ile osób z tej grupy 38 ma dzisiaj nieak-
tualny certyfikat.

I od razu drugie pytanie. Nie będę musiał drugi 
raz zabierać głosu, chyba że pan marszałek uzna, 
iż…

(Wicemarszałek Marek Pęk: Proszę.)
Chciałbym zapytać, czy to nie jest tak, że za-

sadnicza różnica, jaką wprowadza ta nowa ustawa, 
polega na tym, że… Bo aktualnie przy wydawaniu 

certyfikatu przyjęty jest tryb odwoławczy naj-
pierw do premiera, a potem do Naczelnego Sądu 
Administracyjnego. W przypadku procedury, któ-
rą teraz proponujecie, takiego trybu nie ma, gdyż 
stosunek pracy automatycznie wygasa, na co już 
zwracałem uwagę. Ten stosunek pracy jest rozwią-
zywany i dopiero potem, jak wy proponujecie, po 
jego rozwiązaniu pracownik z pewnego trybu może 
skorzystać.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze:

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, to jest przecież normalna 

procedura, która obowiązuje wszystkich pracow-
ników. Nie chodzi o tworzenie jakiejś szczególnej 
procedury odwoławczej. Każdy pracownik, zgod-
nie z kodeksem pracy, może od tego rodzaju de-
cyzji swojego pracodawcy odwołać się do sądu. 
I w tym przypadku tak samo będzie mógł zrobić 
każdy pracownik, jeśli na podstawie opinii tzw. 
instytucji zewnętrznej zostanie z nim rozwiązany 
stosunek pracy. On będzie mógł zgłosić swoje rosz-
czenie do sądu pracy, a jeżeli sąd potwierdzi, że to 
oskarżenie czy pozew ma uzasadnienie, to wtedy 
oczywiście sąd może nakazać przywrócenie danej 
osoby do pracy. Tak więc w tym zakresie, można 
powiedzieć, stawiamy pracowników służby zagra-
nicznej – ewentualnie tych, którzy już przestaną 
nimi być – na równi z innymi pracownikami, in-
nych urzędów czy innych instytucji lub firm pry-
watnych w Polsce.

Jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, które pan se-
nator zadał, to powiem tak. Na dzień posiedze-
nia komisji to było, o ile dobrze pamiętam, 16 lub 
18 osób. Przy czym zwracam uwagę, że to już może 
być troszeczkę nieaktualne, bo parę dni minęło. 
Tak jak mówiłem, to jest okresowe.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Czyli z tej gru-
py, o której mówiłem, 16 lub 18 pracowników nie 
ma dostępu do dokumentów… Czy dobrze pana mi-
nistra zrozumiałem?)
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Ale nie wszyscy muszą mieć. Nie wszyscy mu-
szą mieć, bo, tak jak powiedziałem, dostęp muszą 
mieć tylko ci, którzy pełnią określone funkcje.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Ministrze, przepraszam, ale źle pan zro-
zumiał moje pytanie. Ja pytałem o tych, którzy nie 
przeszli pozytywnie procedury, a pan mi odpo-
wiada: nie wysyłamy kogoś, dostęp wygasł i on nie 
musi składać wniosku… Ja nie o to pytałem. Żeby 
być precyzyjnym: ja pytałem o to, kto nie przeszedł 
pozytywnie procedury.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Mówimy w takim razie o 2 kategoriach osób. 
Ta liczba 38 osób – przepraszam, Panie Senatorze 
– w tej sytuacji też nie będzie do końca aktualna. 
Jeżeli pan mówi o osobach, wobec których w tej 
chwili jest wymagane poświadczenie… No, nie 
ma osób, które nie mają tego poświadczenia, bo 
poświadczenie jest wymagane, jest to warunek 
dopuszczenia do wykonywania określonych obo-
wiązków. W związku z tym jeżeli ktoś nie miałby 
tego dopuszczenia, to, siłą rzeczy, nie mógłby peł-
nić określonej funkcji, więc…

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Panie 
Ministrze, dokładnie o to mi chodziło, co pan po-
wiedział. Czyli wszyscy ci pracownicy wcześniej 
przechodzili procedury sprawdzające. Dziękuję 
bardzo.)

Ci, od których na dzień dzisiejszy jest to 
wymagane.

(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Tak jest.)
Ale zwracam uwagę, że ta ustawa dotyczy jesz-

cze drugiej kategorii osób, czyli osób, które przyjdą 
do pracy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, 
a nie tylko bieżących pracowników.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Panie senator Jazłowiecka.

SenatoR 
danuTa jazłowiecka 

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze!
Ja jestem jednym z tych senatorów, którzy roz-

mawiali z panem przewodniczącym Klichem na 
temat opinii, jakie słyszymy w różnych miejscach, 
dotyczących turystycznego charakteru minister-
stwa. I chciałabym pana o to zapytać, ponieważ 
jest to bardzo istotny sygnał, który usłyszeliśmy 
na posiedzeniu komisji. Jak wiemy, każdy wyjazd 
– i służbowy, i niesłużbowy – jest bardzo kosztow-
ny. Chciałabym zapytać, czy zaniepokoił pana ten 
sygnał. I czy w związku z tym zaproponował pan 
przygotowanie jakiegoś raportu? W ogóle jak wy-
gląda monitorowanie wyjazdów do różnych krajów 
w ministerstwie? Czy jest robione na bieżąco? I czy 
państwo przewidujecie po tym sygnale podjęcie ja-
kichś specjalnych działań? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Pani Senator, uroczyście państwa informuję 
w rewanżu, że to jest oczywiste. Ale widocznie… 
Pytanie pani senator świadczy o tym, że muszę to 
powiedzieć wprost: ani pracownicy, ani tym bar-
dziej osoby z zewnątrz nie wyjeżdżają na koszt MSZ 
w celach turystycznych. Pracownicy MSZ podró-
żują wyłącznie w celach służbowych w ramach 
wykonywania swoich obowiązków, w ramach po-
trzeb służby zagranicznej. Tak więc proszę nie two-
rzyć jakiejś rzeczywistości, która nie ma miejsca. 
Nie ma takich sytuacji, że pracownicy MSZ wy-
jeżdżają do jakiegoś kraju, bo chcą się poopalać 
na wczasach, chcą zwiedzić jakiś kraj. Nie temu 
służą wyjazdy pracowników Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych do innych krajów.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pani senator, jak widzę, chce jeszcze dopytać.



72

42. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 maja 2022 r.

Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych ustaw

SenatoR 
danuTa jazłowiecka 

Opinia na temat tego, że ministerstwo stało się 
biurem turystycznym, nie dotyczy tylko i wyłącz-
nie pracowników.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Jeżeli państwo… Pani Senator, jeżeli ma pani ta-
kie informacje, to tym bardziej bardzo proszę o ich 
przekazanie. Oczekuję, że może je pani teraz podać. 
Nic nie stoi na przeszkodzie, żeby pani teraz wska-
zała konkretne tego rodzaju przypadki. Jeżeli nie, 
to powiem to samo, co powiedziałem na ten temat 
panu przewodniczącemu: to są państwa sugestie 
niemające żadnych podstaw faktycznych, to są wy-
łącznie insynuacje, a mówiąc wprost: nieprawda. 
Chyba że podacie państwo konkretne przykłady 
placówek. I konkretnych osób, które w ten sposób 
wyjeżdżały w celach turystycznych.

(Wicemarszałek Marek Pęk: Pani Senator?)
(Rozmowy na sali)
Ale jakiej opinii, Pani Senator?
(Rozmowy na sali)
Pani Senator, nikt w MSZ – oświadczam to 

państwu oficjalnie – nie ma powodu, żeby… Może 
pani oczywiście wystąpić, ale to pismo będzie tak 
samo sformułowane. Pracownicy MSZ nie wy-
jeżdżają w celach turystycznych i nikt nie korzy-
sta z budżetu Ministerstwa Spraw Zagranicznych 
w celach turystycznych. Nie temu służy admini-
stracja publiczna. Jeżeli państwo macie takie podej-
ście do administracji publicznej, no to współczuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Myślę, że już tutaj wyjaśniliśmy sprawę. Pani 
senator skieruje odpowiednie pismo, a wtedy pan 
minister będzie mógł odpowiedzieć.

Pan senator Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Kreuje się tu jakąś rzeczywistość bez podania 
konkretów, a nie merytorycznie… Ale postawię 

pytanie. W ocenie skutków regulacji jest taka in-
formacja, że ta nowelizacja wynika z potrzeby 
dostosowania katalogu stopni dyplomatycznych 
nadawanych członkom służby zagranicznej 
Rzeczypospolitej Polskiej do systemów przyjętych 
w porządkach prawnych innych krajów demo-
kratycznych, w tym państw członkowskich Unii 
Europejskiej. Czy pan minister mógłby się do tego 
odnieść? W jaki sposób tutaj dostosowujemy? I czy 
po tej nowelizacji to dostosowanie już będzie wła-
ściwe? Czy będą jeszcze jakieś kroki prawne podej-
mowane w tym zakresie?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, to jest fragment uzasadnie-

nia dotyczący likwidacji stopnia attaché. Dyskusja 
na ten temat miała też miejsce na posiedzeniu ko-
misji. Ze strony eksperta komisji pojawił się argu-
ment, że tego rodzaju stopień jest np. w Republice 
Federalnej Niemiec. Pokazaliśmy konkretnie, 
że akurat to jest nieprawda, bo ten stopień jest 
w Republice Federalnej Niemiec, ale nie dotyczy 
członków służby zagranicznej tego państwa. Jest 
stopniem, który otrzymują aplikanci, czyli osoby 
przed zatrudnieniem w służbie zagranicznej. Nie 
jest on właściwy dla członków służby zagranicznej. 
Oczywiście osobną kwestią jest stanowisko attaché 
wojskowego, bo to jest całkiem inna kategoria.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wadim Tyszkiewicz:

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Mam pytanie. Na posiedzeniu komisji sejmo-

wej pan minister mówił również o tym, że ta no-
welizacja ma służyć temu, żeby wymienić część 
niewygodnych dla rządu osób w służbie zagra-
nicznej. Ze 101 ambasadorów wymieniono już 90. 
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Czy rzeczywiście ta nowelizacja ma służyć rów-
nież temu, żeby pozbyć się tych niewygodnych 
osób? Tak zrozumiałem to, co się działo w komisji 
sejmowej.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Nic takiego, Panie Senatorze, nie powiedziałem 
na żadnym posiedzeniu komisji.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Sejmowej.)
Na posiedzeniu komisji sejmowej nie użyłem 

takiego sformułowania, nie powiedziałem tego, co 
pan zacytował. Nie powiedziałem, że to ma służyć 
usunięciu kogoś ze służby.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: 27 osób nie…)
Chodziło o ambasadorów. Pan powiedział, że 

to ma służyć…

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

Nie, nie. Nie chodziło o ambasadorów. Ja powie-
działem, że ze 101 ambasadorów wymieniono 90, 
a 27 niewygodnych…

(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 
Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Tak powiedziałem?)

…urzędników korpusu…
(Sekretarz Stanu w  Ministerstwie Spraw 

Zagranicznych Piotr Wawrzyk: Tak powiedziałem? 
Niewygodnych?)

…którzy są niewygodni dla rządu…
(Wicemarszałek Marek Pęk: Panie Ministrze, 

proszę poczekać na dokończenie pytania.)
Okej, to ja mam inne pytanie. Panie Ministrze, 

proszę mi powiedzieć, czy dzisiaj ambasadorem 
może zostać urzędnik, który nie zna języka obcego.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Odpowiadam na pytanie pierwsze: nie użyłem 
słowa „niewygodny”. Powiedziałem, że…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Dobrze, ja to 
sprawdzę. Może było to podobne słowo.)

No, to proszę, żeby pan to rozróżniał.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Przepraszam, je-

żeli coś przekręciłem. Może pan sprostować moją 
wypowiedź.)

Nie użyłem tego sformułowania. Odpowiadając 
na pytanie zadane przez posłów, podawałem 
konkretne cyfry, które wynikały z  tego, co się 
rzeczywiście…

(Senator Wadim Tyszkiewicz: I 27 osób chce-
cie państwo wymienić, tak? Tak to zrozumiałem.)

Nie.
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Okej, dobrze.)
Tego sformułowania też nie użyłem. Nie mówi-

łem, że chcemy kogoś wymienić.

SenatoR 
wadim Tyszkiewicz 

To przepraszam, jeżeli coś przekręciłem. Może 
źle zrozumiałem.

I ostatnie pytanie. Odniosę się do tego biura po-
dróży i do wypowiedzi pana senatora Czerwińskiego, 
który mówił, że posługuję się starymi metodami. Ja 
szybko przeszukałem internet i znalazłem chociażby 
wypowiedź Jacka Pawlickiego, redaktora, który pi-
sze o biurze podróży, instytucie wstawania z kolan, 
muzeum dawnej świetności. „Ostatni doświadcze-
ni dyplomaci tracą posady lub są zsyłani do archi-
wum ministerstwa. Karierowicze i pociotki ludzi na 
szczytach władzy czekają na nominacje. W gmachu 
centrali w alei Szucha panuje grobowa cisza. W ga-
binetach szerzą się koterie”. No, nie będę dalej czy-
tał. Ja tylko mówię, że w internecie jest tego sporo. 
Wystarczy tylko poszukać. Nie będę cytował, bo cza-
su jest za mało, ale mogę oczywiście podesłać linki 
czy pokazać, gdzie to można znaleźć.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Zwracam uwagę, że pan senator nie podał 
konkretnych przykładów placówek, które stały się 
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biurami podróży. To, o czym pan mówił, nie doty-
czyło tego zarzutu dotyczącego placówek jako biur 
podróży.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: Ja tylko zacytowa-
łem. W przestrzeni medialnej takie informacje się 
pojawiają, a o szczegółach rzeczywiście…)

Bardzo proszę o takie informacje…
(Senator Wadim Tyszkiewicz: Dziękuję.)
…dotyczące konkretnych placówek.
(Senator Jerzy Czerwiński: Przepraszam, Panie 

Marszałku. Ja zostałem tutaj wymieniony.)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Proszę państwa, ja mam do państwa prośbę. 
No, nie kompromitujcie się dalej, przynajmniej 
w tym zakresie. Prowadźmy merytoryczną dys-
kusję, bo przecież to jest kompromitacja. Czy nie 
zauważacie państwo tego? Albo macie takie przy-
kłady, albo ich nie macie. Jak nie macie, to skończ-
cie ten temat.

(Poruszenie na sali)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Proszę państwa, ja też mam takie wrażenie, że 
tu jest cały czas podnoszona teza, na którą nie ma 
żadnych konkretnych dowodów. Wydaje mi się, że 
stoimy w miejscu. Chyba nie ma sensu tego konty-
nuować, więc bardzo proszę zadawać pytania w in-
nej materii.

Pan senator Szejnfeld.

SenatoR 
adam szejnfeld 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, jeśli dobrze zrozumiałem, pan 

raczył powiedzieć, że ta ustawa jest potrzebna m.in. 
dlatego, że nie wszyscy pracownicy MSZ przechodzi-
li tę weryfikację czy też nie wszyscy przechodzili ją 

wielokrotnie. W każdym razie wydaje mi się, że tego 
rodzaju weryfikacja jest możliwa bez uchwalania no-
wej ustawy. Chciałbym w takim razie się upewnić: czy 
pracodawca, a więc kierownictwo MSZ, nie ma upraw-
nień, by wystąpić do ABW, do Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego, o zweryfikowanie, sprawdzenie okre-
ślonego pracownika? Chyba nie musimy uchwalać 
ustawy do tego. Czy się mylę? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Zwracam uwagę, że to poświadczenie, o którym 
mowa, dotyczy osób pełniących funkcje kierowni-
cze w Ministerstwie Spraw Zagranicznych bądź na 
placówkach. Inaczej mówiąc, praktyka jest nastę-
pująca. Jeżeli ktoś po aplikacji jest przyjmowany do 
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, to nie musi być 
tak sprawdzany czy, jak państwo mówicie, weryfi-
kowany. Nie podlega temu z niejako urzędu. W mo-
mencie dostania się do służby nie uzyskuje od razu 
dostępu do informacji tajnych czy ściśle tajnych, 
w związku z tym nie przechodzi tego postępowania. 
To postępowanie pojawia się w momencie, kiedy jego 
droga zawodowa rozwija się w tym kierunku, o któ-
rym powiedziałem, tzn. gdy zaczyna pełnić albo ma 
możliwość pełnienia funkcji kierowniczej. Dopiero 
wówczas na określony czas dostaje to poświadcze-
nie. Jeżeli po kilku latach przestaje pełnić daną funk-
cję… Niezależnie od tego poświadczenie wygasa po 
czasie, na który jest wydane. Jeżeli on w momencie 
tego wygaśnięcia nie pełni funkcji wymagającej tego 
poświadczenia, to nie ma potrzeby przeprowadzania 
ponownie tego postępowania. Inaczej mówiąc: nowy 
dokument uzyskuje on dopiero w momencie, kiedy 
będzie chciał pełnić funkcje, w przypadku których 
tego rodzaju postępowanie jest wymagane.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
Pan senator chce dopytać. Bardzo proszę.
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SenatoR 
adam szejnfeld 

Panie Ministrze, przepraszam, bardzo 
dużo pan powiedział, ale nic nie odpowiedział. 
Przynajmniej ja nie zrozumiałem. Ja zapytałem, 
czy do tego, żeby wystąpić o weryfikację pracow-
nika, jest konieczna ustawa. To znaczy: jeżeli nie 
uchwalimy tej ustawy, to czy kierownictwo nie bę-
dzie mogło, czy pracodawca nie będzie mógł wy-
stępować do służb o weryfikację pracowników? 
Tak czy nie?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
SPRaW zagRanicznych 
PioTr wawrzyk 

Tam, gdzie będzie to konieczne, będzie 
występowanie…

(Senator Adam Szejnfeld: Czyli ustawa nie jest 
potrzebna, żeby to zrobić?)

Tam, gdzie jest to konieczne, będzie wystę-
powanie, ale nie… Zwracam pana uwagę na to, 
że mówię o tym w związku z pełnieniem funk-
cji. Konieczne, użyłem słowa „konieczne”, czyli 
związane z pełnieniem funkcji. Dzięki tej usta-
wie każda osoba, w  przypadku której obec-
nie nie ma potrzeby przeprowadzania tego 
postępowania, będzie przechodziła to postę-
powanie, mimo niepełnienia funkcji, w przy-
padku której jest to wymagane. To pierwsze. 
Inaczej mówiąc… Mówimy o tej opinii Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego, bo to jest ten 
element weryfikacji, tak to nazwijmy. I druga 
kategoria, o której też mówiłem przed chwi-
lą. Osoby, które przychodzą do Ministerstwa 
Spraw Zagranicznych, zaczynają swoją pracę 
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, też będą 
sprawdzane.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
To było ostatnie pytanie. Bardzo dziękuję, Panie 

Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Bosackiego.

SenatoR 
marcin bosacki 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Cechą rządów PiS jest to, że nieskutecznie roz-

wiązuje problemy, które sam stworzył. Ta ustawa 
jest kolejnym potwierdzeniem tej reguły, ponieważ 
tak naprawdę chodzi w niej o 3 sprawy. Pierwsza to 
zniesienie stopnia attaché, o którym pan minister 
na posiedzeniu komisji mówił – dzisiaj tego nie po-
wtórzył, co należy pochwalić, bo to znaczy, że pan 
minister postępuje zgodnie ze słowami prezydenta 
i cały czas się uczy – że został już tylko w krajach 
postkomunistycznych, że jest związany z tradycją 
postkomunistyczną. Został pan w sposób niewąt-
pliwy skontrowany przez jednego z najbardziej 
doświadczonych dyplomatów ostatniego trzydzie-
stolecia, pana ambasadora tytularnego Tomasza 
Orłowskiego, który słusznie stwierdził, że stopień 
attaché istniał również w Polsce międzywojennej, 
którą jako żywo trudno nazwać komunistyczną czy 
postkomunistyczną. To pierwsze.

Punkt drugi. Ta ustawa mówi o tym, że moż-
na zwolnić ze służby zagranicznej kogoś, kto dwu-
krotnie odmówi wyjazdu na placówkę. Ja powiem 
szczerze, że w przypadku zawarcia pewnych, ja-
snych kryteriów w tych przepisach ja bym je po-
pierał, bo rzeczywiście istotą dyplomacji jest 
to, że dyplomata zdobywa szlify, doświadczenie 
w innych krajach, czy to w ramach stosunków bi-
lateralnych w ambasadach, czy to w przedstawi-
cielstwach przy instytucjach międzynarodowych. 
Jednak ten przepis w obecnie proponowanej for-
mie jest tak dowolny, że tak naprawdę chyba wła-
ściwe jest podejrzenie, że chodzi tylko i wyłącznie 
o zwiększenie nadzoru nad pracownikami MSZ, 
członkami służby zagranicznej przez polityczne 
kierownictwo resortu. Bo gdyby tam było np. po-
wiedziane, że ta osoba nie może odmówić 2-krot-
nie w ciągu 2 lat albo 3 lat, to to by miało sens, 
gdyż to by znaczyło, że ta osoba trwale nie chce 
nigdzie wyjeżdżać, jeśli zaś nie chce w ten sposób 
służyć Rzeczypospolitej, to niech poszuka sobie in-
nego ministerstwa, a nie takiego, w którym praca 
immanentnie się wiąże z wyjazdami za granicę. 
Można jednak sobie wyobrazić absolutnie uzasad-
nione odmowy w ciągu np. 2 miesięcy, 4 miesięcy, 
związane np. z chorobą tej osoby lub kogoś bliskie-
go czy skończeniem szkoły przez dziecko – można 
wymieniać tego typu losowe, życiowe okoliczności 
– a ta odmowa w przypadku 2 ponagleń w krótkich 
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odstępach czasu może być powodem zwolnienia 
kogoś ze służby zagranicznej. To jest absolutnie 
nieuzasadnione.

Ale tak naprawdę najbardziej absurdalny po-
wód, dla którego ta ustawa powstała, to jest oczywi-
ście ten punkt trzeci, który, jak się dowiedzieliśmy 
dzięki pytaniu senatora Kwiatkowskiego, dotyczy 
tak naprawdę 16 lub 18 osób, ponieważ wszyst-
kie inne mają poświadczenia. Powiedzmy sobie 
wprost, że w tym, co mówił zarówno pan mini-
ster Wawrzyk, jak i inni przedstawiciele kierow-
nictwa resortu spraw zagranicznych w ostatnich 
tygodniach, chodziło o absolwentów MGIMO. Otóż 
każdy absolwent MGIMO w ciągu ostatnich 30 lat 
czy ponad 30 lat niepodległej Rzeczypospolitej był 
sprawdzany przez polskie służby specjalne, pol-
skie służby bezpieczeństwa, a tak naprawdę od 20 
lat, od czasu reformy tych służb, przez ABW. I ta 
ustawa jest aktem nieufności wobec tych służb, 
także wobec tych służb funkcjonujących w ciągu 
ostatnich prawie 7 lat, nad którymi nadzór ma pan 
minister Kamiński. Trzeba to jasno powiedzieć: 
Ministerstwo Spraw Zagranicznych i rząd pana 
Morawieckiego tą ustawą wyrażają votum nieuf-
ności wobec koordynatora służb specjalnych, mini-
stra, pana Kamińskiego, ponieważ to jego, podległa 
mu służba, czyli ABW, ma konstytucyjnie i usta-
wowo zapisaną ochronę kontrwywiadowczą MSZ.

Ta ustawa jest niepotrzebna, ta ustawa jest 
przykładem mieszania łyżeczką w herbacie bez 
jakiegokolwiek celu. W uzasadnieniu, w tym, co 
mówili przedstawiciele resortu, wielokrotnie pa-
dało, że ta ustawa jest konieczna z powodu napa-
ści, haniebnej napaści Rosji na Ukrainę. To, że ktoś 
studiował w latach osiemdziesiątych, a są też przy-
padki, że na przełomie lat osiemdziesiątych i dzie-
więćdziesiątych, w moskiewskim MGIMO, który 
np. jest międzynarodowo uznawany za jedną z naj-
lepszych szkół językowych, oczywiście zwiększa 
potencjalnie powody, dla których polskie służby 
taką osobę powinny prześwietlić, zwłaszcza gdy 
jest na kierowniczym stanowisku. À propos: te oso-
by były na kierowniczych stanowiskach, zarówno 
w ministerstwie, jak i na placówkach, również za 
czasów rządów PiS, to trzeba jasno powiedzieć, tyl-
ko że te osoby były przez ostatnie 30 lat, także przez 
ostatnie prawie 7 lat, prześwietlane.

Po co więc jest ta ustawa? To jest czysta hucpa 
propagandowa robiona po to, żeby pokazać: ach, 
robimy, zwiększamy bezpieczeństwo w momencie, 
kiedy, realnie rzecz biorąc, bezpieczeństwo nasze-
go regionu jest przez Rosję zmniejszane. Otóż mam 

dla państwa z kierownictwa Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych prostą radę. Jeśli chcecie realnie 
zwiększyć bezpieczeństwo Polski po agresji Rosji 
na Ukrainę, to przede wszystkim wewnątrz rządu 
zacznijcie lobbować za tym, za czym my w Senacie, 
za czym my w Koalicji Obywatelskich i Platformie 
Obywatelskiej od 3 miesięcy lobbujemy: za wy-
cofaniem się z całkowicie absurdalnej transakcji 
z węgierskim MOL, któremu państwa rząd chce 
oddać znaczącą cześć Lotosu. A węgierski MOL to 
jest spółka, o której wasz były minister, pan Piotr 
Woźniak, mówi, że jest frontem, forpocztą rosyj-
skiego Gazpromu. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że senatorowie Szwed, 

Gromko, Szejnfeld, Komarnicki, Godyla, Świlski, 
Tyszkiewicz i Jazłowiecka złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce jeszcze zabrać 

głos?
Dziękuję bardzo.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone w dniu 
dzisiejszym.

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

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 698, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 698 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Ryszarda Bobera, o przed-
stawienie sprawozdania komisji i o przedstawienie 
wniosku mniejszości.

SenatoR SPRaWozdaWca 
ryszard bober 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie! Panie Ministrze! 

Szanowni Państwo!

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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W imieniu Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
pragnę przedłożyć sprawozdanie komisji od-
nośnie do ustawy o zmianie ustawy o Inspekcji 
Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw, 
dotyczącej bardzo ważnego i bardzo istotnego ob-
szaru, a w konsekwencji tak naprawdę dotyczącej 
produkcji bezpiecznej żywności.

Rzeczywiście, pierwsza część wszystkich ustaw 
odnosi się do tego… Chcę przypomnieć, że są to 
ustawy, które dostosowują nasze prawodawstwo 
do rozporządzeń Parlamentu Europejskiego oraz 
Rady Europy, jak również dostosowują i nowelizują 
pewne obszary. Te obszary są bardzo istotne w ca-
łym ciągu produkcji żywności, począwszy od pro-
dukcji i nadzoru nad produkcją pasz, poprzez cały 
obszar dotyczący leczenia zwierząt gospodarskich, 
tutaj mówimy o stosowaniu antybiotyków. Kolejny 
obszar dotyczy nadzoru nad ubojem zwierząt oraz 
nad tymi elementami trudnymi, które są i które 
wymagają utylizacji.

Następny obszar, który jest bardzo ważny 
i istotny, dotyczy już zwierząt domowych, bardzo 
doprecyzowuje się obszar dotyczący transportu 
zwierząt domowych w celach niehandlowych. Tutaj 
jest to wszystko bardzo szczegółowo rozpisane. 
I w tym obszarze Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
proponuje Wysokiej Izbie przyjęcie 5 poprawek.

I ostatni bardzo istotny obszar, na który chcę 
zwrócić uwagę, dotyczy zawodu weterynarza. 
I w tym obszarze rzeczywiście… To zostało wnie-
sione podczas drugiego czytania w Sejmie. I zo-
stały wniesione poprawki, które są poprawkami 
mniejszości. Jest to bardzo ważny temat, mówi się 
tutaj o tym, że po prostu w jakiś sposób następuje 
procedura podnoszenia kwalifikacji przez wetery-
narzy. W tej chwili wygląda w ten sposób, że całą 
tę procedurę oczywiście prowadzą wyższe uczel-
nie, jak również Państwowy Instytut Weterynarii 
w Puławach, niemniej jednak cała procedura po-
woływania komisji i członków tych komisji, jak 
również kwestie kwalifikacji, są scedowane na 
instytut w  Puławach, przypisane do instytutu 
w Puławach. Samorząd weterynaryjny, a tak na-
prawdę Krajowa Izba Lekarsko-Weterynaryjna, 
ma zastrzeżenia co do pewnych sformułowań za-
wartych w tym obszarze. Propozycje, które zostały 
zgłoszone jako wnioski mniejszości, doprecyzowu-
ją całą procedurę związaną z powołaniem komisji 
i oddaniem dokumentacji w ręce samorządu le-
karskiego. Doprecyzowują również bardzo ważny 
element, czyli kwestię odwołania w przypadku nie-
zakwalifikowania lekarza weterynarii do procesu 

podnoszenia swoich kwalifikacji. Wczoraj pan mi-
nister był zaskoczony zgłoszonymi poprawkami. 
Myślę, że w dniu dzisiejszym odniesie się do kwe-
stii, które zostały zgłoszone na posiedzeniu komisji.

W imieniu komisji wnoszę o przyjęcie 5 popra-
wek, które nie budzą zastrzeżeń, jak również po-
prawek zgłoszonych przez mniejszość. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Szwed. Bardzo proszę.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, chciałbym o  coś zapytać, 

bo jakoś nie wyłapałem tego w sprawozdaniu. 
Rozumiem, że wejście w życie projektowanej regu-
lacji nie spowoduje skutków finansowych dla sekto-
ra finansów publicznych, a sama regulacja wynika 
z konieczności dostosowania polskiego prawa do 
rozporządzeń unijnych. Ale chciałbym zapytać, 
czy na posiedzeniu komisji dyskutowano nad tym, 
jaki wpływ ta regulacja i proponowane rozwiązania 
będą miały na duże przedsiębiorstwa rolne oraz na 
mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

SenatoR 
ryszard bober 

Oczywiście będą one miały wpływ na cały 
system funkcjonowania w tym obszarze. Ja chcę 
zwrócić uwagę na fakt, że ta nowelizacja rów-
nież wywołuje… Ona zakłada, że różne organy 
współpracują ze sobą nad całą przestrzenią pro-
dukcji bezpiecznej żywności. Dotyczy to również 
Ministerstwa Finansów. W uzgodnieniach pewne 
kwestie muszą być po prostu określane. Dotyczy 
to również całego systemu… Mówię tutaj o KAS, 
a bardziej precyzyjnie o urzędach celnych i cel-
no-skarbowych, które również w  przypadku 
pewnych elementów… Chociażby w sytuacjach, 
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gdzie doprecyzowuje się, kto jest odpowiedzial-
ny, czy lekarz graniczny, czy lekarz powiatowy… 
To zostało wczoraj precyzyjnie wyjaśnione na po-
siedzeniu komisji. Oczywiście opłaty wynikają-
ce z tytułu wszystkich czynności prowadzonych 
przez Inspekcję Weterynaryjną są uzgadniane 
z Ministerstwem Finansów przez ministra rolnic-
twa. To wynika z cennika.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Pan senator jeszcze chciałby dopytać.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, tak jak mówiłem, ta regu-

lacja wynika m.in. z  przyjęcia rozporządzenia 
Parlamentu Europejskiego i rozporządzenia dele-
gowanego Komisji. Chciałbym zapytać, czy na posie-
dzeniu komisji było dyskutowane, jak jest w innych 
krajach Unii Europejskiej. Czy te rozporządzenia i te 
akty prawne już są ratyfikowane, czy nie?

SenatoR 
ryszard bober 

Nie było takich rozmów. Myślę, że pan minister, 
który jest tu ze współpracownikami, jest w stanie 
odpowiedzieć na te pytania. One są bardzo pre-
cyzyjne. Przedmiot, o którym rozmawiamy w tej 
chwili na posiedzeniu Senatu, jest również bardzo 
specyficzny. Myślę, że moja wiedza nie jest tak sze-
roka, abym mógł precyzyjnie odpowiedzieć na to 
pytanie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Jeszcze pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Senatorze!

Nie chciałbym pana męczyć, bo to jest szczegół, 
ale on może być znaczący dla tych, którzy nas słu-
chają, dla nierolników. Chodzi o zwierzęta domo-
we. Czy tu chodzi o naszych pupilów? Tam się coś 

zmienia. Na ile są to istotne zmiany, jeśli chodzi 
o opiekę nad tymi zwierzętami?

SenatoR 
ryszard bober 

To się zmienia w obszarze transportu do celów 
niehandlowych. Jeżeli ktoś z własnym pupilkiem 
przekracza granicę, musi mieć wszystkie świadec-
twa jego zdrowia, paszport, jak również wszyst-
kie dokumenty, które są wymagane. Dotyczy to 
również zwierząt gospodarskich, gdzie będzie 
pilotażowo wprowadzany system elektronicznej 
rejestracji. W tym obszarze decyzje w kwestiach 
spornych, które pojawiają się nagle na przejściu 
granicznym i wymagają bieżącej reakcji, są podej-
mowane w uzgodnieniu między lekarzem wete-
rynarii a urzędem celnym, ale ostateczną decyzję 
podejmuje w tym obszarze przedstawiciel placów-
ki urzędu celnego. Chodzi o to, czy dane zwierzę 
może podróżować dalej, czy nie, jeżeli ma wszyst-
ko okej, bo różne sytuacje mogą mieć miejsce czy 
to w transporcie samolotowym, czy kolejowym… 
Nie przewidzimy wszystkich sytuacji, a niezbędne 
kwestie muszą być na bieżąco rozstrzygane.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Bardzo dziękuję.
To było ostatnie pytanie. Dziękuję, Panie 

Senatorze.
(Senator Ryszard Bober: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

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

Zapraszam pana ministra Lecha Kołako- 
wskiego, sekretarza stanu w  Ministerstwie 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RolnictWa i RozWojU WSi 
lech kołakowski 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt ustawy opracowano w celu zapew-

nienia stosowania przepisów i dostosowania do 
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tych przepisów polskiego prawa. Jest to istotne, 
bardzo oczekiwane rozwiązanie. Chodzi o za-
pewnienie stosowania rozporządzenia 2017/625 
w sprawie kontroli urzędowych oraz rozporzą-
dzenia 576 w sprawie przemieszczania o charak-
terze niehandlowym zwierząt… Projektowana 
ustawa odpowiada także na inne problemy lub 
oczekiwania. W projekcie przewiduje się noweli-
zację ustaw o Inspekcji Weterynaryjnej, o ochro-
nie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób 
zakaźnych zwierząt, o  systemie identyfikacji 
i rejestracji zwierząt, o produktach pochodzenia 
zwierzęcego, o paszach, o bezpieczeństwie żywno-
ści i żywienia, o opłacie skarbowej. Jednocześnie 
proponuje się uchylenie ustaw o weterynaryjnej 
kontroli granicznej i o kontroli weterynaryjnej 
w handlu. Projektowana ustawa obejmuje m.in.: 
określenie zadań i kompetencji organów krajo-
wych w zakresie stosowania rozporządzenia 625 
w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz bez-
pieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego 
i żywności znajdującej się w rolniczym handlu de-
talicznym; określenie wysokości opłat za kontrole 
urzędowe i inne czynności urzędowe wykonywa-
ne przez Inspekcję Weterynaryjną z wykorzysta-
niem przewidzianej w rozporządzeniu możliwości 
wprowadzenia regulacji krajowych, które doty-
czą pobierania od niektórych podmiotów opłat 
niższej wysokości; umożliwienie dokonywania 
uboju w gospodarstwie bydła w wieku do dwu-
nastego miesiąca życia w ramach produkcji mięsa 
na użytek własny – aktualnie w przypadku bydła 
dopuszcza się jedynie ubój cieląt do szóstego mie-
siąca życia; zezwolenie podmiotom prowadzącym 
przedsiębiorstwa spożywcze, pod określonymi 
warunkami, na oddzielanie mięsa od głowy u by-
dła oraz usuwanie rdzenia kręgowego owiec i kóz; 
stworzenie elektronicznej książki leczenia zwie-
rząt, która zapewni dostępność dla celów kontroli 
urzędowych pełnej informacji dotyczącej stosowa-
nia produktów leczniczych u zwierząt, z których 
lub od których pozyskuje się żywność.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Sejm uchwa-
lił ustawę na pięćdziesiątym trzecim posiedze-
niu w dniu 28 kwietnia br. Za przyjęciem ustawy 
głosowało 439 posłów, brak było głosów przeciw, 
a 11 posłów wstrzymało się od głosu. Wszystkie 
kluby parlamentarne polskiego Sejmu poparły to 
przedłożenie.

Odnosząc się do posiedzenia komisji, senackiej 
komisji rolnictwa w dniu wczorajszym, powiem, 
Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, że rząd 

popiera wszystkie 5 poprawek wniesionych na po-
siedzeniu komisji w dniu wczorajszym.

Odnosząc się do wypowiedzi sprawozdawcy 
w kwestii związanej z wnioskami mniejszości, 
powiem: wniosków mniejszości rząd nie popiera. 
Chciałbym to uzasadnić. Przedstawiane poprawki 
w istotny sposób odbiegają od koncepcji szkolenia 
specjalizacyjnego lekarzy weterynarii przyjętego 
w ustawie, zmieniając ją w sposób niekorzystny 
z punktu widzenia zapewnienia wysokiego pozio-
mu kształcenia lekarzy weterynarii. Tak jak wska-
załem, rząd nie popiera takich rozwiązań.

Poprawka nr 1 – przyjęcie na szkolenie specja-
lizacyjne i tryb odwoławczy. Aktualnie o przyję-
ciu na szkolenie specjalizacyjne decyduje Komisja 
ds. Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Poprawka 
zmierza do przekazania podstawowych uprawnień 
w tym zakresie zespołowi działającemu w ramach 
tej komisji, dodając ścieżkę odwoławczą w po-
staci możliwości odwołania od decyzji zespołu 
do pełnego składu tej komisji. Takie rozwiązanie 
zmierza do ograniczenia kompetencji komisji na 
rzecz jej wewnętrznego organu, jakim jest zespół. 
Takie rozwiązanie prowadzi do nadmiernej for-
malizacji i przedłużenia całego procesu naboru. 
Kryteria przyjęcia na szkolenie specjalizacyjne są 
jasno określone i nie pozostawiają pola do nadużyć 
w tym zakresie. Lekarz weterynarii, który nie zo-
stanie zakwalifikowany na dane szkolenie, może 
poza tym ubiegać się o przyjęcie na szkolenie orga-
nizowane przez inny podmiot, zwłaszcza że upraw-
nienia do prowadzenia szkoleń specjalizacyjnych 
posiadają zarówno uczelnie publiczne prowadzące 
studia magisterskie na kierunku weterynaria, jak 
i Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy 
Instytut Badawczy w Puławach. W tym miejscu na-
leży nadmienić, że ustawa rozszerza w znaczący 
sposób zakres podmiotów uprawnionych do pro-
wadzenia takich szkoleń. Od teraz będzie to aż 8 
podmiotów. W obecnym stanie prawnym, który 
zmienia niniejsza ustawa, takie szkolenia może 
prowadzić tylko 5 podmiotów. Stąd ryzyko odmo-
wy przyjęcia na szkolenie specjalizacyjne jest mi-
nimalne. Reasumując: poprawka jest niezasadna.

Poprawka nr 2 – koszty specjalizacji. Poprawka 
zmierza do przyznania dodatkowych kompeten-
cji komisji do spraw specjalizacji w celu ustalania 
zasad ponoszenia i podziału kosztów specjalizacji 
w danym obszarze weterynarii. Uzasadnienie po-
prawki nie wskazuje, z jakiego powodu konieczna 
jest taka regulacja. Jej autor posługuje się ogólni-
kami, nie wskazując istoty problemu, który miałby 
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zostać rozwiązany. Aktualnie materia ta nie podle-
ga regulacji na gruncie prawa powszechnie obowią-
zującego, a w uzasadnieniu nie wskazano w sposób 
precyzyjny, dlaczego trzeba dokonać takiej zmiany.

(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam.
Niezależnie od tego proponowana zmiana mo-

głaby powodować nadmierną ingerencję komisji 
w prawa i obowiązki podmiotów prowadzących 
szkolenie specjalizacyjne, w  tym uczelni wyż-
szych, które jako takie są autonomiczne w swo-
im działaniu. Reasumując: ta poprawka także jest 
niezasadna.

Poprawka nr 3 – skład komisji do spraw specja-
lizacji oraz zespołów egzaminacyjnych. Poprawka 
zawęża możliwość udziału specjalistów w pracach 
komisji, co może mieć znaczenie dla poziomu 
kształcenia specjalizacyjnego. Dodatkowo to sa-
morząd lekarzy weterynarii decyduje o wskaza-
niu danej osoby jako kandydata na członka komisji. 
Tym samym to samorząd będzie miał zasadniczy 
wpływ na skład tej komisji. Jeżeli dana osoba nie 
daje gwarancji wysokiego poziomu kształcenia spe-
cjalizacyjnego, samorząd może zadecydować o nie-
wskazywaniu tej kandydatury.

W kwestii składu zespołów egzaminacyjnych 
proponowana poprawka w istocie zawęża możli-
wość udziału w pracach zespołów egzaminacyjnych 
specjalistów z danego obszaru. Wymogi określo-
ne w będącym przedmiotem poprawki przepisie 
ustawy w pełni zabezpieczają przed powołaniem 
na członka zespołu egzaminacyjnego osoby niepo-
siadającej wymaganych kwalifikacji. W przepisie 
tym określono oprócz wymogu posiadania stop-
nia doktora, że członek zespołu egzaminacyjnego 
powinien być wyspecjalizowany w danej dziedzi-
nie weterynarii, a jego kandydatura powinna zo-
stać zgłoszona przez uczelnię wyższą prowadzącą 
szkolenia specjalizacyjne. Należy przyjąć, że uczel-
nie będą zgłaszały do zespołów egzaminacyjnych 
przede wszystkim osoby prowadzące zajęcia na 
szkoleniach specjalizacyjnych. Nauki weteryna-
ryjne są powiązane z innymi dziedzinami nauki, 
nie można zatem wykluczać, że badania naukowe 
lub działalność dydaktyczną na uczelni wyższej 
w dziedzinach objętych szkoleniami specjalizacyj-
nymi będą prowadziły osoby niebędące lekarzami 
weterynarii, które posiadają jednak specjalistycz-
ną wiedzę i umiejętności w zakresie weterynarii. 
Reasumując: ta poprawka również jest niezasadna.

Poprawka nr  4 – posiedzenie komisji do 
spraw specjalizacji, przeprowadzanie egzaminów 

specjalizacyjnych oraz prowadzenie rejestru leka-
rzy weterynarii, którzy uzyskali tytuł specjalisty. 
Poprawka zmierza w istocie do przejęcia kom-
petencji do organizacji posiedzeń komisji oraz 
jej obsługi, a także przeprowadzania egzaminów 
przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną. 
Aktualnie kompetencje te przysługują, co do za-
sady, PIWet w Puławach. Należy nadmienić, że 
w  PIWet w  Puławach funkcjonuje wyspecjali-
zowane Weterynaryjne Centrum Kształcenia 
Podyplomowego, które zostało specjalnie stwo-
rzone i jest wykorzystywane m.in. do powyższych 
celów. Nie ma uzasadnienia dla zmiany tego mo-
delu, tym bardziej że mogłoby to doprowadzić 
do nieprzewidywalnego wzrostu kosztów szko-
lenia specjalizacyjnego, które ponoszą lekarze 
weterynarii.

Z kolei propozycja upubliczniania danych le-
karzy weterynarii, którzy uzyskali tytuł specja-
listy, jest niezgodna z zasadami przetwarzania 
danych osobowych, określonymi w rozporządze-
niu Parlamentu Europejskiego 2026/679 w sprawie 
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarza-
niem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrekty-
wy 95/46 – jest to ogólne rozporządzenie o ochro-
nie danych, tzn. rozporządzenie RODO. Tak że, 
reasumując, również ta poprawka jest poprawką 
niezasadną.

Poprawka nr  5 – koszty specjalizacji. 
Uwzględnienie tej poprawki prowadziłoby w istocie 
do obciążenia lekarzy weterynarii uczestniczących 
w szkoleniach specjalizacyjnych kosztami prowa-
dzenia przez Krajową Radę Lekarsko-Weterynaryjną 
rejestru lekarzy weterynarii, którzy uzyskali tytuł 
specjalisty. Propozycja przepisu jest ponadto nie-
zgodna z zasadą określoności przepisów prawa 
w zakresie, w jakim dotyczy opłat na rzecz pod-
miotów prowadzących szkolenia specjalizacyjne. 
Na podstawie tego przepisu nie jest możliwe okre-
ślenie jakichkolwiek elementów konstrukcji praw-
nej wymienionych opłat. Reasumując: poprawka nie 
powinna być uwzględniona.

Poprawka nr  6 – upoważnienie ustawowe. 
Poprawka niezgodna z określonym w konstytucji 
Rzeczypospolitej systemem źródeł prawa oraz z §74 
zasad techniki prawodawczej. Składać wniosek do 
ministra, który może wydać rozporządzenie, może 
wyłącznie organ uprawniony do wydawania rozpo-
rządzeń. A zatem złożenie wniosku przez Krajową 
Radę Lekarsko-Weterynaryjną, jak zaproponowano 
w poprawce, jest niedopuszczalne. Rada, niebędąca 
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podmiotem, który zgodnie z przepisami konstytu-
cji Rzeczypospolitej jest uprawniony do wydawa-
nia rozporządzeń wykonawczych do ustawy, nie 
może uzyskać decydującego wpływu na wykony-
wanie uprawnień do wydawania takiego rozporzą-
dzenia – a do takiego stanu zmierza przedmiotowa 
poprawka. Reasumując: także ta poprawka nie po-
winna zostać uwzględniona.

Poprawka nr  7 – przepisy dostosowujące. 
Zawarta w poprawce propozycja brzmienia art. 12 
ust. 1 ustawy zmierza do wcześniejszego zakończe-
nia kadencji obecnych członków Komisji do Spraw 
Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Propozycję tę 
należy odrzucić przez wzgląd na wartość, jaką 
stanowi stabilne i  ciągłe wykonywanie zadań 
przez Komisję do Spraw Specjalizacji Lekarzy 
Weterynarii, oraz na zapewnienie poczucia pew-
ności i stabilizacji także uczestnikom trwających 
szkoleń specjalizacyjnych. Jest to szczególnie istot-
ne z uwagi na fakt, że szczególnie w roku 2020 
prowadzenie tych szkoleń było utrudnione z uwa-
gi na COVID-19. Ponadto skracanie kadencji ko-
misji w trakcie jej trwania może zostać uznane za 
sprzeczne z zasadami demokratycznego państwa 
prawa. Należy również zwrócić uwagę, że zawar-
ta w poprawce propozycja brzmienia art. 12 ust. 2 
ustawy jest sprzeczna z art. 13 ustawy o zmianie 
ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektó-
rych innych ustaw, który stanowi, że do spraw 
dotyczących uzyskania tytułu specjalisty przez le-
karza weterynarii, w tym do wykonywania dyplo-
mów potwierdzających uzyskanie tytułu specjalisty 
przez lekarza weterynarii, wszczętych i niedokoń-
czonych przed dniem wejścia w życie ustawy, sto-
suje się przepisy dotychczasowe. Reasumując: 
poprawka nie powinna zostać uwzględniona.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, 
w konkluzji chcę ponownie przedstawić, że rząd po-
piera przedstawione poprawki, a jeśli chodzi o wnio-
ski mniejszości, to wnosi o ich odrzucenie. Dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu. Czy ktoś z państwa senatorów 
pragnie zadać takie pytanie?

Nie ma chętnych.
Dziękuję bardzo panu ministrowi.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski: Bardzo dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu…
(Głosy z sali: Nie ma…)
W związku z tym, że nie ma senatorów…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski: Jeszcze ja bym 
prosił o zabranie głosu.)

Ale przepraszam, w  jakim trybie, Panie 
Ministrze?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski: Po dyskusji.)

W debacie pan minister nie może zabrać głosu. 
Przepraszam.

Informuję, że nie ma senatorów zapisanych do 
głosu w dyskusji.

Informuję, że następujący senatorowie złoży-
li swoje przemówienia do protokołu: Aleksander 
Szwed, Janusz Gromek, Janusz Pęcherz, Beniamin 
Godyla, Ryszard Świlski, Przemysław Błaszczyk, 
Wadim Tyszkiewicz*.

Czy przedstawiciel rządu chce jeszcze zabrać 
głos?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi Lech Kołakowski: Teraz nie.)

Teraz nie. Dziękuję uprzejmie.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone…
Przepraszam. Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-

mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 699, 
a sprawozdania komisji w drukach 699 A i 699 B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi, senatora Jerzego Chróścikowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
jerzy chróścikowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rolnictwa 

i  Rozwoju Wsi złożyć sprawozdanie. W  dniu 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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wczorajszym rozpatrzyliśmy ustawę o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników. 
Komisja po wnikliwej analizie wnioskuje 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

W czasie dyskusji na posiedzeniu komisji zo-
stała zwrócona uwaga na pozytywne efekty, które 
przyniosą zaproponowane rozwiązania. Te roz-
wiązania były wielokrotnie zgłaszane przez or-
ganizacje, związki zawodowe i izby rolnicze, jak 
również przez mój związek, związek rolniczej 
„Solidarności”. Wnioskował on, dokładnie mó-
wiąc, występował z projektami legislacyjnymi po-
kazującymi, że rozwiązania zawarte w obecnie 
obowiązującej ustawie są niezgodne z konstytucyj-
nym prawem, gdyż każdy pracujący i mający swój 
warsztat pracy, może dalej pracować, nie musi li-
kwidować swojego warsztatu pracy, a rolnik mu-
siał przekazać gospodarstwo, nie może pracować 
we własnym gospodarstwie. Stąd taka debata, ona 
trwała od 2017 r. Dzięki, że rząd podjął w końcu 
taką decyzję i w tej nowelizacji ustawy przyznał 
taką możliwość, że rolnicy, którzy mają prawo do 
emerytury, mogą korzystać z emerytury, nie mu-
sząc… Mogą przekazywać gospodarstwo, to jest 
oczywiste, ale nie muszą go przekazywać, tym bar-
dziej, że coraz mniej rolników jest na wsi, jest co-
raz mniej chętnych do przejmowania gospodarstw. 
W związku z tym… Te renty, które są przydzielane, 
to są renty rolnicze na poziomie minimalnym, czyli 
można powiedzieć, że to jest renta prawie najniż-
sza, jaka jest możliwa. W związku z tym rolnik po-
winien mieć też możliwość dopracowania sobie na 
swoim gospodarstwie, jeżeli taką ma wolę, ale nie 
powinno się go do tego zmuszać. Jest też rozwią-
zanie pokazujące, że rolnicy, którzy do tej pory nie 
mieli prawa korzystania z sanatoriów czy centrów 
rehabilitacji, którzy byli już na emeryturze… W tej 
chwili to dopuszczamy i rolnicy emeryci będą mo-
gli korzystać z tych centrów rehabilitacji tak jak 
rolnicy czynni. Rehabilitacja to jest bardzo ważny 
element, tak żebyśmy mieli to pokolenie starsze 
zdrowsze, a nie schorowane. No, wiadomo, że rol-
nicy, którzy przechodzą na emeryturę, często są 
spracowani. Do tej pory byli oni pozbawieni moż-
liwości rehabilitacji w instytucjach, które prowa-
dzi KRUS, w centrach rehabilitacji. To wejdzie od 
przyszłego roku, ale już jest w tej ustawie. Bardzo 
pozytywnie odnosimy się do tego rozwiązania.

Wczoraj na posiedzeniu komisji były też dys-
kusje na temat niesprawiedliwego systemu walo-
ryzacji. Ta sprawa często jest podnoszona. Kiedy 
waloryzacja była kwotowo-procentowa, to wszyscy 

dostawali, przykładowo, 70 zł plus, ewentualnie, 
po przekroczeniu… Ale w KRUS to się nigdy nie 
zdarzało. I te przykładowe 70 zł mieli. Teraz to 
jest przeliczone przez tzw. minimum i wychodzi 
to różnie – 15, 18, 20 zł. To często jest 2, 5, 3% – 
w zależności od tego, jaka była wysokość emerytu-
ry w KRUS. Stąd prośba… Pan premier Kowalczyk 
zobowiązał się do prac nad tą drugą częścią, która… 
To trwa, jest w trakcie realizacji, jest w tej chwili 
przygotowywane. Chodzi o to, żeby tę waloryza-
cję poprawić, dostosować do tej, która w tej chwili 
jest obowiązująca w ZUS. Tam każdy ma liczony 
ten procent od wysokości swojej emerytury, a nie 
od minimalnej. Była taka prośba na posiedzeniu 
komisji, wielokrotnie na to wskazujemy, Panie 
Ministrze, apelujemy o to. Rolnicy bez przerwy nas 
w biurach pytają, dlaczego tak zrobiliście, dlacze-
go… No, tłumaczenie jest proste. Do tej pory była 
waloryzacja kwotowo-procentowa, więc przez wie-
le lat rolnicy w ogóle tego nie odczuwali, bo mieli te 
przykładowe 70 zł, a w tej chwili mają 15 czy 18 zł 
– w zależności od tego, jaka… I czują się pokrzyw-
dzeni. Stąd prośba o jak najszybsze wprowadzenie 
zmian, nowelizację. I to było na posiedzeniu komi-
sji bardzo mocno dyskutowane.

To tyle. I prośba w imieniu komisji o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawczynię Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, panią 
senator Dorotę Tobiszowską, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Bardzo proszę.

SenatoR SPRaWozdaWca 
doroTa Tobiszowska 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Dziś odbyło się posiedzenie Komisji Rodziny, 

Polityki Senioralnej i Społecznej, na którym oma-
wiana była ustawa o zmianie ustawy o ubezpiecze-
niu społecznym rolników, druk senacki nr 699.

Mój przedmówca, pan senator Chróścikowski, 
wspomniał o 2 sprawach, które są poruszone w no-
welizacji ustawy. Pozostaje mi dodać, że jest jesz-
cze jedna sprawa, dotycząca możliwości zaliczania 
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do wysokości części składkowej emerytury rolni-
czej okresów odbywania czynnej służby wojskowej 
w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych 
albo okresów zastępczych form tej służby, przypa-
dających przed 1 stycznia 1999 r. I to jest trzecia 
sprawa, o której chciałam powiedzieć. O dwóch po-
przednich pan senator Chróścikowski już mówił.

I jeszcze jedno, rehabilitacja… Ale o tym pan se-
nator już powiedział. Myślę, że to wszystko. Tak że 
to, co powiedziałam, i to, co powiedział mój przed-
mówca, łączy się, Panie Marszałku, w całość.

Na posiedzeniu komisji rodziny nie było dysku-
sji, legislatorzy nie wnosili żadnych uwag. W gło-
sowaniu 8 senatorów było za ustawą.

W związku z tym uprzejmie proszę Wysoki 
Senat o przyjęcie tej ustawy w takim kształcie. 
Bardzo dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do obojga 
senatorów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Pęcherz. Bardzo proszę.

SenatoR 
janusz Pęcherz 

Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Myślę, że pani senator mi odpowie na to 

pytanie. Sądzę, że nie muszę pana senatora 
Chróścikowskiego prosić… Czy na posiedzeniu 
komisji była mowa… Pan senator sprawozdawca 
mówił o sprawie jakiejś waloryzacji, która powinna 
nastąpić, i że nad tym ministerstwo według słów 
pana senatora pracuje. A czy była mowa o mini-
malnej emeryturze, która jest w granicach 1 tysiąca 
300 zł, trochę ponad? Czy nad tym też pracujemy, 
czy nie? Czy może była mowa o tym, że rząd pra-
cuje nad tym, aby podnieść tę minimalną, a wtedy 
i te rekompensaty będą wyższe? Dziękuję bardzo.

SenatoR 
doroTa Tobiszowska 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Wydaje mi się, że to pytanie będzie bardziej 

do pana senatora Chróścikowskiego, dlatego że 

powiedziałam wcześniej, że na posiedzeniu komi-
sji rodziny nie było żadnej dyskusji, żadnej, więc 
na ten temat też nie dyskutowaliśmy.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Siłą rzeczy.
(Senator Dorota Tobiszowska: Tak, siłą rzeczy.)
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę pana senatora Chróścikowskiego.

SenatoR 
jerzy chróścikowski 

No muszę powiedzieć, Panie Senatorze, że ko-
misja rolnictwa już wielokrotnie zajmowała się 
tymi sprawami, podnosiliśmy te problemy. Pan 
premier Kowalczyk wielokrotnie już na to wska-
zywał w nowych rozwiązaniach, które są przygo-
towywane, gdyż np. składki w KRUS są nierówne, 
są tacy, którzy płacą podwójną składkę, są tacy, któ-
rzy za 50 ha, 100 ha, 200, 300 płacą wyższe stawki. 
Tak więc przygotowana jest również, tak jak pan 
premier, minister Kowalczyk wspomniał, ewen-
tualna ich waloryzacja, jest ona brana pod uwa-
gę. Czy to zostanie przyjęte w niedługim czasie? 
Premier deklarował, że będą podejmowane takie 
działania, żeby zależała od tego wysokość emery-
tury. A o sprawie waloryzacji już wspomniałem.

Jednak, no, nie bardzo możemy powiedzieć, że 
chcemy tak wysoko podnosić emerytury, jak rząd 
mówi, ze względu na finanse. Rolnicy wpłacają 
niewielką część składki, największą składkę pła-
ci budżet państwa. To jest problem finansowania 
z budżetu państwa. To jest, o ile ja dobrze pamię-
tam, 16 miliardów dotacji do emerytur do KRUS 
i  jeszcze dodatkowe środki są do tzw. ubezpie-
czeń, bo ubezpieczenia rolników mających do 6 ha 
są zwolnione, chodzi o ubezpieczenia zdrowotne, 
a dopiero powyżej 6 ha naliczana jest złotówka za 
każdy hektar. To są duże dotacje z budżetu pań-
stwa i nie dziwię się temu, że często przy budże-
cie mamy trudności, jak uzyskać jeszcze większe 
dopłaty z budżetu państwa. Oczywiście, tak jak tu 
często i pan minister, i wcześniejsi ministrowie 
mówili, można podnosić, tylko trzeba byłoby wie-
lokrotnie podnieść składkę KRUS. Tak więc to jest 
największy problem, kwestia płacenia emerytur. 
Pracownicy mają płacone od kapitału, my mamy 
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płacone tę niemal minimalną, gdyż budżet państwa 
nie chce do tego więcej dopłacać, a często państwo 
senatorowie, większość ma pretensje i pyta o to, 
dlaczego tyle miliardów jest dokładane do KRUS. 
W związku z tym mamy taką trudność i rozumiem 
tu rząd.

Ale też ostatnio poruszany był tu taki problem, 
że stawka dzienna chorobowa wynosiła 10 zł, w tej 
chwili została podniesiona, ale zarazem podnie-
siona została składka zdrowotna, z tzw. funduszu 
składkowego. W związku z tym jest tak, że jeżeli 
chcemy więcej, musimy płacić więcej. Często jest 
pytanie… Rada Rolników, która jest w KRUS, mówi 
jednoznacznie, że nie bardzo godzi się na podno-
szenie stawek, podnoszenie opłat, czyli składki, 
a w związku z tym nie ma środków na płacenie 
wyższych świadczeń np. za każdy dzień choroby. 
Podaję te przykłady, żeby pokazać, że to jest ściśle 
związane z dochodami, jakie posiada KRUS, i z bu-
dżetem państwa, który go wspiera.

Chęć wsparcia w naszej komisji jest zawsze 
duża, ale możliwości finansowe często są inne, 
jest tu sprzeczność, stąd dzisiaj jest tu duża po-
moc państwa, za co dziękujemy, bo bez tej pomocy 
państwa, bez pomocy z budżetu na pewno nie mie-
libyśmy możliwości wypłacić świadczeń w takich 
wysokościach, na pewno nie z tych składek, które 
wpłacają rolnicy. A to jest jeden ze sposobów, który 
rząd od dłuższego czasu stosuje, gdyż rolnicy i tak 
nie są traktowani w Unii jednakowo. W związku 
z tym jest to jeden z systemów wsparcia, który nie 
bezpośrednio, ale pośrednio wspiera dochody rol-
ników. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja również chciałbym skierować pytanie do 

pana senatora Chróścikowskiego.
Panie Senatorze, ta nowelizacja jest bardzo 

ważna, wychodzi naprzeciw postulatom rolników, 
postulatom, które zgłaszane były również w moim 
biurze senatorskim.

Ja chciałbym zapytać o tę część, że tak powiem, 
rehabilitacyjną. Obok osób uprawnionych do eme-
rytury rolniczej z takich turnusów rehabilitacyj-
nych będą mogli skorzystać również opiekunowie. 
Czy na posiedzeniu komisji była mowa o tym, ile 
tu będzie osób uprawnionych? Chodzi zarówno 
o osoby uprawnione do emerytury rolniczej, jak 
i o opiekunów.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
jerzy chróścikowski 

Panie Senatorze, nie było akurat tak szczegóło-
wych dyskusji. My to rozumiemy. Skoro jest taka 
możliwość, no to nie widzimy tu żadnych prze-
szkód, żadnych barier, tym bardziej że z tego, co 
mi wiadomo – a  wielokrotnie rozmawialiśmy 
na temat tych centrów rehabilitacji – wynika, że 
większość z nich jest niewykorzystywana przez 
rolników. Te centra były udostępniane za opłatą 
innym instytucjom, również prywatnie. Tak wy-
nika z tego, co mówiono mi wcześniej. Mogę po-
twierdzić, że możliwości przerobowe tzw. centrów 
rehabilitacji są duże, w związku z tym nie powin-
no być problemu z liczbą przyjmowanych osób. 
Dodatkowo KRUS jako fundusz składkowy zajmu-
je się jeszcze wsparciem rehabilitacji dzieci, orga-
nizuje te wyjazdy niepełnosprawnych dzieci, dzieci 
z wadami. KRUS to wszystko organizuje dla dzieci 
rolników. Organizuje też kolonie dla dzieci czy re-
habilitację w czasie wakacji, organizuje zimowi-
ska, tak że pomoc KRUS jest na terenie wiejskim 
duża. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Bober. Bardzo proszę.

SenatoR 
ryszard bober 

Tak, dziękuję bardzo.
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Ja bym prosił, żeby pan przewodniczący poru-
szył jeszcze kwestię tych dwuzawodowców, którzy 
odeszli w 1989 r. i w KRUS nie mają tych kwartałów 
zaliczonych. Oni byli zmuszeni do przejścia na ZUS, 
a tam mają zdecydowanie mniejszy okres składkowy. 
Myśmy załatwili którąś ustawą ZUS-owską problem 
kobiet z rocznika 1953 – tam również takie dyspro-
porcje były – a ta kwestia niestety nie została pozy-
tywnie rozpatrzona. O tym również rozmawialiśmy.

SenatoR 
jerzy chróścikowski 

No, rzeczywiście była taka dyskusja. Ja sam pre-
zentowałem stanowiska, które do komisji przycho-
dziły, stanowiska mówiące, że np. pokrzywdzone 
czują się osoby, które są urodzone przed 1948 r. No, 
to wcześniejsze uzasadnienie było takie, że kto miał 
możliwość uzyskania emerytury z ZUS, a wcześniej 
pracował i miał ubezpieczenie w KRUS… To nawet nie 
był jeszcze system KRUS-owski, wtedy to był jeszcze 
fundusz. Ktoś taki uzyskiwał pół emerytury rolniczej, 
ale ten system został w pewnym sensie przerwany. 
Zmieniono to tak, że urodzonym po 1948 r. przysłu-
giwała pełna emerytura, ale trzeba było mieć pełny 
okres, czyli 25 lat składkowych. Wtedy uzyskiwało się 
możliwość otrzymania emerytury. Kto nie miał tych 
25 lat, nie miał możliwości uzyskania emerytury. W tej 
chwili jest dyskusja na ten temat. Są propozycje, żeby 
zmienić ten system i dać możliwość łączenia, tak żeby 
te lata, które są brane pod uwagę przez ZUS, mogły 
być do tego doliczone, żeby ktoś taki mógł mieć eme-
ryturę. Przykładowo ktoś miał 2 czy 3 lata przepraco-
wane gdzieś tam, no i dostał parę groszy z ZUS, bo nie 
można było tego doliczyć do KRUS. W związku z tym 
takie prośby były składane i te prośby są dalej aktualne. 
My rozumiemy, że ten system powinien być spójny, 
ale oczywiście nie można nikogo wykluczać. Chodzi 
o to, żeby rolnik mógł dostawać pieniądze i z KRUS, 
i z ZUS. On tam wpłacił środki finansowe, naskładał 
sobie kapitał i według tego kapitału powinien otrzy-
mywać… Ale w przypadku, gdy miał 24 lata składkowe, 
nie mógł uzyskać emerytury rolniczej. To jest sprawa, 
która wymaga dyskusji. To jest cały czas aktualny te-
mat. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan senator Czerwiński.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 
Przewodniczący!

Mam pytanie związane z tym właśnie, nazwał-
bym to, pokrywaniem się ZUS i KRUS. Czy nie 
lepiej byłoby… Nie wiem, czy to w ogóle było rozwa-
żane, będziemy o to dopytywać rząd. Czy nie lepiej, 
żeby rolnicy, którzy pracowali, byli dwuzawodow-
cami, mogli wybierać, które rozwiązanie jest dla 
nich korzystniejsze? Bo w tej chwili jest tak, że tu 
są, praktycznie rzecz biorąc, bardzo ścisłe przepisy, 
a nie ma możliwości wyboru. Ja przeprowadziłem 
kilka takich interwencji, właśnie z tym związanych. 
A jeszcze przy okazji wprowadzania Polskiego Ładu 
wyszła kwestia poboru zaliczek itd. A więc jest py-
tanie: ku jakiemu systemowi my tak naprawdę dą-
żymy? Czy ku takiemu najbardziej korzystnemu 
dla np. dwuzawodowca, czy będzie to ściśle stero-
wane, ściśle określone przez przepisy prawa?

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, bardzo proszę.

SenatoR 
jerzy chróścikowski 

My, rolnicy bardzo zabiegamy, żeby były 2 sys-
temy i nie chcemy tego zlikwidować. Wielokrotnie 
były propozycje, żeby zlikwidować KRUS i wpro-
wadzić jeden system ZUS-owski. Na to nie ma 
zgody rolników. Takie systemy funkcjonu-
ją we Francji i w innych krajach europejskim. 
Uważamy, że musi być oddzielny system, bo 
w tym przypadku rolnicy byliby bardzo pokrzyw-
dzeni, gdybyśmy wprowadzili ich do jednego sys-
temu. Dlatego nie ma zgody na to i te systemy są 
oddzielnie, jest jeden i drugi system. W systemie 
francuskim jest tak, że ci, którzy chcą funkcjono-
wać w tzw. systemie KRUS-owskim – tylko tam 
się inaczej to nazywa – mają możliwość łączenia 
tego z działalnością gospodarczą. W Polsce tego 
nie ma. Ale mamy zapis taki, że w przypadku pro-
wadzenia działalności gospodarczej nieprzekra-
czającej określonej wielkości można być jeszcze 
w systemie KRUS-owskim, tylko wtedy płaci się 
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podwójną składkę. I to jest jakby… Ale nie ma tej 
waloryzacji, nie ma możliwości podwyższenia ta-
kiej osobie emerytury w związku z tym, że płaciła 
podwójnie. Stąd nasze wnioski, że jeżeli ktoś płaci 
2 razy, to niech chociaż ma troszkę wyższą eme-
ryturę, niech nie będzie to na takiej zasadzie, że 
wszyscy mają prawie po równo i wychodzi pra-
wie minimalna emerytura. Stąd już wspomnia-
łem o tej wysokości dopłaty z budżetu państwa, bo 
z naszych składek nigdy byśmy takich emerytur 
nie dostali, bo te nasze składki nie wystarczają.

To, że można mieć dodatkową emeryturę 
z ZUS, jest rzeczywiście dużym bonusem. Znam 
wielu rolników, którzy mają tę przysłowiową 
emeryturę plus biorą 500, 700 zł, które są z gdzieś 
tam nadpłaconych kwot, wynikających z kapita-
łu początkowego, który sobie nazbierali. I tutaj ma 
1 tysiąc 100 zł, tam ma 700 zł, więc w sumie ma 
już 1 tysiąc 800. To jest jakiś dodatek dla takiego 
emeryta. To zostaje i uważam, że tak to powinno 
funkcjonować.

Tutaj jest tylko problem dotyczący braku – 
o tym mówiliśmy wcześniej – tych 25 lat. Bo do 
tej pory było tak, że jeżeli ktoś nie miał uzbiera-
nych lat, to mógł sobie zaliczyć lata stażowe do 
ZUS. To było możliwe, ale wtedy to było w gra-
nicach 12 czy 15 zł – mogę się mylić – tzn. tyle 
wynosił miesięczny dodatek. Tam wychodziły po 
prostu śmieszne pieniądze. Sam mam tak prze-
liczoną emeryturę i mam tam chyba 2 lata tak 
liczone. To są śmieszne pieniądze. W ogóle prak-
tycznie nie bierze się pod uwagę tego, ile to jest 
z KRUS w porównaniu do kapitału nazbieranego 
z ZUS. Jeśli taka odpowiedź pana satysfakcjonu-
je, to dziękuję.

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję bardzo państwu senatorom 

sprawozdawcom.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

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

Bardzo proszę, pan minister Kołakowski.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RolnictWa i RozWojU WSi 
lech kołakowski 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chcę powiedzieć, Panie Marszałku, że wszyscy 

mamy satysfakcję. To przedłożenie wychodzi naprze-
ciw oczekiwaniom polskiej wsi. Projekt został dobrze 
przygotowany. Z tego miejsca ja chcę jeszcze raz po-
dziękować posłom – było: 449 głosów za, nikt nie był 
przeciw, nikt się nie wstrzymał – z wszystkich klu-
bów, kół, którzy jednogłośnie poparli to przedłożenie. 
Chcę, Panie Marszałku, podkreślić, że senackie ko-
misje również jednogłośnie poparły to przedłożenie.

Polski rząd, polski parlament, wszyscy wycho-
dzimy naprzeciw tym oczekiwaniom. Jest to bar-
dzo potrzebne, oczekiwane przedłożenie i to będzie 
przez polską wieś dobrze przyjęte. Tutaj państwo 
polskie się sprawdziło.

Odnosząc się do kwestii związanych z walory-
zacją, chcę powiedzieć, Panie Marszałku, Wysoka 
Izbo, że jest to przedmiotem nowych projektów 
związanych z waloryzacją, działań rządu związa-
nych z przygotowaniem zmian w drugim półroczu. 
Wyrażam taką nadzieję, że waloryzacja świadczeń 
rolników będzie obowiązywać od 1 stycznia 2023 r. 
Tak że też wychodzimy naprzeciw oczekiwaniom.

W  dyskusji, co prawda to jest poza przed-
miotem omawianej ustawy, chodziło o podmio-
ty, grupy, na które oddziałuje projekt. Jeżeli pan 
marszałek by pozwolił, jeżeli jest takie oczekiwanie, 
przedstawiłbym trochę danych.

Grupa: rolnicy i domownicy, dla których two-
rzona jest możliwość równoległego z prowadze-
niem działalności rolniczej posiadania tytułu do 
podlegania ubezpieczeniu w systemie powszech-
nym – średniorocznie na przestrzeni ostatnich 
4 lat było to ok. 1,5 tysiąca ubezpieczonych.

Następna grupa: ubezpieczeni oraz osoby 
uprawnione do emerytury rolniczej, które będą 
mogły wystąpić o zwiększenie wysokości części 
składkowej emerytury rolniczej – to jest grupa 100 
tysięcy osób.

Kolejna grupa: osoby uprawnione do emerytury 
rolniczej z ubezpieczenia, które będą mogły sko-
rzystać z turnusów rehabilitacyjnych – jest to 840 
tysięcy 427 osób.

Dalej: osoby ubezpieczone będące opiekunami 
osób niepełnosprawnych, które będą mogły być 
skierowane na turnusy regeneracyjne do zakła-
dów rehabilitacji – 9 tysięcy 1 osoba.
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I ostatnia grupa: osoby uprawnione do emery-
tury rolniczej, które otrzymają pełne świadczenie 
bez zaprzestania prowadzenia działalności rolni-
czej – 31 tysięcy 43 osoby.

To, Szanowny Panie Marszałku, w celu uzupeł-
nienia głosów w dyskusji.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, pro-
szę o przyjęcie przedłożenia. Bardzo dziękuję.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Bogdan Borusewicz)

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Szwed.

SenatoR 
aleksander szwed 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, bardzo serdecznie dziękuję. 

Dziękuję za tę nowelizację, bo to jest rzeczywiście 
oczekiwana nowelizacja. Tak jak mówiłem, te postulaty 
rolników były też kierowane do mojego biura senator-
skiego. Dziękuję również za to, że pan minister odpo-
wiedział na moje wcześniejsze pytanie skierowane do 
pana senatora sprawozdawcy dotyczące liczby osób 
uprawnionych do tych turnusów rehabilitacyjnych.

Ale zapytam jeszcze, czy państwo robili jakieś 
analizy, jakie będzie mniej więcej zapotrzebowanie, 
ile będzie wniosków o te turnusy. Ilu mniej więcej 
rolników rocznie będzie korzystało z tych turnusów 
rehabilitacyjnych?

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RolnictWa i RozWojU WSi 
lech kołakowski 

Jeżeli pan senator by pozwolił, udzielilibyśmy 
precyzyjnej odpowiedzi na piśmie.

(Senator Aleksander Szwed: Dobrze.)
To będzie precyzyjna odpowiedź.
(Senator Aleksander Szwed: Dobrze.)
Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Kwiatkowski. Proszę bardzo.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, sam pan poruszył temat wa-

loryzacji emerytur rolniczych i stąd pytanie. Bo 
to naliczenie, które jest teraz zapisane, nie jest 
do końca sprawiedliwe. Waloryzacja, która była 
ostatnio ogłoszona, wynosiła 7%, ale wiemy, że ta 
waloryzacja spowodowała, że nie wszyscy rolnicy 
dostali 7%, wielu dostało dużo mniej. Jak pan mówi, 
że przygotowujecie jakiś projekt ustawy, która by 
miała obowiązywać już od 1 stycznia 2023 r., a tak 
przed chwilą pan powiedział, to zakładam, że oczy-
wiście jakieś prace w tym zakresie w resorcie już 
trwają. Prosiłbym więc o jakieś bliższe informa-
cje, bo rolnicy bardzo na te informacje oczekują. 
Prosiłbym, żebyśmy ich poważnie potraktowali, 
więc gdyby pan dzisiaj mógł coś więcej powiedzieć 
poza zasugerowaniem, że prace trwają, i podaniem 
terminu wejścia tego w życie…

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RolnictWa i RozWojU WSi 
lech kołakowski 

Szanowny Panie Marszałku, Szanowny Panie 
Senatorze, bardzo poważnie traktując to pytanie 
i odpowiedź i dlatego chcąc być precyzyjnym, po-
wiem, że zostanie to przedstawione w projekcie 
ustawy. Jest to bardzo ważna kwestia, a w tej chwili 
nie ma możliwości przedstawienia precyzyjnych 
informacji. Poza tym nie jest to tematem omawia-
nej ustawy. Ja rozszerzyłem swoją wypowiedź m.in. 
o odpowiedź na pytania. Są prowadzone prace, wy-
chodzimy naprzeciw oczekiwaniom. Będzie to ko-
rzystne dla polskich rolników.
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WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę, pan senator Kwiatkowski.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Ja, będąc zadowolonym z tego, że pan rozsze-
rzył swoją wypowiedź, i dzięki temu mając moż-
liwość zadania tego pytania, nie będąc jednak 
usatysfakcjonowanym poziomem szczegółowości 
– jestem przekonany, że przede wszystkim rolnicy 
nie są usatysfakcjonowani – proszę o odpowiedź na 
piśmie na pytanie, według jakich zasad ta walory-
zacja będzie przygotowana.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie  
RolnictWa i RozWojU WSi 
lech kołakowski 

Uprzejmie proszę. Będzie udzielona odpowiedź.
(Senator Krzysztof Kwiatkowski: Dziękuję.)

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Ministrze.
Więcej pytań nie ma.
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Janusza 

Pęcherza.
(Senator Janusz Pęcherz: Nie, ja złożyłem…)
A, złożył pan. Przepraszam.
Senator Kwiatkowski. Proszę uprzejmie.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie!
Rzadko – nad czym boleję – mamy na tej sali 

możliwość rozmawiania o problemach wsi i pro-
blemach polskich rolników. A mówimy o grupie 
niezwykle istotnej, bo, jak oczywiście pamiętamy, 
z ponad 38 milionów Polaków formalnie na wsi, 
w gminach wiejskich mieszka ponad 15 milionów. 

Oczywiście, ta liczba to nie jest liczba, która mó-
wiłaby o tych, którzy utrzymują się z działalno-
ści rolniczej, czy w całości, czy w części. Tę liczbę 
oczywiście w lepszy sposób odzwierciedlają dane 
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. 
Ubezpieczonych w KRUS jest 1 milion 134 tysiące 
osób. 679 tysięcy to rolnicy, pozostałą grupę sta-
nowią w większości współmałżonkowie i domow-
nicy. Musimy także pamiętać – o czym też mówię 
z pewnym zakłopotaniem, by nie powiedzieć: 
wstydem – że średnie świadczenie, przecięt-
na emerytura z Kasy Rolniczego Ubezpieczenia 
Społecznego to, jak wynika z danych sprzed mie-
siąca, 1 tysiąc 436 zł i 36 gr. Jak powiedziałaby 
młodzież: szału nie ma. To jest świadczenie, de-
likatnie mówiąc, głodowe. I co my do tej pory tej 
grupie proponowaliśmy? My – mówię to z ab-
solutnie pełnym przekonaniem, jako prawnik 
– proponowaliśmy nierówne traktowanie oby-
watela rolnika. Nierówne traktowanie obywatela 
rolnika. Bo proszę mi pokazać drugą grupę, gdzie 
pracownik idący na emeryturę… Osoba, która nie 
jest rolnikiem, może przejść na emeryturę i da-
lej pracować, a my rolnikowi proponowaliśmy, że 
może dorobić tylko do tych 1 tysiąca 300 zł, a je-
żeli przekroczył tę kwotę, to zawieszaliśmy mu 
świadczenie. O jakiej my równości mówimy? Co, 
obywatel mieszkający na wsi to obywatel gorsze-
go Boga? I to jeszcze w wysokości, w której… To 
świadczenie jest, no, delikatnie mówiąc w takiej 
niedużej wysokości.

Nie mam żadnej wątpliwości, że przepis w do-
tychczasowym kształcie naruszał konstytucyjną 
równość wobec prawa. Nie mam żadnej wątpli-
wości, że przepis w dotychczasowym kształcie 
naruszał prawo do ubezpieczenia społecznego 
w kontekście równości zatrudnienia. Czemu rol-
nik był traktowany gorzej od innych, którzy chcieli 
dalej pracować po osiągnięciu wieku emerytalnego, 
czemu de facto zmuszaliśmy go wtedy do zdania 
gospodarstwa?

I to nie jest jakaś wypowiedź polityczna, bo 
bardzo mocno podkreślam, że tak jak w Sejmie tę 
nowelizację przyjęli wszyscy, ponad podziałami po-
litycznymi, tak mam nadzieję, że bez poprawek, 
żeby jak najszybciej zakończyć prace, także tutaj, 
w Senacie przyjmiemy tę ustawę. Tę ustawę, która 
jest potrzebna i oczekiwana.

Szanowni Państwo, na tę nowelizację przepi-
sów polscy rolnicy czekają od stworzenia tego sys-
temu, czyli od ponad 30 lat. I dobrze się stało, że 
dzisiaj wreszcie możemy te sprawy uporządkować. 
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Możemy te sprawy uporządkować w aż czterech 
kluczowych obszarach.

Po pierwsze, rolnik na emeryturze nie będzie 
musiał zaprzestawać prowadzenia działalności 
rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej 
wysokości. Szanowni Państwo, pewnie do wie-
lu z nas do biur senatorskich przychodziły osoby 
z najsmutniejszymi historiami. Tak, one też się 
zdarzały. Osoba w wieku senioralnym, która osią-
gnęła uprawnienie do emerytury rolniczej, po-
dejmowała decyzję o przekazaniu gospodarstwa. 
Przepis w tym kształcie powodował najsmutniej-
sze okoliczności. Czasami powodował, że relacje 
między tymi, którym gospodarstwo zostało prze-
kazane, czyli w praktyce dziećmi, a ojcem, matką 
radykalnie się pogarszały w momencie formalnego 
podjęcia takiej decyzji. Dlatego to jest bardzo do-
bre rozwiązanie. Nie będę tego rozwijał. Zapewne 
państwo także znacie tragiczne przykłady, takie hi-
storie dotyczące czysto ludzkich relacji. Rozmowa 
ze starszym rolnikiem, który ze łzami w oczach mi 
opowiadał, jak był zaskoczony sposobem postępo-
wania własnych dzieci po podjęciu przez niego tej 
decyzji, pewnie na zawsze pozostanie w moich 
wspomnieniach.

Po drugie, przepis reguluje kwestie związane ze 
zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego syste-
mu ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia z po-
wszechnego systemu ubezpieczeń społecznych.

Po trzecie, wprowadzona zostaje możliwość 
zaliczania do wysokości części składkowej eme-
rytury rolniczej okresów odbywania czynnej służ-
by wojskowej w  Wojsku Polskim lub okresów 
równorzędnych.

I  po czwarte, emeryci i  rolnicy będą mie-
li możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrodkach 
KRUS, a opiekunowie osób niepełnosprawnych 
–możliwość uzyskania skierowania na turnusy 
regeneracyjne.

Wszystkie te rozwiązania były niezwykle po-
trzebne, niezwykle oczekiwane, dlatego dobrze, 
że znalazły się w tej propozycji. One wychodzą 
naprzeciw postulatom wszystkich środowisk, 
także reprezentacji rolniczych, od związków za-
wodowych, o czym mówił pan przewodniczący 
Chróścikowski, po inne stowarzyszenia i organi-
zacje działające na wsi. Ja miałem takie sygnały 
zarówno od strażaków ochotników, jak i od kół go-
spodyń wiejskich. Pewnie do państwa także docie-
rały sygnały w tym zakresie.

Będziemy oczywiście pytać o sprawy związa-
ne z waloryzacją. Ta ponad 12-procentowa inflacja 

dotyczy wszystkich, dotyczy i tych mieszkających 
w mieście, i tych mieszkających na wsi. Dlatego 
z dużą nadzieją czekam na uszczegółowienie ze 
strony ministerstwa informacji co do tego, jakie 
państwo będziecie proponować zasady związane 
z waloryzacją emerytur rolniczych.

Niestety, do tej beczki miodu trzeba dodać łyż-
kę dziegciu: nie zapominamy także o podniesieniu 
wieku emerytalnego rolników w 2016 r. Uważam, 
że to była decyzja błędna, decyzja niepotrzebna, to 
był błąd rządu. Podniesienie wieku emerytalnego 
w przypadku rolników kobiet z 55 do 60 roku życia 
i rolników mężczyzn z 60 do 65 roku życia to de-
cyzja, która, jak uważam, była decyzją niepotrzeb-
ną. Mam nadzieję, że może w tej propozycji zmian 
przepisów prawa rząd wycofa się z tego błędu, któ-
ry popełnił. Nie ukrywam, że liczymy na taką de-
cyzję rządu. Cieszę się z tego, że jest krótki okres 
wejścia w życie przepisów ustawy, także z uwagi 
na to, jak ona jest oczekiwana przez środowisko, 
którego dotyczy.

Szanowni Państwo, bardzo się cieszę z tej no-
welizacji przepisów, oczywiście ją popieram i mam 
nadzieję, że przyjmiemy ją w Senacie ponad po-
działami, a ministerstwo wkrótce przyjdzie z ko-
lejnymi propozycjami, na przykład w zakresie 
obniżenia wieku emerytalnego rolników, czego 
rolnicy oczekują. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

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

Chróścikowskiego.

SenatoR 
jerzy chróścikowski 

Szanowni Państwo, już myślałem, że szybko 
skończymy, ale jednak kolega senator Kwiatkowski 
sprowokował mnie do wystąpienia i muszę się tutaj 
troszeczkę wypowiedzieć.

Pięknie, ładnie można powiedzieć, kto komu 
podwyższył wiek emerytalny, ale ktoś podwyższył 
rolnikom do 67 lat. To Prawo i Sprawiedliwość ob-
niżyło wiek emerytalny kobietom do 60 lat, nie 
podniosło tego wieku. Taka jest prawda i trzeba to 
jasno mówić. Ale prawda jest jeszcze jedna. Jest to 
prawda, o której pani senator może wie, a może nie 
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chce wiedzieć. Niech mnie pani wysłucha. Proszę 
sobie przypomnieć, że w tamtej nowelizacji usta-
wy zapisano 5-letni okres funkcjonowania. Okres 
5-letni minął i w związku z tym wygasła możliwość 
wcześniejszej emerytury dla rolników. To się stało 
w związku z podniesieniem wieku dla kobiet do 
67 lat, jak również z wcześniejszą emeryturą. Tam 
było tylko vacatio legis, tak to nazwijmy, związa-
ne z trwaniem tego 5-letniego okresu. Skończył się 
okres 5-letni i można tu tylko zadać pytanie: dla-
czego Prawo i Sprawiedliwość nie chciało dać jesz-
cze vacatio legis? Ale ono niczego nie zabrało. To 
się skończyło. Proszę o tym pamiętać i nie mówić, 
że PiS podniósł wiek emerytalny, bo PiS obniżył 
wiek emerytalny.

Drugi element, który był, a którego nie ma, 
to jest brak zabiegania o to, żebyśmy mieli renty 
strukturalne. Pamiętajmy: renty strukturalne były 
od pięćdziesiątego piątego roku życia. Ten wiek zo-
stał zlikwidowany w związku z tym, że nie zabiega-
liśmy o środki w Unii Europejskiej na wypłaty rent 
strukturalnych. I to jest następny element. W pra-
cach nad przyszłą wspólną polityką rolną nie za-
bezpieczono na to środków. Wręcz często słyszałem 
w tej Izbie, że nie stać nas na płacenie rent struktu-
ralnych, gdyż zjadanie pieniędzy z funduszu, z tzw. 
II filaru – one były w drugim filarze – nie pozwala 
na modernizację. I w związku z tym to zlikwidowa-
no: niech będą pieniądze na modernizację, a nie na 
rolników, którzy przechodząc na gospodarstwo… 
Oni to przekazują w wieku pięćdziesięciu pięciu lat.

Chcę zwrócić uwagę na jeszcze jeden element. 
Jeszcze za czasów AWS była uchwalona polska usta-
wa, która mówiła o tzw. rentach strukturalnych. 
Ona wygasła w 2004 r., w momencie wejścia Polski 
do Unii Europejskiej i wprowadzenia nowych roz-
wiązań dotyczących rent strukturalnych europej-
skich. Ja osobiście składałem wniosek o to – on leży 
w ministerstwie rolnictwa – żeby przywrócić pol-
skie renty strukturalne. Chodzi o polskie rozwią-
zanie, które obowiązuje, ale jest zawieszone. Jest 
ogłoszone w prawie, istnieje, tylko nie ma odważ-
nych, którzy powiedzą, że na renty strukturalne 
trzeba wypłacić miliardy złotych. Jak były pienią-
dze z unijnej kasy, to była zgoda, a jak miałyby być 
z budżetu państwa, to… My rolnicy się tego doma-
gamy, ale nie ma takiej zgody.

Chcę przypomnieć, ilu wcześniej było tu ta-
kich, którzy mówili, żeby zlikwidować KRUS. Ilu 
ich to głosiło, ile było o to walki? A dzisiaj ci, któ-
rzy podnoszą… Nie będę ich wymieniał z imie-
nia, nazwiska, nie będę mówił o partii. Prawo 

i Sprawiedliwość i PSL też mówiły, że fundusz, 
czyli KRUS, musi istnieć. To jest nasz wywalczo-
ny postulat z 1991 r. I teraz powrót… Dlaczego nie 
można było zrobić tego wcześniej? My jako rol-
nicy, jako związek, jako „Solidarność” rolników 
zgłaszaliśmy te rozwiązania wcześniej. Dlaczego 
tego nie zrobiono? Bo tłumaczono nam tak: wy-
ście się wtedy zgodzili, że będziecie przekazywać 
gospodarstwa, a za przekazywanie gospodarstw 
będziecie mogli uzyskać emerytury rolnicze. 
Chcę jeszcze przypomnieć, że to za Gierka wpro-
wadzono tzw. składki i wprowadzono emerytu-
ry. Ale jakie emerytury? To były emerytury za 
przekazanie ziemi rolniczej do funduszu. Był 
Państwowy Fundusz Ziemi. To ponad 2 milio-
ny ha przekazanych przez rolników. I my mó-
wiliśmy: skoro wzięliście 2 miliony ha naszej, 
rolniczej ziemi, to teraz dopłacajcie z budżetu 
państwa, bo wy handlujecie ziemią rolniczą, któ-
rą wcześniej wzięliście od nas, rolników. Stąd ła-
twiej nam było w 1991 r. wymyślić taki fundusz, 
jaki jest we Francji, który jest dofinansowany 
przez budżet państwa. W innych państwach też 
to jest dofinansowywane.

I proszę nie mówić, że my, PiS, podnieśliśmy 
wiek emerytalny, bo to jest nieprawda. To wy-
gasło. Również wtedy, zgodnie z ustawą, którą… 
Oczywiście PSL składało wniosek, RI składali 
wniosek, inni składali wniosek, ale nie udało się. 
I złożony jest mój projekt, o tzw. wieku – 60 lat dla 
kobiet… przepraszam, 55 lat dla kobiet i 60 lat dla 
mężczyzn. On jest w ministerstwie złożony, tylko 
że do tej pory nie ma zgody na wypłacanie tego 
wcześniejszego… Ja liczę na to, że dalej będziemy 
brać pod uwagę… Tylko że, jak zwróciłem uwagę 
nawet na posiedzeniu komisji, wtedy zapiszemy, 
tak jak było wcześniej, przekazywanie gospodar-
stwa następcom. Chcecie wcześniejszy czy niż-
szy wiek emerytalny? Proszę bardzo! I proszę to 
wprowadzić. To jest postulat, który jest przez nas 
złożony. I ewentualnie – również to mówiłem już 
na posiedzeniu komisji – polskie renty struktu-
ralne od pięćdziesiątego piątego roku życia, żeby 
móc wcześniej przekazać młodemu pokoleniu go-
spodarstwo. To jest złożone, jest taka możliwość, 
tylko jest kwestia politycznej decyzji, czy jesteśmy 
w stanie dopłacać tyle miliardów złotych. Często 
słyszymy: i tak prawie 18 miliardów wydajecie 
na rolników, na KRUS. To jest wielki zarzut, czę-
sto kierowany względem nas. A ja uważam, to jest 
wielkie osiągnięcie w kwestii pomocy rolnikom. 
Dziękuję.
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WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Kwiatkowski, 5 minut.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Absolutnie zgadzam się tu z przedmówcą. Tak, 

była możliwość wydłużenia vacatio legis i w tym 
zakresie moja wypowiedź tak powinna brzmieć. 
Tym bardziej, modyfikując oczywiście pytanie, 
zgłaszam prośbę i apel do ministerstwa rolnic-
twa, żeby, tak jak powiedział pan przewodniczący 
Chróścikowski – tu w pełni się z nim zgadzam –
ministerstwo w tym zakresie zaproponowało zmia-
nę przepisów i powrót do tych rozwiązań sprzed 
2016 r. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Lista mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że przedstawiciel rzą-

du zobowiązał się do udzielenia pisemnej odpowie-
dzi na pytania zadane przez pana senatora Szweda 
i pana senatora Kwiatkowskiego.

Dla porządku informuję też, że panowie se-
natorowie Aleksander Szwed, Mariusz Gromko, 
Janusz Pęcherz, Grzegorz Czelej, Maciej Łuczak, 
Beniamin Godyla, Ryszard Świlski, Wiktor Durlak, 
Przemysław Błaszczyk, Wadim Tyszkiewicz oraz 
pani senator Agnieszka Gorgoń-Komor złożyli swo-
je wystąpienia do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu, czyli dzisiaj… Przepraszam, 
dzisiaj, tak.

(Głos z sali: Nie jutro.)
Prostuję: dzisiaj.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 

ósmego porządku obrad: ustawa o zmianie nie-
których ustaw w celu automatyzacji załatwiania 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

niektórych spraw przez Krajową Administrację 
Skarbową.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 701, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 701 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Leszka 
Czarnobaja, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
leszek czarnobaj 

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

Publicznych przedstawiam sprawozdanie z posie-
dzenia komisji i prac nad ustawą o zmianie nie-
których ustaw w celu automatyzacji załatwiania 
niektórych spraw przez Krajową Administrację 
Skarbową.

Podczas posiedzenia komisji pani minister 
i przedstawiciele ministerstwa przedstawili zakres 
tejże ustawy. Ustawa co do swojego meritum, czy-
li poprawienia możliwości współpracy z Krajową 
Administracją Skarbową podmiotów i instytucji, 
jest ze wszech miar słuszna. Są to działania w ra-
mach projektu e-urząd, e-administracja, w tym 
administracja skarbowa, działania oczekiwane 
zarówno przez podmioty finansowe, jak i admi-
nistrację skarbową, administrację państwową. 
Tak jak przedstawiała podczas wystąpienia pani 
minister, ta ustawa jest skierowana do 5 grup in-
teresariuszy, a mianowicie do podatników, płat-
ników, pełnomocników, komorników sądowych 
i notariuszy.

Co do samej treści ustawy, to nie mieliśmy 
tutaj większych uwag. Były pytania dotyczące 
art. 297e, czy KNF powinien mieć taki duży dostęp 
do danych. W wyniku wyjaśnień przedstawiciela 
ministerstwa uznaliśmy, że rozwiązania są wystar-
czające, by zabezpieczyć te wszystkie informacje, 
co do których niepotrzebne jest, aby KNF miała do 
nich dostęp, co zaś dotyczy dostępu do informacji 
potrzebnych w ramach prowadzonych spraw, to 
uznaliśmy, że to jest zasadne.

Chciałbym teraz powiedzieć o tym, co wzbu-
dziło kontrowersje, a mianowicie o jednej sprawie 
dotyczącej merytorycznej części ustawy związa-
nej z administracją skarbową, tzn. kwestii upoważ-
nień. Tutaj też uzyskaliśmy informacje, że dla 60 
tysięcy osób, które powinny podpisywać decyzje 
i mieć możliwość wydawania takich decyzji, jakby 
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cedowanie możliwości podpisywania takich decy-
zji jest zasadne, by nie robił tego tylko szef KAS. 
Budziło to wątpliwości po stronie prawnej, czy tak 
powinno się to odbywać, też mamy te wątpliwości, 
ale uznajemy, że to, co dotyczy jakby efektywności 
działania, jest ważniejsze od naszych wątpliwości.

Najważniejszymi problemami, które wystąpiły, 
w opinii naszego mecenasa, ale tak wynikało rów-
nież z naszej dyskusji, są dwie kwestie, a mianowi-
cie wpisanie, jak to zwykle bywa, w ostatniej chwili, 
podczas debat, bez trzech czytań, 2 fragmentów, na 
które chciałbym państwu zwrócić uwagę. Chodzi 
o przesunięcie terminu wejścia w życie ustawy 
o VAT, a mianowicie w ramach tzw. zbiorowego 
VAT termin wejścia w życie jest przesunięty na 
początek roku 2023, co dla podatników jest rzeczą 
korzystną, ale z punktu widzenia prawodawstwa 
jest kompletnie nieczytelne, ponieważ do ustawy, 
przypomnę, o Krajowej Administracji Skarbowej 
włącza się element dotyczący VAT. I drugi element, 
jeszcze bardziej czytelnie pokazujący tę pracę legi-
slacyjną zgodną z prawem – oczywiście w cudzy-
słowie – i negatywnie ocenianą przez nasze Biuro 
Legislacyjne, a mianowicie to, że do tej ustawy włą-
czono w ostatniej chwili ustawę o ochotniczych 
strażach pożarnych, że będzie możliwość dotowa-
nia straży pożarnej. I znowu z punktu widzenia 
pomysłu, w sytuacji kiedy ochotnicze straże włą-
czają się w proces dotyczący pomocy dla walczącej 
Ukrainy, przekazywania sprzętu, pomoc i dotacja 
są jak najbardziej potrzebne, ale włączanie tego do 
tej ustawy to jest według nas znowu kompromita-
cja. Ale znowu biorąc pod uwagę, czy więcej jest 
tu dobrego, czy złego, powiem, że komisja jedno-
głośnie przyjęła ustawę bez poprawek… przepra-
szam, z poprawkami, z 7 poprawkami, które macie 
państwo w wykazie poprawek. Są to poprawki re-
dakcyjno-legislacyjne. Te 7 poprawek zostało po-
partych również przez rząd. Komisja jednogłośnie 
podjęła uchwałę w sprawie całości ustawy, nato-
miast poprawki przeszły głosami 5:4.

Panie Marszałku, w imieniu komisji proszę 
o przyjęcie tej ustawy.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Takich pytań nie ma.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Czy pani minister Anna Chałupa pragnie zabrać 
głos w sprawie tej ustawy? Proszę bardzo.

PodSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FinanSóW 
anna chałuPa 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo dziękuję za zauważenie, że ta ustawa 

pozwoli na automatyzację procesu załatwiania 
spraw obsługiwanych przez Krajową Administrację 
Skarbową. To projekt bardzo potrzebny dla podat-
ników. Widzimy też, że zapewni on obywatelom, 
przedsiębiorcom pakiet spójnych, komplementar-
nych usług online do kompleksowego załatwiania 
spraw z zakresu podatków PIT, CIT i VAT.

Chciałabym się odnieść do tych pytań, któ-
re padły też wczoraj w  komisji w  kontekście 
zwłaszcza dotacji dla ochotniczych straży po-
żarnych, tak jak obiecałam panu przewodni-
czącemu komisji. Jeśli chodzi o to, czy nie ma 
możliwości przekazywania gminom dotacji ce-
lowych w celu finansowania OSP, to chciałabym 
tutaj nadmienić, że jak wynika z art. 32 ustawy 
o OSP, koszty funkcjonowania mogą być pokry-
wane z budżetów jednostek samorządu teryto-
rialnego oraz z budżetu państwa, ale z budżetu 
państwa tylko w formie dotacji bezpośrednio do 
OSP, przez komendanta głównego Państwowej 
Straży Pożarnej, na podstawie umowy zawartej 
z OSP. A zatem ta poprawka wprowadza moż-
liwość dofinansowania zadań własnych gminy 
w tym zakresie. Jest to tak naprawdę dodatkowa 
ścieżka finansowania OSP przy montażu finan-
sowym: środki własne gminy i środki budżetu 
państwa. Jest też inny zakres zadań. Dotacja na 
dofinansowanie będzie przekazywana za po-
średnictwem wojewody. Do udzielania dotacji 
ma zastosowanie ustawa o finansach publicz-
nych, czyli to będzie do 80% kosztów. Dodawany 
przepis jest fakultatywny, nie jest obligatoryj-
ny, i powinien być wykorzystywany w sytuacjach 
szczególnych, np. powstałych w wyniku zdarzeń 
losowych albo jeżeli nie wystarcza OSP pienię-
dzy, jakie otrzymuje od komendanta Państwowej 
Straży Pożarnej. To jest poprawka, którą zapro-
ponowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych 
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i Administracji i taką informację szczegółową od 
MSWiA otrzymaliśmy.

Jeżeli są dodatkowe pytania, to prosiłabym, żeby 
te pytania były kierowane do MSWiA. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Jerzy Czerwiński się zgłaszał.
Proszę bardzo.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
2 pytania, jedno związane z  tą wyliczanką 

w art. 29. Tam są szczegółowe daty, terminy, 
w których poszczególne postanowienia tej ustawy, 
poszczególne przepisy wchodzą w życie. Pytanie, 
czy nie lepiej było zastosować taką technikę, jaką 
się stosuje w innych ustawach, że minister wła-
ściwy za to odpowiedzialny, jeśli dana funkcjo-
nalność, jaką ustawa daje, już jest gotowa, określa 
w „Monitorze Polskim”, że np. po 2 tygodniach 
wchodzi ta funkcjonalność w życie i jest możliwe 
stosowanie takiej funkcjonalności. To jest pierw-
sze pytanie.

I drugie. To na pewno ułatwi życie takim prze-
ciętnym, nazwałbym to, podatnikom, nie płatni-
kom, tylko podatnikom. Tylko pytanie, jakie jest 
zabezpieczenie tych danych…

(Sygnał timera)
Ja sobie jestem w stanie wyobrazić taką oto sy-

tuację, że ktoś będzie czyhał na dane związane, nie 
wiem, z postępowaniami komorniczymi i potem 
odpowiednie przedsięwzięcia będzie przeprowa-
dzał, tak żeby np. móc się na tym łatwo wzbogacić. 
Czy sposób zabezpieczenia jest na tyle wiarygodny, 
że takich przypadków nie będzie?

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

PodSekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FinanSóW 
anna chałuPa 

Panie Senatorze, jeśli chodzi o kwestie doda-
wania nowych funkcjonalności, to chcemy to robić 
w drodze rozporządzenia. Jak będą wchodzić nowe 
funkcjonalności, to w rozporządzeniu minister fi-
nansów będzie ogłaszał, że są one już całkowicie 
zautomatyzowane.

A jeśli chodzi o zabezpieczenia, to tutaj zabez-
pieczenia się nie zmieniają. Wszystko to, co w ra-
mach tajemnicy skarbowej było zabezpieczone 
w naszych systemach… My teraz wystosowali-
śmy odpowiednie API, które będzie przekazywało 
do urzędu skarbowego… Urząd skarbowy nie jest 
serwerem, do którego mamy dostęp. Tam mamy 
dostęp tylko do swoich danych. Departament 
Bezpieczeństwa Ministerstwa Finansów razem 
z Centrum Informatyki Resortu Finansów dbają 
o to, żeby te dane na serwerach były bezpieczne.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Pytanie zadaje pan senator Leszek Czarnobaj.
(Głos z sali: Nie, nie…)
Nie? A, zapisał się do dyskusji.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Anna Chałupa: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
I proszę o zabranie głosu pana senatora Leszka 

Czarnobaja.

SenatoR 
leszek czarnobaj 

Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni 
Państwo!

Ja króciutko, może będę się powtarzał w niektó-
rych fragmentach. Ja żywię taką nadzieję jako być 
może człowiek naiwny, że może kiedyś państwo 
zrobicie porządek z tym, co tworzycie. Ja oczywi-
ście nie adresuję tego bezpośrednio do pani mi-
nister, ale jak pani minister spotyka tych, którzy 
robią te wrzutki, to może pani by podeszła i po-
wiedziała: słuchajcie, nie róbcie tak, bo ja później 
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idę do Senatu i ci ludzie mówią rzeczy, z którymi 
ja się zgadzam, a nie mogę tego powiedzieć wprost.

Ustawa, którą państwo proponujecie, dotyczą-
ca, nazwijmy to, szeroko pojętej komputeryzacji, ła-
twości połączenia online… To jest oczywista rzecz, 
którą my będziemy popierać. Nawet jak były wąt-
pliwości dotyczące tego, czy te upoważnienia dla 
tych 60 tysięcy ludzi należałoby tak wprowadzać, 
czy może inaczej… Jak państwo zauważyliście, nie 
poruszaliśmy tego wątku, bo uważamy, że ten ele-
ment dobra jest ważniejszy niż wątpliwości. No, ale 
to było zrobione w normalnym trybie. A wrzucanie 
takich rzeczy… O, dobrze, jest pan minister Soboń, 
człowiek odpowiedzialny za Polski Ład bis. Jest sy-
tuacja tego typu, że zgłaszaliśmy w debacie, mimo 
to państwo po prawej stronie kompletnie tego nie 
słuchali: nie róbcie tego Polskiego Ładu, zróbcie go 
od stycznia 2023 r., wyjmijcie te ważne elementy, 
które są istotne dla was jako elementy polityki fi-
skalnej, społecznej, włóżcie je do ustawy, poprzemy 
je, a resztę odłóżmy, żeby sobie odpowiedzieć na 
parę pytań. No, ale my tutaj słyszeliśmy, jaki to jest 
fantastyczny program, aż musiał przyjść minister 
Soboń, który robi teraz porządek, chociaż w niektó-
rych sytuacjach nie wie, co zrobić. I zaczynają upy-
chać to po różnych ustawach. Ale żeby to nie była 
jedna ustawa, Szanowni Państwo, to trzeba było 
do tej ustawy, która mówi o automatyzacji, infor-
matyzacji, wpisać wątek dotyczący przeniesienia 
z lipca na styczeń przyszłego roku kwestii zwią-
zanych z wprowadzeniem tego VAT. Ja już mówi-
łem, tylko że pana, Panie Ministrze, nie było, była 
tylko pani minister na posiedzeniu komisji: zrób-
cie jedną ustawę, która będzie się nazywała „worek 
– korekta Polskiego Ładu” i tam umieszczajcie te 
wszystkie wasze pomysły. Jak ktoś będzie szukał, 
to znajdzie sobie ten worek. A państwo rozdzielacie 
to po wszystkich ustawach i nie wiemy, gdzie tego 
szukać. To po pierwsze.

Po drugie, bardzo ważna sprawa, dotycząca 
pomocy straży pożarnej. No, przecież jest chy-
ba oczywiste, że bylibyśmy niepoważni, gdyby-
śmy powiedzieli: nie, nie należy pomóc straży 
pożarnej . Ale my mówimy co innego: dwa razy 
więcej pomagajmy strażom pożarnym. Tyle że 
przecież siądziemy dzisiaj z państwem i wymy-
ślimy 5 sposobów, jak można szybko pomóc, nie 
robiąc takich konstrukcji prawnych, które są po 
prostu czymś, co nie przystoi polskiemu parla-
mentowi, polskiemu rządowi, bo nie przystoi im 
taki sposób tworzenia prawa, że w ostatniej chwi-
li wrzuca się rzecz słuszną do ustawy dotyczącej 

ułatwień związanych z funkcjonowaniem Krajowej 
Administracji Skarbowej w relacjach: podatnik – 
Krajowa Administracja Skarbowa. Wrzuca się tam 
sprawy dotyczące straży pożarnej. No, w żadnej lo-
gice to się nie mieści.

Gdyby to był jeden taki przypadek, Pani 
Minister, Panie Ministrze, Szanowni Państwo, to 
powiedzielibyśmy: no dobra, stało się, okej, przy-
mykamy oko. Ale przecież nie ma posiedzenia, na 
którym nie byłoby takiej ustawy, w którą państwo 
coś tam wplatacie. Czy musi się zrealizować sce-
nariusz, o którym jeden z polityków powiedział, 
że Polska jest jedynym krajem, w którym trzeba 
odsunąć od władzy Prawo i Sprawiedliwość, aby 
przywrócić prawo i sprawiedliwość? Poddaję to 
pod rozwagę. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję… A nie, najpierw zamykam dyskusję, 

bo więcej zgłoszeń już nie ma.
Dla porządku informuję, że panowie senatoro-

wie Aleksander Szwed, Janusz Gromek, Grzegorz 
Czelej, Ryszard Świlski, pani senator Danuta 
Jazłowiecka i pan senator Wadim Tyszkiewicz zło-
żyli swoje wystąpienia do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie usta-
wy o podatku od towarów i usług oraz niektórych 
innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w  druku nr  715, 
a sprawozdanie komisji – w druku nr 715 A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej i Innowacyjności oraz Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, pana senatora Wojciecha 
Piechę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
wojciech Piecha 

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

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych oraz Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności o uchwalonej przez Sejm w dniu 
12 maja 2022 r. ustawie o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw.

Po dyskusji na posiedzeniu komisji komi-
sje wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
W głosowaniu było 17 głosów za, nikt nie był prze-
ciw, nikt się nie wstrzymał.

Teraz cel ustawy. Uchwalona przez Sejm 
w dniu 12 maja ustawa o zmianie ustawy o po-
datku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw zmierza do: wdrożenia dyrektywy Rady 
Unii Europejskiej 2019/2235 z dnia 16 grudnia 
2019 r. zmieniającej dyrektywę z 2006 r. w spra-
wie wspólnego systemu podatku od wartości doda-
nej i dyrektywę z 2008 r. w sprawie ogólnych zasad 
dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do 
działań obronnych w ramach Unii.

W punkcie następnym jest mowa o przedłuże-
niu obowiązywania do dnia 31 grudnia przepisów 
epizodycznych dotyczących wywozu i transportu 
na terytorium Ukrainy sprzętu opancerzonego lub 
ochronnego, konstrukcji oraz ich elementów składo-
wych, oznaczonych kategorią LU13, a także nabycia 
w celu wywozu na terytorium Ukrainy kamizelek 
kuloodpornych, hełmów wojskowych i policyjnych, 
tarcz, ochraniaczy kończyn i innych części ciała.

Ponadto chodzi o przedłużenie obowiązywania 
do dnia 31 lipca 2022 r. przepisów epizodycznych, 
które przewidują zwolnienie od akcyzy sprzedaży 
energii elektrycznej nabywcy końcowemu będące-
mu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie 
domowym, a także ustanowienie w okresie od 1 
czerwca 2022 do 31 lipca 2022 r. przepisów epizo-
dycznych, które przewidują obniżenie stawek ak-
cyzy z kwoty 232 zł na 1 tysiąc l do kwoty 97 zł na 
1 tysiąc l dla: olejów napędowych przeznaczonych 
do celów opałowych o kodach CN od 2710… itd., 
olejów opałowych o kodach CN od 2710… itd., z któ-
rych 30% lub więcej objętościowo destyluje przy 
350°C i o gęstości tu oznaczonej, a także pozosta-
łych paliw opałowych, w przypadku gdy ich gęstość 
w temperaturze 15°C jest niższa niż 890 kg na 1 m3.

Modyfikacja unormowań dotyczących kontroli 
inwestycji skutkujących nabyciem lub osiągnięciem 
znaczącego uczestnictwa lub nabyciem dominacji 
nad podmiotem objętym ochroną przez: osobę, któ-
ra nie posiada obywatelstwa państwa członkow-
skiego Unii Europejskiej, państwa będącego stroną 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym 

lub państwa należącego do Organizacji Współpracy 
Gospodarczej i Rozwoju; podmiot niebędący osobą 
fizyczną, który nie posiada lub nie posiadał od co 
najmniej 2 lat od dnia poprzedzającego zgłoszenie 
siedziby na terytorium państwa członkowskiego 
Unii Europejskiej, państwa będącego stroną umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.

Przedłużenie obowiązywania do dnia 31 lipca 
wyłączenia od opodatkowania sprzedaży detalicz-
nej: benzyn silnikowych, olejów napędowych, bio-
komponentów stanowiących samoistne paliwa, 
gazów przeznaczonych do napędu silników spali-
nowych. Tego dotyczyła ta ustawa.

Komisja wnosi o  przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Teraz senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do senato-
ra sprawozdawcy.

Nie ma takich pytań.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

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

Czy pan minister Artur Soboń pragnie zabrać 
głos w sprawie tej ustawy?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Artur Soboń: Nie.)

Dziękuję bardzo za zwięzłość, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Artur Soboń: Dziękuję, Panie Marszałku.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę pytania do przed-
stawiciela rządu.

Nie widzę zgłoszeń do takich pytań.
A, jest pytanie.
Proszę bardzo.
(Senator Paweł Arndt: Bardzo dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Pan senator Paweł Arndt.

SenatoR 
Paweł arndT 

Panie Ministrze, pan minister był podczas wy-
stąpienia pana Leszka Czarnobaja, który mówił 
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o tych wrzutkach do różnych innych ustaw. Czy 
pan minister byłby w stanie powiedzieć, ile już było 
takich przypadków, że zmiany dotyczące Polskiego 
Ładu były wkładane do różnych innych ustaw?

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Artur Soboń: Panie Marszałku, mogę z miejsca czy 
mam podejść do mównicy?)

A, niech pan mówi z miejsca, będzie szybciej.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FinanSóW 
arTur soboń 

To dziękuję. Jeśli mogę z miejsca, to już nie będę 
tutaj zajmował czasu.

Dla precyzji powiem, Panie Senatorze, że ten 
projekt, który dzisiaj jest procedowany, nie do-
tyczy Polskiego Ładu. On dotyczy kwestii zwią-
zanych z podatkiem VAT dla sił zbrojnych Unii 
Europejskiej działających w ramach wspólnej po-
lityki bezpieczeństwa i obrony, ale oczywiście także 
akcyzy w ramach przedłużenia tarczy antyakcyzo-
wej… przepraszam, antyinflacyjnej. I rzeczywiście 
wkracza też w zakres innych ustaw. Nie będę tutaj 
zaprzeczał, iż te poprawki oczywiście wykroczyły 
dalece poza legislację, która została pierwotnie za-
proponowana przez rząd.

Jeśli zaś chodzi o sam Polski Ład, to ten projekt, 
który już trafił do Senatu z Sejmu, jest projektem 
zamykającym kwestie zmian w podatku dochodo-
wym PIT.

Ale zapowiadałem i zapowiadam, że analogicz-
ny projekt dotyczący podatku CIT również zostanie 
skierowany do prac rządowych i do prac parlamen-
tarnych. Jesteśmy już na etapie finalizacji prac 
w ramach resortu.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Więcej pytań nie ma.
W związku z tym otwieram dyskusję.

I chciałbym się do niej zapisać.
Panie Ministrze, chciałbym wyrazić zadowole-

nie, że wprowadzono zmiany dotyczące przewoże-
nia za granicę pewnych zaliczanych do uzbrojenia 
sprzętów, które nie są uzbrojeniem, a zostały włą-
czone w 2000 r. – za moich czasów w MSW – do 
uzbrojenia, takich jak kamizelki kuloodporne, 
nagolenniki. No, niestety, niezależnie od zmian 
politycznych pewne decyzje administracji są nie-
wzruszone. I cieszę się z tego powodu. Dlatego że 
w czasie dyskusji nad naszą inicjatywą w tej spra-
wie w Senacie dyrektor z MSW stwierdził to, co ja 
słyszałem w roku 2000: tak, to jest uzbrojenie, to 
może być używane w nieodpowiednim celu przez 
nieodpowiednich ludzi. To stanowisko utrudnia-
ło pomoc dla Ukrainy w kwestiach sprzętu, który 
mógł być kupowany przez podmioty prywatne, cy-
wilów w Polsce. I były takie sytuacje, że był prze-
kazywany na Ukrainę z pewnym obejściem prawa.

Chcę powiedzieć, że były takie przypadki, że 
rząd podejmował inicjatywę senacką, która była 
kierowana przez panią marszałek Witek do za-
mrażarki sejmowej. Tak było choćby ze sprawą 
pewnego wsparcia finansowego dla osób represjo-
nowanych działających w okresie stanu wojennego 
i przed stanem wojennym w różnych podmiotach 
nielegalnych albo zwalczanych przez władzę. Taka 
ustawa była przygotowana przez Senat i ta senac-
ka ustawa nie została zrealizowana. Niemniej jed-
nak taka sama ustawa została przedstawiona przez 
rząd. Ja zawsze chwalę takie sytuacje, że dobre 
pomysły są przejmowane przez rząd. Nie mówię 
o tym dlatego, że mam jakiekolwiek pretensje do 
ministerstwa akurat w tej kwestii, która została 
wprowadzona. To jest bardzo dobra sytuacja. Nie 
chcecie, żeby opozycja występowała z takimi oczy-
wistymi ustawami, przejmujecie te ustawy, przed-
kładacie w Senacie, a my je popieramy. Tak więc 
jeszcze raz dziękuję panu ministrowi. Na tym de-
bata jest zakończona.

Zamykam…
Przepraszam, przed zamknięciem dyskusji 

jeszcze informuję, że państwo senatorowie Mariusz 
Gromko, Władysław Komarnicki i  Agnieszka 
Gorgoń-Komor złożyli swoje przemówienia w dys-
kusji do protokołu*.

I teraz zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chciałby cokolwiek 

dodać albo odjąć?

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Artur Soboń: Chciałbym podziękować Wysokiemu 
Senatowi za wspólną pracę nad tym projektem.)

Dziękuję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone dzisiaj.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych.

Przypominam, że projekt ten został wniesio-
ny przez grupę senatorów. Projekt zawarty jest 
w druku nr 694, a sprawozdanie komisji – w dru-
ku nr 694 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
panią senator Magdalenę Kochan, o przedstawie-
nie wspólnego sprawozdania komisji o projekcie 
ustawy.

SenatoR SPRaWozdaWca 
maGdalena kochan 

Dziękuję serdecznie.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisje, które przed chwilką wymienił pan 

marszałek Bogdan Borusewicz, rozpatrzyły projekt 
ustawy będący inicjatywą ustawodawczą 40 sena-
torek i senatorów. Połączone komisje przyjęły pro-
ponowane rozwiązania następującym stosunkiem 
głosów: 15 za, nikt nie był przeciw, 12 senatorów 
się wstrzymało.

Ustawa dotyczy powrotu do obowiązujących do 
dnia 31 grudnia 2021 r. rozwiązań, które były dłu-
gotrwałe, które od 1993 r. wypełniały konstytucyj-
ną zasadę zawartą w art. 71 ust. 1 naszej ustawy 
zasadniczej, zasadę, według której rodziny znaj-
dujące się w trudnej sytuacji materialnej i spo-
łecznej, zwłaszcza wielodzietne i niepełne, mają 
prawo do szczególnej pomocy ze strony władz pu-
blicznych. Za tę szczególną pomoc uznawaliśmy 
prawo do rozliczania się rodziców samotnie wy-
chowujących swoje dzieci wspólnie z tymi dziećmi. 
Od tej zasady odszedł Polski Ład. To prawda, że 
wprowadził zasadę 30-tysięcznej kwoty wolnej od 
podatku, ale prawdą jest też to, że z tej ulgi korzy-
stają wszystkie rodziny i wszyscy podatnicy. Zatem 
wszystkie inne formy wsparcia winny zostać za-
chowane. Wychodząc od tej zasady, uznaliśmy, że 
rodziny niepełne mają prawo do ulgi podatkowej, 

do rozliczania się wspólnie z dziećmi, tak jak pełne 
rodziny są objęte prawem do wspólnego rozlicza-
nia się ze współmałżonkiem. Tego dotyczy projekt 
ustawy.

Co więcej, projekt ustawy otrzymał pozytywną 
opinię rzecznika praw dziecka. Co prawda dodał 
on, że rozwiązania rządowe są pełniejsze, ale to 
nieprawda, bo w świetle tego, co stało się w Sejmie 
w ciągu ostatnich kilku dni, pełna ulga samotnemu 
rodzicowi nie przysługuje. Jego dziecko jest liczo-
ne jak pół obywatela, ta ulga jest po prostu mniej-
sza. My uznajemy, że ta ulga powinna obowiązywać 
w całości.

Rzecznik praw obywatelskich uznał te roz-
wiązania za absolutnie słuszne, idące w dobrym 
kierunku, a także uzupełnił je o propozycję, żeby 
dziecko pełnoletnie, które się kształci, mogło rozli-
czać się… Odwrotnie: rodzic, który ma pełnoletnie 
dziecko, które się kształci, także będzie miał prawo 
do rozliczenia się z tym dzieckiem. Dochód tego 
pełnoletniego uczącego się dziecka liczy się tak, 
jakby otrzymywało ono dwunastokrotność renty 
socjalnej. Połączone komisje na swoim posiedze-
niu 26 kwietnia uznały tę podpowiedź za właści-
wą i wprowadziły stosowną poprawkę do zapisów 
projektu ustawy.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych nie zgłasza 
uwag do projektu ustawy, a Towarzystwo Przyjaciół 
Dzieci uznaje go za bardzo dobry. Niestety kurio-
zalne jest – przepraszam, muszę to państwu po-
wiedzieć – stanowisko ministra rodziny i polityki 
społecznej, który uważa, że przedłożenie to nie 
wymaga jego opinii, że opinia ministra rodziny 
i polityki społecznej jest w tej sprawie bezprzed-
miotowa. Niemniej jednak stosunkiem głosów, jaki 
podałam… 15 głosów za, nikt nie był przeciw, 12 
senatorów wstrzymało się od głosu. Przedkładamy 
Wysokiej Izbie ten projekt ustawy i bardzo proszę 
o jego przyjęcie.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 

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

Wnioskodawcy upoważnili do ich reprezento-
wania również panią senator Magdalenę Kochan.

I pani senator Halina Bieda zadaje pytania.
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SenatoR 
halina bieda 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, Pani Senator, ja w zasadzie 

mam jedno pytanie, związane może mniej z aspek-
tem finansowym. Mianowicie czy na posiedzeniu 
komisji państwo poruszali kwestię tego, że taki 
sposób rozliczania się, korzystny dla osób samotnie 
wychowujących dzieci, może mieć również wpływ 
na podjęcie decyzji o posiadaniu dziecka, jeśli wziąć 
pod uwagę, że ciągle, mimo różnych prób, mamy 
ujemny przyrost naturalny? Dziękuję.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Bardzo dziękuję, Pani Senator, za to pytanie. 
Nie, podczas obrad komisji ten aspekt nie był bra-
ny pod uwagę, ale uważam go za bardzo istotny. 
Bezpieczeństwo ekonomiczne rodziny, także rodzi-
ny niepełnej, jest podstawą do większej dzietności. 
Mówią o tym wszystkie badania demograficzne.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Pani senator Ewa Matecka. Proszę bardzo.

SenatoR 
ewa maTecka 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Senator, mówiła pani, że ministerstwo ro-

dziny wyraziło…
(Zakłócenia w trakcie wypowiedzi)
…opinia ministerstwa rodziny. Proszę powie-

dzieć, czy przedstawiciel ministerstwa rodziny był 
obecny na posiedzeniu komisji i wtedy wyraził ta-
kie zdanie? W jaki sposób ta informacja o niewy-
rażaniu swojej opinii przez to ministerstwo została 
państwu przedstawiona? Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Proszę bardzo.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Bardzo dziękuję.
Pani minister Maląg, minister rodziny i polityki 

społecznej, w sposób pisemny wyraziła swoją opi-
nię i użyła tam takiego sformułowania, dokładnie 
cytuję: przedłożenie opinii w powyższej sprawie 
jest bezprzedmiotowe. Przykro mi to słyszeć, po-
nieważ właśnie rodzina, w tym ta, która się boryka 
z trudnościami, która jest objęta ochroną konsty-
tucji, ustawy zasadniczej, winna być przedmiotem 
szczególnej troski tegoż ministerstwa.

Z przykrością także stwierdzam, że niefortunne 
wypowiedzi ministra odpowiedzialnego za usuwa-
nie błędów z Polskiego Ładu, który uznał niepeł-
ne rodziny za nierodziny… A ja sobie wyobrażam 
rodzinę, gdzie wdowa wychowuje czworo dzieci. 
I proszę mi powiedzieć: czy to nie jest rodzina? 
Tata, który wychowuje samotnie dwójkę dzieci 
lub jedno dziecko? To jest rodzina. To jest rodzina 
podlegająca szczególnej – jeszcze raz to powiem 
– ochronie konstytucyjnej. Przykro mi także… 
Pamiętam podpowiedź rozwiązania tych trudnych 
sytuacji rodzin niepełnych wyrażoną swego czasu 
przez posłankę, która dzisiaj jest eurodeputowaną: 
po prostu poradziła ona samotnym mamom wyj-
ście za mąż. No, cóż, trudne, przykre, niezgodne 
z polską konstytucją.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Pan senator Jerzy Czerwiński.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Trochę mi jest przykro, bo jeśli pani cytuje ja-

kąś wypowiedź, nawet pisemną, to ja bym prosił, 
żebym ja tę wypowiedź dostał. Bo ja nie uczestni-
czyłem w posiedzeniu pani komisji. Pani minister… 
To trzeba mówić o całości. Bezprzedmiotowe, ale 
dlaczego? Dlatego, że tą sprawą zajmował się już 
Sejm. Szybsza jest ścieżka, kiedy Sejm się już tym 
zajmuje i przesyła to do nas – i my przypuszczalnie 
będziemy się tym zajmować na przyszłym posie-
dzeniu – niż inicjatywa senacka.
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I dlatego pytanie, już merytoryczne, nie komen-
tujące: czy nie prościej byłoby te zmiany po prostu 
wprowadzić jako poprawki senackie do ustawy, 
która do nas już chyba spłynęła, bo ona formalnie 
już jest w Senacie – nie wiem, czy już jest w nume-
rowanym druku, chyba także – która się zajmuje 
tą właśnie sprawą?

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Senator.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Panie Senatorze, opinia pani minister Maląg 
jest dołączona do wszystkich opinii, które zawie-
ra ten druk, tak więc jest na stronach senackich. 
Proszę sprawdzić to sformułowanie.

A co do tego, czy nie szybszą ścieżką jest ścieżka 
sejmowa… Powiem tak. Czekaliśmy na tę ścieżkę 
sejmową z naszym przedłożeniem, licząc na to, że 
obietnice rządu, wyrażane także przez pana mi-
nistra Sobonia, zostaną spełnione, że rodziny nie-
pełne będą mogły, że samotny rodzic z dzieckiem 
lub dziećmi będzie mógł rozliczać się ze swoim 
dzieckiem wspólnie. Tymczasem z Sejmu trafia do 
nas projekt ustawy, w którym owszem, może tego 
dokonać rodzic samotnie wychowujący dzieci lub 
dziecko, ale pod warunkiem, że jedno z tych dzieci 
ma orzeczenie o niepełnosprawności. A jeśli jest to 
dziecko zdrowe lub są to dzieci zdrowe, to taka ulga 
przysługuje w połowie. Zatem ten obywatel z sa-
motnym rodzicem jest liczony jak pół obywatela. 
Na to nie możemy się zgodzić. Co więcej, w projek-
cie rządowym nie ma także tego, co my proponu-
jemy, a mianowicie możliwości skorzystania czy 
wyboru przez rodziców samotnie wychowujących 
dzieci: albo skorzystania z odliczenia od podatku, 
od kwoty podatku 1 tysiąca 500 zł, albo rozliczenia 
się wspólnego z dzieckiem. Projekt rządowy tego 
nie zawiera. I według mnie nie zawiera także in-
formacji… Jeszcze tego projektu szczegółowo nie 
przejrzałam, nie czytałam, ale z informacji, które 
na jego temat mam, wynika, że rodzic samotnie 
wychowujący dziecko uczące się, które już skoń-
czyło osiemnasty rok życia, nie może się wspólnie 
z nim rozliczać. Nasz projekt to przewiduje – to jest 

podpowiedź rzecznika praw obywatelskich, którą 
zawarliśmy w naszym projekcie. Tak więc projekt 
ten jest dużo szerszy i nic nie stanie na przeszko-
dzie, jeśli jego zapisy wprowadzimy w takim trybie, 
w jakim 40 senatorów postanowiło go przedłożyć. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Więcej…
(Głos z sali: Jeszcze senator Czerwiński.)
Pan senator Czerwiński. Proszę bardzo.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Jeśli można, Panie Marszałku, to właściwie 
miałbym pytanie.

Zapisy, które są w tym projekcie ustawy, można 
spokojnie wprowadzić jako poprawki do ustawy, 
już do ustawy, i będzie to skuteczniejsze. Ja sobie 
jestem w stanie wyobrazić, że np. część z tych po-
prawek może przejść, może wszystkie. Bo teraz, 
proszę zauważyć, przepraszam za wyrażenie, to 
jest brzydkie, ale otorbiacie się państwo, nie wpro-
wadzacie tego jako poprawki…

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

No właśnie.
…I wprowadzacie to jako projekt, który będzie 

szedł zwykłą ścieżką. Wejdzie albo nie wejdzie. 
Pytanie: czy nie prościej robić to najprostszymi 
środkami, po prostu przez poprawki? Od tego jest 
Senat, nawiasem mówiąc.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Proszę bardzo.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Panie Senatorze, zaufanie to jest ta rzecz, któ-
rej w Polsce bardzo brakuje. Nie możemy mieć za-
ufania do rządu, który odrzuca całe nasze projekty 
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ustaw, po czym przynosi je jako swoje do Izby. Nie 
mamy pretensji o autorstwo. Mamy pretensje o to, 
o czym pan mówił przed chwilką, o to, że gdyby 
nasza współpraca na co dzień była lepsza, zapewne 
dobre pomysły byłyby szybciej wdrażane. Mamy 
doświadczenie z obietnicami rządu, choćby takimi, 
jakie uzyskali rodzice samotnie wychowujące dzie-
ci, bo słyszeli, że w poprawianym Polskim Ładzie 
ich sytuacja zostanie naprawiona. I nie została. 
Zatem przedkładamy… Robimy swoje. Robimy to, 
co do Senatu należy. Mamy możliwość wniesienia 
inicjatywy ustawodawczej, a 40 senatorów, 40% 
Izby podpisało się pod tym projektem. Jako ich re-
prezentant i sprawozdawca 3 komisji także robię 
to, co należy do moich obowiązków, sprawozdaję 
pracę 3 komisji.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Teraz pan senator Jan Maria Jackowski.
Proszę uprzejmie.

SenatoR 
jan maria jackowski 

Dziękuję bardzo.
Pani Senator, czy nie sądzi pani, że gdyby rze-

czywiście intencją rządu było promowanie rodzi-
ny w systemie podatkowym, to np. rozważano by 
w Polsce system francuski? Ja przypomnę, że tam 
jest tak, że małżonkowie mogą się wspólnie rozli-
czać, ale jest iloczyn na każde dziecko. W ten spo-
sób system podatkowy premiuje dzietność, która 
jest w interesie państwa. Wtedy nie ma tych zarzu-
tów, o których my tu dyskutujemy, tych, nazwij-
my to, dotyczących tego, które dziecko jest lepszym 
dzieckiem, które gorszym, z jakiego związku itd., 
itd. Czy prawidłowo myślę? Dziękuję.

(Senator Magdalena Kochan: Panie Senatorze…)

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Panie Senatorze, ja marzę o francuskim spo-
sobie rozliczania podatków. Rodziny rzeczywiście 

są tam preferowane. Francja jest chyba jedynym 
z  krajów Unii Europejskiej – nie znam ostat-
nich wyników demograficznych – który od wie-
lu lat… Trzeba powiedzieć, że Francuzi politykę 
prorodzinną, prodemograficzną wprowadzali po 
skończonej I wojnie światowej. Marzę o takim roz-
wiązaniu, o takim modelu promowania rodziny 
i dzietności jak model francuski. Wszystko przed 
nami. Zapraszam pana senatora do porządnych 
prac w tym obszarze. Na pewno będziemy działać 
w dobrej sprawie.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Pani Senator.
Więcej pytań nie ma.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie przedstawionego projektu ustawy?
Nie ma przedstawiciela rządu, a był zapraszany, 

było wysłane zaproszenie do Ministerstwa Rodziny 
i Polityki Społecznej. Szkoda, bo chciałem zadać py-
tanie, dlaczego pani minister Maląg uważa, że jej 
opinia do ustawy byłaby bezprzedmiotowa.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Halinę 

Biedę.

SenatoR 
halina bieda 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja się bardzo cieszę, że mogłam się znaleźć 

w gronie 40 osób, które zainicjowały projekt tej 
ustawy. Bardzo dziękuję też pani senator Kochan, 
że pilnowała, żeby była ona szybko wprowadzo-
na. Dziękuję też komisjom, które pozytywnie ją 
zaopiniowały.

Powiem tak: przez niecałe 16 lat byłam matką 
samotnie wychowującą czwórkę dzieci. (Oklaski) 
Ponieważ mój ostatni, najmłodszy syn niedawno 
podjął pracę, mimo że jeszcze studiuje, wspólne 
rozliczanie jest już niemożliwe. Naprawdę uwa-
żam, że przywilej wspólnego rozliczania się z opo-
datkowania z dzieckiem, z dziećmi… Niezależnie 
od tego, ile ma się dzieci, można tę ulgę zastoso-
wać. Proponowane zmiany i wycofanie się rządu 
z obietnicy, aby ten przywilej, który był od 1993 r… 
Pomysł, aby znalazło się to w ustawie, którą bę-
dziemy rozpatrywać na następnym posiedzeniu, 
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uważam za bardzo zły. Jeśli nasz projekt, co jest 
możliwe, przepadnie w Sejmie i za 2 tygodnie bę-
dziemy rozpatrywać projekt rządowy, to na pewno 
wniesiemy do niego te poprawki. Tak jak mówiła 
pani senator Kochan, róbmy swoje.

Uważamy, że takie rozliczenie jest absolutnie 
potrzebne. Mogę to powiedzieć na podstawie wła-
snego doświadczenia. Apeluję do wszystkich tych, 
którzy się wstrzymali – na szczęście nikt w komisji 
nie był przeciwko temu projektowi – aby popar-
li tę ustawę, bo z punktu widzenia osób samotnie 
wychowujących dzieci jest ona bardzo ważna, po-
trzebna i istotna. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Kwiatkowski, proszę 

uprzejmie.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie, Panowie Senatorowie!
W Polsce mamy 2,5 miliona osób, rodziców 

samotnie wychowujących dzieci. Podkreślam: 
2,5 miliona osób. Przepisy Polskiego Ładu powie-
działy tym osobom: „Jesteście gorszymi rodzica-
mi. Wprowadzamy przepisy prawa traktujące was 
gorzej, przepisy w wymiarze podatkowym traktu-
jące gorzej dzieci z takich rodzin niż dzieci z ro-
dzin, gdzie jest mama i dziecko”. Ustawodawca 
powiedział rodzicom będącym panną, kawalerem, 
wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem czy 
rodzicowi, w stosunku do którego orzeczono se-
parację z dotychczasowym partnerem: „Państwo 
będzie traktować was gorzej”. I proszę pamiętać, 
że zdecydowana większość tych sytuacji to oczy-
wiście kobiety samotnie wychowujące dzieci. To są 
także przypadki związane z tym, że do rozejścia się 
partnerów doprowadziło np. to, że była stosowana 
przemoc domowa.

Dzisiaj mamy do czynienia z taką sytuacją, że 
kiedy pracowano nad przepisami Polskiego Ładu, 
kiedy wprowadzano zmiany w ustawie realizują-
cej Polski Ład, kiedy sejmowa Komisja Finansów 
Publicznych przesądziła o likwidacji prawa podat-
nika będącego osobą samotnie wychowującą dziec-
ko albo dzieci do wspólnego opodatkowania z tym 

dzieckiem albo z tymi dziećmi na rzecz ustanowie-
nia uprawnienia do odliczenia od podatku kwoty 
w wysokości 1 tysiąca 500 zł, czyli na gorszych za-
sadach niż w rodzinach, gdzie jest dwoje rodzi-
ców… No, kiedy przedstawiano ratio legis – o ratio 
legis mówię tutaj w cudzysłowie – zgłoszonych po-
prawek, podniesiono, co następuje: wprowadzenie 
kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tysięcy zł 
zwielokrotni zysk samotnych rodziców w stosun-
ku do korzyści uzyskanych przez rodziców będą-
cych małżonkami. Kto to powiedział? Posłanka 
Chorosińska na posiedzeniu Komisji Finansów 
Publicznych we wrześniu 2021 r. Wstydu nie ma-
cie. Mamy do czynienia z rodzicem – nieważne, czy 
to jest kobieta, czy samotny ojciec – który i tak jest 
w dalece trudniejszej sytuacji niż ci rodzice, którzy 
we dwójkę wychowują dziecko lub dzieci. I wy pro-
ponujecie traktować ich gorzej? Mówię „wy”, kieru-
jąc te słowa do rządu. Rząd miał szansę wyjść z tej 
sytuacji z twarzą. Sejm nowelizował przed chwilą 
przepisy tej ustawy. I co zrobił? Czy uwzględnił tę 
poprawkę? Nie uwzględnił.

Odpowiadam na pytanie jednego z senatorów, 
moich przedmówców: tak, zgłosimy taką popraw-
kę. Osobiście będę zgłaszał taką poprawkę do pro-
jektu rządowego. Czy wierzę, że rząd ją przyjmie? 
Obawiam się, że nie przyjmie, bo gdyby chciał 
uczciwie traktować tych rodziców, toby zawarł to 
już w tych zmianach przepisów prawa, nad któ-
rymi pracował Sejm. Zawarł? Nie zawarł. Tym 
bardziej mam taki obowiązek, taką odpowiedzial-
ność. Chcemy uczciwie, równo, tak samo traktować 
dzieci, niezależnie od tego, czy są wychowywane 
przez obydwoje rodziców, czy przez jednego ro-
dzica. Należy korzystać z każdej możliwości, żeby 
tę dyskryminację usunąć. Dziękuję, Pani Senator, 
za inicjatywę w tym zakresie. Zgłosimy także taką 
poprawkę do projektu rządowego i będziemy rzą-
dzącym patrzeć na ręce. Nie pozwolimy, żeby 
2,5 miliona rodziców samotnie wychowujących 
dzieci było traktowanych gorzej, żeby dzieci, które 
oni wychowują, były traktowane gorzej niż te, które 
są wychowywane przez obydwoje rodziców. Sami 
wiemy, że sytuacje w życiu są różne.

Oczekiwanym efektem projektowanej regulacji 
będzie nie tylko poprawa sytuacji dochodowej osób 
samotnie wychowujących dzieci oraz zrównanie – 
powtórzę: zrównanie – ich sytuacji pod względem 
możliwości rozliczania dochodów z osobami pozo-
stającymi w małżeństwie, ale także uwzględnienie 
w polskim ustawodawstwie podatkowym konsty-
tucyjnego prawa rodzin niepełnych do szczególnej 
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pomocy ze strony władz publicznych. Mówimy 
o przepisie, który obowiązuje w polskim porząd-
ku prawnym. Wy podeszliście do niego – powiem 
najdelikatniej – lekceważąco, całkowicie o nim za-
pominając. My nie zapominamy, że art. 71 ust. 2 
konstytucji mówi o szczególnej pomocy ze strony 
władz publicznych dla rodzin w trudnej sytuacji 
materialnej i społecznej, zwłaszcza rodzin wielo-
dzietnych i niepełnych.

Tak często odwołujecie się do potrzeby ochro-
ny rodzin wielodzietnych. Przeczytajcie ten zapis 
konstytucji w całości. Tam jest nie tylko część 
dotycząca rodzin wielodzietnych, tam jest rów-
nież część dotycząca rodzin niepełnych. Czy one 
są gorsze tylko dlatego, że nie ma tam już sakra-
mentalnego związku małżeńskiego? A co, jeśli 
rodzic jest wdowcem? A jeśli drugi z rodziców 
zginął w wypadku drogowym? Przecież to jest 
kuriozalna sytuacja. Jest mi wstyd, że w ogó-
le na ten temat musimy rozmawiać. Jak moż-
na było na to wpaść? Jak komuś do głowy mógł 
wpaść pomysł, że rodzic, który i  tak jest już 
w trudnej sytuacji, bo sam wychowuje dziecko, 
ma być traktowany gorzej? Dlatego uważam, że 
ta nowelizacja przepisu, która przywraca – po-
wtórzę: przywraca – prawa podatnika będącego 
osobą samotnie wychowującą dziecko lub dzie-
ci do wspólnego opodatkowania na takich sa-
mych zasadach jak w przypadku rodzin pełnych, 
jest absolutnie miarą naszego człowieczeństwa 
i pokazuje, że my nie dehumanizujemy związ-
ków niepełnych, a wręcz przeciwnie, że dzisiaj, 
o czym mówiła moja przedmówczyni, w sytu-
acji zapaści demograficznej każde dziecko jest 
dla nas szczególnie istotne. I obowiązkiem pań-
stwa, które korzysta z takich instrumentów jak 
przepisy prawa podatkowego, jest podkreślanie, 
że każda rodzina, także ta, w której jest tylko je-
den z rodziców, będzie przez państwo wspierana. 
W tej sprawie do nas wszystkich napływały licz-
ne wnioski, mamy także stanowisko rzecznika 
praw obywatelskich w tej sprawie. Wszyscy py-
tają o to samo: dlaczego dziecko wychowywane 
przez samotnego rodzica staje się gorsze niż to 
wychowywane przez obojga rodziców? My nie 
możemy zapominać także o tym, że mamy do 
czynienia z trudną sytuacją również ze wzglę-
du na tzw. otoczenie gospodarczo-finansowe. 
Mamy do czynienia z ogromną inflacją, nie re-
kompensują tej straty zmiany zasad opodatko-
wania i przejście na system ulgi w wysokości 1 
tysiąca 500 zł.

Dlatego biorąc te wszystkie okoliczności pod 
uwagę, mam nadzieję, że dzisiaj, szczególnie kie-
dy mamy już do czynienia z nowelizacją Polskiego 
Ładu, która dalej nie rozwiązała tego problemu, 
przyjmiemy inicjatywę ustawodawczą ponad po-
działami politycznymi, a także ponad podziałami 
politycznymi na kolejnym posiedzeniu głosami 
wszystkich pań i panów senatorów do projektu 
rządowego wprowadzimy poprawkę. Jest mi na-
prawdę całkowicie obojętne, czy szybszą ścieżką 
będzie przyjęcie poprawki do projektu rządowego, 
czy przyjęcie inicjatywy pani senator. Ważne jest, 
żeby ten problem rozwiązać.

Przypominam także, że zgodnie z utrwalonym 
orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego w tym 
zakresie, opartym na wynikającej z zasady demo-
kratycznego państwa prawa zasadzie ochrony za-
ufania do państwa i stanowionego przez nie prawa, 
nie jest dopuszczalne co do zasady dokonywanie 
zmian obciążeń daninowych w ciągu roku podat-
kowego. W jakich okolicznościach przyjmowaliście 
Polski Ład? Mam tutaj, w tej sali przypominać, jak 
pracowaliście nad tym projektem, z jakim wyprze-
dzeniem przed rozpoczęciem roku budżetowego, 
i to akurat w tym zakresie projektem niekorzyst-
nym dla podatnika? Bo gdybyście jeszcze to zmie-
niali w sposób korzystny dla podatników, to można 
by się zastanawiać, ale, jak wiemy, te niekorzyst-
ne zmiany były ogłaszane w bardzo krótkim czasie 
przed ich wejściem w życie.

Szanowni Państwo, podsumowując, proszę, 
rekomenduję: przyjmijmy te rozwiązania, które 
powodują, że nie ma dzieci gorszego Boga nieza-
leżnie od tego, czy są wychowywane przez oboje 
rodziców, czy przez samotnego rodzica. Przyjęcie 
tego projektu to jest zmazanie pewnej plamy na 
autorytecie państwa, która pokazuje, że defawo-
ryzuje ono, nazwijmy rzecz po imieniu, traktuje 
gorzej, traktuje po macoszemu – i to słowo należy 
wziąć w cudzysłów – trochę gorzej traktuje te dzie-
ci. Dzisiaj mamy szansę to naprawić. Przyjmijmy 
ten projekt bez zbędnej zwłoki, a na kolejnym po-
siedzeniu wprowadźmy także tę poprawkę do pro-
jektu rządowego. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

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

Marię Jackowskiego.
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SenatoR 
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Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Otóż system podatkowy to jest jeden z kluczo-

wych instrumentów polityki państwa, szczególnie 
w zakresie polityki rodzinnej. W Polsce do pew-
nego momentu po przemianach w 1989 r. na to, 
czy podatnik miał dzieci na utrzymaniu, czy nie 
miał ich na utrzymaniu, system był, że tak powiem, 
ślepy, nie uwzględniał tego, to była indywidualna 
sprawa podatnika. Ale na szczęście w połowie ubie-
głej dekady, po ciekawym głosowaniu w 2006 r., 
zostało wprowadzone po raz pierwszy do pol-
skiego systemu podatkowego odliczenie podatko-
we ze względu na dziecko – wtedy miało być ono 
w kwocie 500 zł w skali roku, ale dzięki poparciu 
wniosku LPR przez Platformę Obywatelską była to 
dwukrotność tej kwoty. To sprawiło słynne głoso-
wanie z roku 2006.

(Głos z sali: Dzięki…)
Pani poseł to pamięta, tak jest.
I to było moim zdaniem przełomowe w podej-

ściu państwa do rodziny, ponieważ nagle państwo 
dostrzegło, że podatnik ma na utrzymaniu jakichś 
członków rodziny, którzy z przyczyn oczywistych 
nie mogą zarobkować. W związku z tym, skoro 
prowadzący działalność gospodarczą mogli sobie 
odliczyć np. wykładzinę w biurze, meble czy coś 
innego jako… W takim razie powinno być również 
odliczenie od podatku dochodowego w przypadku 
osób, które pozostają na utrzymaniu podatnika – 
co nie oznacza, że taka rodzina nie płaci i tak po-
datków pośrednich, bo przecież nie ma ulgi na to, 
co jest obciążone VAT czy akcyzą, jeżeli się z tego 
typu produktów, usług czy towarów korzysta.

Wydaje się, że w tym momencie powinniśmy 
się wszyscy zastanowić nad tym, żeby wreszcie 
postawić kropkę nad „i”, to znaczy nad tym, żeby 
system podatkowy w Polsce faktycznie uwzględniał 
sytuację podatnika i dzieci, które pozostają na jego 
utrzymaniu. Dlatego ja panią senator Magdalenę 
Kochan zapytałem o system francuski. Oczywiście 
nie ma idealnych systemów podatkowych, to trzeba 
sobie jasno powiedzieć, każdy system będzie za-
wsze wzbudzał dyskusję – podatek liniowy będzie 
ją wzbudzał, progresywny… Będzie: a czemu taki, 
a czy ma być podatek spadkowy, a czy ma być grupa 
pierwsza zerowa, czy nie, a co z darowizną w ro-
dzinie, a to, a tamto. Mogą być bardzo różne poglą-
dy na tego typu kwestie. Ale jeżeli chodzi o system 
iloczynu, to w krajach europejskich lepszego niż 

to rozwiązania pod względem prorodzinnym chy-
ba nie wprowadzono. Ja przypomnę, że podatki we 
Francji płaci się z uwzględnieniem liczby osób po-
zostających w rodzinie, jest odliczanie na podstawie 
części, przez które dzielimy dochody. A więc to jest 
tzw. system iloczynu. Rodzice to 1 plus 1, a każde 
dziecko to 0,5, zwiększone o następną połówkę, jeśli 
jest to dziecko z niepełnosprawnością lub z inwa-
lidztwem – bo też trzeba w systemie podatkowym 
uwzględnić to, że koszty utrzymania dziecka obar-
czonego niepełnosprawnością lub inwalidztwem są 
wyjątkowo duże. W przypadku 80-procentowego 
inwalidztwa dana osoba jest, że tak powiem, odli-
czana bez ograniczeń wiekowych. Czyli mamy tu-
taj rozwiązany problem np. 30-letnich osób, które 
są na utrzymaniu rodziców czy są… Rodzice w tej 
chwili otrzymują pewne świadczenie, ale nie ma 
tego odliczenia, a chodzi tu o osoby absolutnie nie-
zdolne do podjęcia pracy zarobkowej. Tam dziecko 
pozostaje na utrzymaniu rodziców do osiemnaste-
go roku życia, a w przypadku studiów – do dwu-
dziestego piątego. W przypadku założenia rodziny 
może wystąpić rozliczenie wspólnie z rodzicami 
jednego z małżonków – a więc tu widzimy też ro-
dzinę wielopokoleniową. Co roku można wybierać, 
z którymi rodzicami robi się rozliczenie. Dotyczy 
to również wnuków. W momencie pozostawania 
na utrzymaniu rodziców rozwiedzionych czy też 
będących w separacji rodzicom przysługuje 1/4 od-
liczeń. Utrzymanie dzieci powyżej osiemnastego 
roku życia lub będących inwalidami może też być 
rozliczane w innej formie – przez odliczanie kosz-
tów żywienia, diety żywieniowej itd. Nie chciałbym 
tutaj wchodzić w szczegóły tego systemu, on jest 
rzeczywiście skomplikowany, niemniej jednak 
Francja jest chyba jedynym krajem europejskim, 
który jeżeli chodzi o problematykę demograficz-
ną, to poprzez…

(Senator Magdalena Kochan:  Jeszcze 
Skandynawia…)

…poprzez gigantyczne nakłady od lat sześćdzie-
siątych… Wtedy faktycznie ta polityka prorodzin-
na się zaczęła i jednak, mimo wszystko, osiągnęła 
pewne sukcesy, choć nie jest w pełni satysfakcjo-
nująca, bo z tego, co pamiętam i co mówią dane, 
wynika, że nie mają oni jeszcze tej reprodukcji pro-
stej, czyli powyżej 2,1, współczynnik jest na pozio-
mie 2. Tak że, Wysoka Izbo, ja sądzę, że zamiast 
toczyć boje na ten temat, możemy po prostu przy-
jąć ten projekt ustawy, to, co zadeklarował pan se-
nator Kwiatkowski. Na pewno jak ta słynna ustawa 
o obniżeniu do 12%, która ma wejść… Notabene jest 
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to ustawa, co do której, jak rozumiem, będzie ta-
kie rozwiązanie, że ma wejść 1 lipca, bo taką odpo-
wiedź dostałem od ministra finansów w sprawie 
pewnych rozliczeń podatkowych, ale będzie obo-
wiązywała od 1 stycznia. Czyli tych 12% jeszcze 
nie ma, ale ma to obowiązywać od 1 stycznia tego 
roku. Część osób już korzysta np. z ulgi dla klasy 
średniej i… Teraz nikt, czy prowadzi działalność 
gospodarczą, czy jest na umowie o zatrudnieniu, 
czy jest na umowie zlecenia, czy na jakichś innych 
formach, czy jest na jakichś ryczałtach, czy nie, nie 
jest w stanie obliczyć, jaki finalnie zapłaci podatek 
przy przewidywanych dochodach za rok 2022. Co 
więcej, Krajowa Administracja Skarbowa też nie 
jest w stanie tego zrobić i będzie miała gigantyczne 
problemy z rozliczeniem PIT za rok 2022. A więc 
z tym mamy tutaj do czynienia i ze względu na to 
uważam, że w sprawie dzieci… Tu nie ma co dzie-
lić dzieci na gorsze, lepsze itd., itd., tylko trzeba 
wypracować zgodny z deklaracjami rządu system 
naprawdę prorodzinny. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję… A, wcześniej dla porząd-

ku informuję, że państwo senatorowie: Aleksander 
Szwed, Agnieszka Gorgoń-Komor i  Wadim 
Tyszkiewicz złożyli swoje przemówienia w dys-
kusji do protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Teraz Senat mógłby przystąpić do trzeciego 

czytania projektu ustawy. To trzecie czytanie ob-
jęłoby jedynie głosowanie. Zostanie ono przepro-
wadzone dzisiaj razem z innymi głosowaniami.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz 
niektórych innych ustaw.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest w druku nr 645, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 645 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Obrony Narodowej oraz Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji, pana senato-
ra Aleksandra Pocieja, o przedstawienie wspólnego 
sprawozdania komisji o projekcie ustawy.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

SenatoR SPRaWozdaWca 
aleksander Pociej 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Ustawa o Służbie Więziennej, która określa pra-

wa i obowiązki funkcjonariuszy Służby Więziennej, 
przewiduje wygaśnięcie stosunku służbowego 
z mocy prawa ze względu na nieobecność funkcjo-
nariusza w służbie przez okres powyżej 3 miesięcy 
z powodu tymczasowego aresztowania przy jedno-
czesnym braku regulacji umożliwiającej takiemu 
funkcjonariuszowi ponowne nawiązanie stosunku 
służbowego, gdy prowadzone w jego sprawie postę-
powanie karne zostanie bądź prawomocnie umorzo-
ne ze względu na okoliczności określone w art. 17 
k.p.k., bądź też zakończone wyrokiem uniewinnia-
jącym. W takiej sytuacji rozkaz personalny stwier-
dzający wygaśnięcie stosunku służbowego z mocy 
prawa na podstawie art. 97 ust. 1 pkt 6 ustawy 
o Służbie Więziennej nie podlega ani kontroli in-
stancyjnej, ani kognicji sądów administracyjnych. 
Tymczasem w ustawach o Policji, Straży Granicznej, 
Państwowej Straży Pożarnej, Krajowej Administracji 
Skarbowej, Służbie Ochrony Państwa, Straży 
Marszałkowskiej przepisy, inaczej niż w przypadku 
Służby Więziennej, nie przewidują wygaśnięcia sto-
sunku służbowego funkcjonariusza z mocy prawa ze 
względu na jego tymczasowe aresztowanie. Ustawy 
te nakładają obowiązek zawieszenia funkcjonariu-
sza w czynnościach służbowych, zaś utrzymujące 
się długotrwałe zawieszenie stanowi fakultatyw-
ną podstawę zwolnienia ze służby. Na tę sytuację 
i na tę rozbieżność zwróciła uwagę w swojej petycji 
Helsińska Fundacja Praw Człowieka.

W  trakcie prac nad tym projektem komi-
sje – najpierw sama Komisja Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, a następnie na wspól-
nym posiedzeniu z Komisją Obrony Narodowej 
i Komisją Ustawodawczą – 5 kwietnia 2022 r. zade-
cydowały o przyjęciu ustawy i proponują Senatowi 
przyjęcie jednolitego załączonego projektu ustawy.

Mieliśmy do tego projektu różne opinie. 
Chciałem stwierdzić, że tylko opinia ministra spra-
wiedliwości wskazywała, iż trwają prace w tym 
zakresie. Wszystkie pozostałe opinie były bądź neu-
tralne, bądź pozytywne. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję, Panie Senatorze.
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Obecnie senatorowie mogą zgłaszać trwające 
nie dłużej niż minutę zapytania do sprawozdaw-
cy komisji oraz upoważnionego przedstawiciela 
wnioskodawców.

Przypominam, że wnioskodawcy upoważnili 
także do ich reprezentowania senatora Andrzeja 
Pocieja.

(Głos z sali: Aleksandra.)
Przepraszam, Aleksandra.
Czy są takie pytania? Nie widzę.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w  sprawie przedstawionego projektu ustawy? 
Zwracam się do panów ministrów… do pana mi-
nistra Warchoła.

Proszę uprzejmie.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci
marcin warchoł 

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt przedłożony przez komisję zasługuje na 

uwagę. Kierunek jest słuszny. Mianowicie funkcjo-
nariusz zwolniony ze służby wskutek tego, że został 
zatrzymany, tymczasowo aresztowany, a następ-
nie skazany, na pewno nie jest tym, który powi-
nien taką służbę pełnić. I to jest oczywiste. Jeżeli 
zostanie uniewinniony, postępowanie zostanie 
umorzone, warunkowo umorzone, wtedy powin-
na zostać stworzona możliwość powrotu do takiej 
służby. I rzeczywiście obecnie obowiązujące prze-
pisy nie przewidują tego typu możliwości powrotu 
dla funkcjonariusza Służby Więziennej w przeci-
wieństwie do wielu innych służb. Dlatego uznajemy 
ten kierunek za słuszny.

Niemniej jednak różnimy się w sposobie od-
zyskania uprawnień. Otóż drodzy państwo se-
natorowie przedłożyli propozycję, wedle której 
to wzruszamy, i to na wniosek, tę decyzję. Czyli 
najpierw wprowadzamy decyzję administracyj-
ną zamiast obecnie funkcjonującego rozkazu per-
sonalnego o wygaśnięciu stosunku służbowego. 
Następnie po uniewinnieniu takiego oskarżonego 
uzyskuje on możliwość wzruszenia tej decyzji ad-
ministracyjnej, czyli tego, co jest w tle, bo decyzja 
administracyjna jest następstwem tymczasowe-
go aresztowania, następstwem jego nieobecności, 
niejako konsekwencją. Ale później przecież wyrok 
uniewinniający. I tutaj się różnimy. Otóż w naszej 

propozycji, która w tej chwili jest już po komisji 
prawniczej, tuż przed Radą Ministrów i niebawem 
trafi pod obrady szanownych pań i panów senato-
rów, proponujemy następujące rozwiązanie: takie, 
żeby to prawomocne umorzenie, uniewinnienie 
z mocy prawa dawało podstawę – nie możliwość, 
ale podstawę – do wszczęcia postępowania w spra-
wie ponownego nawiązania stosunku służbowe-
go. Czyli z urzędu dajemy ci szansę, żebyś mógł 
powrócić. Oczywiście, jeżeli nie będą chcieli wra-
cać, to nie będą musieli z tego korzystać, ale nie 
będziemy wymagali od nich ponownego składania 
wniosku, tak jak państwo proponujecie, w terminie 
3 miesięcy. Państwo proponujecie dla tego oskarżo-
nego, a następnie oczyszczonego z zarzutów, wy-
kazanie swoistej inicjatywy: musi złożyć wniosek, 
być może musi pójść do adwokata, nie wiem, czy 
sam napisze tego typu wniosek, ale jakaś jego ak-
tywność jest wymagana. A w naszym rozwiązaniu 
my dajemy mu z urzędu możliwość wszczęcia tego 
postępowania, tak żeby państwo, które przedstawi-
ło mu zarzuty, a następnie go oczyściło, z urzędu 
dało mu możliwość tego, żeby wrócił do służby na 
to samo stanowisko, poprzednio zajmowane. I to 
jest nasza propozycja, która, jak uważam, jest lep-
sza. Po prostu to jest ten walor, że prawomocne 
umorzenie czy uniewinnienie stanowi z urzędu 
podstawę do wszczęcia postępowania. I co dalej? 
Oczywiście on jest zawiadamiany o tym, ma prawo 
bycia wysłuchanym, ma prawo składania wszyst-
kich wniosków w tej sprawie, wypowiadania się, 
czy chce wrócić, czy nie chce wrócić do służby, 
a na sam koniec jest decyzja administracyjna. I tu-
taj znów jesteśmy zbieżni w tym: decyzja admini-
stracyjna zaskarżalna do sądu administracyjnego. 
Przepis nasz, art. 222 ust. 7: „do decyzji, o której 
mowa, przepisy dotyczące odwołania stosuje się 
odpowiednio”. I dlatego uważamy nasze rozwią-
zanie za lepsze. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Panie Ministrze… A, jest. Pan senator Jerzy 
Czerwiński chce zadać pytanie.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.
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SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Krótkie pytanie: jest pan za poparciem tego 

projektu czy przeciw?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci 
marcin warchoł 

Przeciwko projektowi obecnemu, czekam na-
tomiast na to, gdy pod obrady Senatu trafi nasz 
projekt, po to, żebyśmy mogli wrócić do tej dysku-
sji przy okazji naszego projektu, który jest, jak już 
mówiłem, przed posiedzeniem Rady Ministrów, 
już niebawem do państwa trafi.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
(Rozmowy na sali)
(Senator Aleksander Pociej: Nie, nie pytanie…)
Nie, nie pytanie.
Dziękuję, Panie Ministrze. Czyli tak jest: nasze 

lepsze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 

dliwości Marcin Warchoł: Tak jest.)
Dziękuję.
(Senator Aleksander Pociej: Do głosu.)
Do głosu?
(Senator Aleksander Pociej: Tak.)
Otwieram dyskusję.
I  proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Aleksandra Pocieja.

SenatoR 
aleksander Pociej 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja nie będę kłócił się, które roz-

wiązanie jest lepsze, chciałbym tylko powiedzieć, 
że nasze 3 komisje zebrały się bodajże 5 kwietnia 
czy marca, już nie pamiętam, a opinia minister-
stwa, która jest na półtorej strony, przyszła dzień 
wcześniej. Jest to bolączka, o której mówimy po-
nad podziałami. Bolejemy nad tym, że nie przycho-
dzicie państwo, że przedstawiciele ministerstwa 

bardzo rzadko przychodzą wtedy, kiedy są rozwa-
żane petycje, które podlegają waszemu zaintereso-
waniu. I wielokrotnie moglibyśmy uniknąć pracy 
bądź wypracować projekt… Tak jak pan dzisiaj mó-
wił, generalnie jesteśmy zbieżni, tylko wy chcieli-
byście pojechać najpierw w lewo, potem w prawo, 
a my wybraliśmy, że najpierw w prawo, potem 
w lewo, ale mamy się znaleźć w tym samym miej-
scu. W związku z tym ja będę prosił Wysoką Izbę, 
abyśmy ten nasz projekt przegłosowali pozytywnie, 
ponieważ… Gdybyście byli od razu, to pewnie za-
oszczędzilibyśmy wszyscy trochę pracy.

I na przyszłość strasznie bym prosił, bardzo 
bym prosił, żeby ministerstwo wysyłało do nas na 
omawianie petycji swoich przedstawicieli. To może 
być dyrektor, naczelnik. Będzie nam łatwiej. Nad 
tym projektem głosowali wspólnie wszyscy, jeże-
li dobrze pamiętam, to było podjęte jednogłośnie. 
I tak samo senatorowie Prawa i Sprawiedliwości. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

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

wie Aleksander Szwed i Wadim Tyszkiewicz zło-
żyli swoje przemówienia 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 w dniu 
dzisiejszym.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze.

Przypominam, że projekt ten został wniesiony 
przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji i zawarty jest w druku nr 636, a sprawoz-
danie komisji – w druku nr 636 S.

Proszę sprawozdawcę Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i  Petycji, pana senatora Aleksandra Pocieja, 
o przedstawienie wspólnego sprawozdania komi-
sji o projekcie ustawy.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.
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SenatoR SPRaWozdaWca 
aleksander Pociej 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Projekt, który będę dzisiaj sprawozdawał, jest 

projektem, który wynika z przyjęcia w Komisji 
Praw Człowieka, Praworządności i Petycji petycji 
złożonej przez Naczelną Radę Adwokacką.

W dużym skrócie: ten projekt sprowadza się 
do 2 kwestii. Po pierwsze, aby w momencie, kiedy 
następuje przeszukanie w kancelarii adwokackiej, 
radcowskiej, czyli w miejscu, gdzie są przechowy-
wane dokumenty, które w większości nie są przed-
miotem sprawy powodującej przeszukanie u radcy 
prawnego bądź u adwokata, obecna była osoba, 
którą wskaże dziekan rady adwokackiej w takiej 
sytuacji, która, krótko mówiąc, będzie patrzyła 
przeszukującym na ręce, tak aby przeszukanie do-
tyczyło tego, co jest podstawą decyzji, postanowie-
nia, a nie tego, co dotyczy klientów danego radcy 
prawnego bądź adwokata. I to jest pierwsza spra-
wa, która jest zawarta w tym projekcie.

Teraz druga. I to wypływa z charakteru zawo-
du zaufania publicznego, a takimi zawodami są 
zawód adwokata i radcy prawnego. Chodzi w tym 
drugim punkcie o to, żeby postanowienie o zasto-
sowaniu środka tymczasowego w postaci zawiesze-
nia w prawie wykonywania zawodu, ta decyzja nie 
była podejmowana przez prokuratora, tylko przez 
sąd. Dlaczego przez sąd? Natura zawodu adwokata 
i radcy prawnego sprowadza się do tego, że ście-
rają się oni z prokuraturą. I ten zawód jest gwa-
rantem tego, że… Stają naprzeciwko siebie równi 
przeciwnicy, partnerzy w tym sporze. Nie powinno 
być tak – zdaniem i autorów petycji, i większości 
w komisjach – aby jeden z aktorów tego sporu miał 
prawo decydowania o tym, że drugi będzie zawie-
szony w swoich prawach. Do tego się sprowadza 
ten projekt.

Połączone komisje – Komisja Ustawodawcza 
oraz Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji – wnoszą o przyjęcie przez Senat jednoli-
tego załączonego projektu ustawy. Dziękuję bardzo.

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 wnioskodawcy upoważnili do 
ich reprezentowania również senatora Aleksandra 
Pocieja.

Pan senator Jerzy Czerwiński zadaje pytanie.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze, tu już nie będzie tak prosto 

jak w przypadku poprzedniej ustawy. Pierwsza 
kwestia. Dlaczego te 2 zawody, czyli radca prawny 
i adwokat, mają być tutaj wyróżnione? Z tego, co 
wiem, to pełnomocnikami może być wiele innych 
osób. Dlaczego mają tu być równi i równiejsi? To 
jest pierwsze pytanie.

I drugie. Oni są uprzywilejowani, te zawody są 
uprzywilejowane w sposób specyficzny. Rozumiem 
środki zabezpieczające, ale gorzej z tym przeszu-
kaniem pomieszczenia… Czy taka instytucja asysty 
przy przeszukaniu pomieszczenia gdzieś w pol-
skim postępowaniu karnym jeszcze jest?

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Proszę bardzo.

SenatoR 
aleksander Pociej 

Nie przypominam sobie, żeby była gdzieś 
indziej.

A dlaczego akurat te 2 zawody? Te 2 zawody… 
W 99% przypadków pełnomocnikiem, obrońcą jest 
adwokat bądź radca prawny. Oczywiście możemy 
mówić o rzecznikach patentowych itd., ale w spór 
z prokuraturą, w swoistą walkę z prokuraturą naj-
częściej zaangażowani są adwokaci bądź radcowie 
prawni. I taki był zapewne powód złożenia przez 
Naczelną Radę Adwokacką takiej petycji.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
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Czy są jeszcze pytania?
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, 

dopytanie…)
Proszę bardzo.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

To jest poważna sprawa. Dajemy pewnej wy-
różnionej grupie, właściwie 2 grupom osób, bardzo 
daleko idące uprawnienia, a reszta pozostaje, na-
zwałbym to, w obszarze szarości, nieokreśloności. 
Jeśli już jakieś uprawnienia dawać, to według mnie 
wszystkim obywatelom. Ale tutaj pan jakby suge-
ruje, że prokuratura będzie miała złe nastawienie, 
złą wolę. Ja znam inne zawody, co do których pro-
kurator może być źle nastawiony… przepraszam, 
mieć złą wolę – np. dziennikarz. Tajemnica dzien-
nikarska może, nazwałbym to, znacznie lepiej sma-
kować prokuratorowi niż tajemnica radcowska czy 
adwokacka. Wyróżnianie tych 2 zawodów na pod-
stawie niejasnych według mnie kryteriów… Jeśli 
już, to weźmy pod uwagę wszystkie osoby, które 
mogą być pełnomocnikami. A jeśli nie, to dlaczego 
akurat te? Bo ich jest większość? A może ta mniej-
szość też powinna być chroniona? Nie uważam, 
żeby taka ustawa, w tym kształcie była… nie tyle 
konieczna, co pożyteczna. Ona będzie rodzić na-
stępne napięcia. Już nie mówię o kwestiach związa-
nych z zakazem wykonywania zawodu. Myśmy to 
już tutaj przerabiali, w przypadku organów wyko-
nawczych gminy. Nie wiem, czy pan pamięta, pan 
senator na pewno… Chodziło o organy wykonawcze 
gminy wybierane bezpośrednio. Tam też były takie 
próby, według mnie bezcelowe. Tu jest podział spo-
łeczeństwa, bo tak też to można nazwać, na grupy 
i grupki, w których jedni są bardziej uprzywilejo-
wani, drudzy mniej. Nie ze względu, tak jak powie-
działem… Tajemnic jest znacznie więcej.

(Sygnał timera)
(Głos z sali: Pytanie…)

SenatoR 
aleksander Pociej 

Panie Senatorze, no, pozostaniemy przy swo-
ich ocenach co do kwestii, czy te 2 zawody powin-
ny być uprzywilejowane, tak jak pan twierdzi, 
czy powinny być chronione, tak jak my twierdzi-
my. Ale, jeżeli pan senator chce to wyrównać, to 

zawsze pan senator może złożyć poprawkę roz-
ciągającą te uprawnienia, tę ochronę na innych 
pełnomocników.

(Senator Jerzy Czerwiński: Dziennikarzy też itd.?)
Nie, nie, dziennikarz, Panie Senatorze… 

Dokończę tę swoją odpowiedź, bo rzeczywiście za-
pomniałem o tym powiedzieć. No, dziennikarz nie 
reprezentuje klienta, dziennikarz coś opisuje, oczy-
wiście narażając się. Jeżeli pan proponuje taki po-
dział, to na pewno ludźmi, którzy jeszcze bardziej 
prokuraturze się narażają, są złodzieje. No więc je-
żeli chcemy prowadzić do absurdu nasze rozumo-
wanie, to wtedy mógłby pan senator powiedzieć, 
że należy w jakiś sposób chronić również złodziei, 
bo oni już zupełnie mają na pieńku z prokuraturą.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja przepraszam, 
Panie Marszałku, że przedłużam, ale jeszcze ostat-
nie pytanie.)

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Panie Senatorze, ale proszę zadawać pytania, 
a nie wchodzić w polemikę.

(Senator Jerzy Czerwiński: Tak jest, oczywiście, 
Panie Marszałku.)

Pan wchodzi w polemikę…
(Senator Jerzy Czerwiński: Panie Marszałku, 

cały czas są pytania, tam jest zawsze znak zapy-
tania na końcu.)

Nie, Panie Senatorze, zwracam panu uwagę 
i będę pilnował, żeby pan zadawał pytanie.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Dobrze.
Czy senator sprawozdawca widział takie bul-

wersujące przypadki wydzierania laptopa z rąk 
dziennikarza i czy nie uważa, że informacje, które 
wtedy – to było za waszych rządów – które wte-
dy „nęciły” prokuraturę czy też organ, który prze-
prowadzał przeszukanie, były znacznie bardziej 
jak gdyby nęcące w przypadku dziennikarza niż 
adwokata?

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Proszę bardzo.
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SenatoR 
aleksander Pociej 

Panie Senatorze, te przypadki o których pan 
mówi, nie były tematem przebiegu komisji.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ale ucieczka… 
Fatalnie.)

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze Sprawozdawco.
Czy przedstawiciel rządu chce zabrać głos 

w sprawie ustawy? Zwracam się do pana ministra 
Marcina Warchoła.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości 
Marcin Warchoł: Tak, bardzo chętnie.)

Proszę uprzejmie.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci 
marcin warchoł 

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dotykamy dziś bardzo istotnego problemu, pra-

wa do obrony, prawa do obrony, które jest chro-
nione jako tajemnica o charakterze bezwzględnym 
w art. 178. Tajemnica obrończa jest zrównana z ta-
jemnicą duchownego i tajemnicą dziennikarską 
w zakresie ochrony tzw. anonimatu, czyli infor-
matora dziennikarza. To są 3 tajemnice najmocniej 
chronione: obrońca, duchowny w zakresie tajem-
nicy spowiedzi i dziennikarz w zakresie ochrony 
anonimatu. Oprócz tego w zawodzie adwokata 
mamy tajemnicę słabiej chronioną, jest to tzw. ta-
jemnica adwokacka, która nie dotyczy relacji klient 
– obrońca, oskarżony – obrońca, ale jeżeli adwokat 
jest np. pełnomocnikiem czy udziela porady praw-
nej nie w związku z wykonywaną funkcją obroń-
czą, to wtedy nie ma stosunku obrończego i nie 
podlega tej ochronie z tytułu tajemnicy obrończej. 
Tak samo jest w przypadku dziennikarza. Jeżeli 
do dziennikarza nie przychodzi informator, który 
ufając mu, powierza mu swoje bardzo często ży-
ciowe sprawy, wtedy ten obrońca też nie jest tak 
mocno chroniony. Przypomnę, adwokat i dzien-
nikarz niebędący powiernikiem anonimatu mogą 
być zmuszeni do mówienia decyzją sądu, na mocy 

art. 180 §2. Adwokata i dziennikarza w tym zakre-
sie sąd może zwolnić z obowiązku zachowania ta-
jemnicy, jeżeli przemawia za tym dobro wymiaru 
sprawiedliwości i tej okoliczności nie można ustalić 
innym dowodem. To oznacza, że prokuratura musi 
dojść do ściany z możliwościami dowodowymi. 
I dopiero wtedy, gdy staje przed tego typu niewia-
domą, zwraca się do sądu, po to żeby sąd zwolnił 
adwokata lub dziennikarza z tego typu tajemnicy 
– adwokackiej lub dziennikarskiej. Ale gdy mówi 
o obrońcy lub o dziennikarzu powierniku anoni-
matu, to wówczas nie może takiego dziennikarza 
lub adwokata zwolnić nikt.

W związku z tym przechodzimy do kwestii 
przeszukania. Jeśli chodzi o przeszukanie, to naj-
mocniej chronionym dzisiaj zawodem jest obroń-
ca. Otóż, Drodzy Państwo, w trakcie przeszukania 
u obrońcy, jeżeli ten obrońca oświadczy zgodnie 
z art. 225 §3 kodeksu postepowania karnego, że do-
kumenty znalezione u niego stanowią tajemnicę 
obrończą, nikt – ani policjant, ani prokurator, ani 
nawet sąd – nie może się z nimi zapoznać. Krótko 
mówiąc, oświadczenie obrońcy jest niepodważal-
ne. Nawet jeżeli ten obrońca ukrywa przestępstwo, 
bo to mogą być dokumenty związane z popełnie-
niem przestępstwa – np. to mogą być lewe faktury 
VAT, to mogą być dokumenty świadczące o tym, 
że jego klient popełnia wiele innych przestępstw, 
chociażby pierze brudne pieniądze. Odczytam §3: 
„Jeżeli obrońca lub inna osoba, od której żąda się 
wydania rzeczy lub u której dokonuje się prze-
szukania, oświadczy, że wydane lub znalezione 
w toku przeszukania pisma lub inne dokumenty 
obejmują okoliczności związane z wykonywaniem 
funkcji obrońcy, organ dokonujący czynności” – 
czytaj policjant, prokurator – „pozostawia te doku-
menty wymienionej osobie bez zapoznawania się 
z ich treścią lub wyglądem”. Kolejne zdanie: Jeżeli 
jednak oświadczenie osoby nie będącej obrońcą 
– asystentki, asystenta, sekretarki, sekretarza, 
kogokolwiek – budzi wątpliwości, organ dokonu-
jący czynności przekazuje te dokumenty sądowi 
z zachowaniem odpowiednich rygorów, w odpo-
wiednim zabezpieczeniu, a sąd po zapoznaniu się 
z tymi dokumentami zwraca je w całości lub w czę-
ści osobie, od której je zabrano, albo wydaje decyzję 
o ich zatrzymaniu.

Czyli sąd dokonuje, Drodzy Państwo, selek-
cji dokumentów znalezionych u obrońcy, selek-
cji, czy one są związane z wykonywaniem funkcji 
obrończych, czy nie. Ale tylko kiedy? Na oświad-
czenie osoby niebędącej obrońcą. Jeżeli to byłoby 
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np. w moim mieszkaniu, ja byłbym obrońcą, ale 
mnie nie byłoby w trakcie przeszukania w miesz-
kaniu i moja mama oświadczyłaby, że te dokumen-
ty są związane z wykonywaniem funkcji obrońcy, 
to wtedy sąd dokona selekcji tych materiałów. 
Sprawdzi, czy te dokumenty zawierają dowody na 
przestępstwo, czy są związane z wykonywaniem 
funkcji obrońcy. A jeżeli ja byłbym np. w trakcie 
przeszukania w mieszkaniu i sam bym złożył to 
oświadczenie, to wtedy nie może tego weryfikować 
nikt – policjant, prokurator, nawet sąd.

Drodzy Państwo, to jest ewidentny wyłom 
wśród ochrony tajemnic, bo żaden zawód – żaden, 
ani dziennikarz, ani duchowny, ani notariusz, ani 
lekarz – nie cieszy się taką ochroną, jak obrońca 
w polskiej procedurze karnej. Dlaczego tak jest? 
Podawane są argumenty, że to służy właśnie pra-
wu do obrony, służy temu, żeby zapewnić poufność 
w relacjach klient – obrońca.

Tymczasem to, co państwo proponujecie, to 
jest w ogóle możliwość wstrzymania przeszuka-
nia wówczas, gdy dziekan właściwej okręgowej 
rady adwokackiej nie stawi się. A zanim się nie sta-
wi… Przeszukania nie przeprowadza się do czasu 
przybycia jednej z wezwanych osób. I ten dziekan 
ma być, jak to pan senator zauważył, tym asysten-
tem w trakcie przeszukania. To rozwiązanie zu-
pełnie nadmiarowe, niefunkcjonalne i szkodliwe 
dla naszej procedury. Szkodliwe z tego względu, 
że wstrzymuje czynność dowodową przeszukania, 
która to czynność, powtarzam, może być dokony-
wana jeszcze bez przedstawienia komukolwiek 
zarzutów. To jest czynność, która nie ma na celu 
obwiniania kogokolwiek, stawiania zarzutów, 
oskarżania. Czynności przeszukania dokonywane 
są u osób trzecich, nawet u pokrzywdzonego mogą 
mieć miejsce. Tak że czynność zupełnie zbędna, 
powodująca blokadę działań organów ściągania, 
niepotrzebna w kontekście tak mocnej już dziś, jak 
widzimy, ochrony i – co najważniejsze – stawia-
jąca obrońcę, i tak już dzisiaj uprzywilejowanego, 
w wyjątkowo uprzywilejowanej pozycji wobec po-
zostałych zawodów zaufania publicznego czy też 
innych zawodów, takich jak np. lekarz, notariusz 
czy wreszcie dziennikarz. Tak, dziennikarz tak 
samo może posiadać strategiczne informacje, dla 
ochrony których może zachodzić potrzeba przeszu-
kania akurat jego pomieszczeń, a jego te przepisy 
już tak nie chronią.

Wreszcie na koniec: jeżeli te dokumenty tra-
fią czy to z kancelarii notarialnej, adwokackiej, 
czy z redakcji dziennikarskiej do prokuratury, 

to postępuje się z nimi wedle zakazów i ograni-
czeń określonych w art. 178–181, o czym stanowi 
art. 226. Co to oznacza? To oznacza, że dokumen-
ty zawierające tajemnicę obrończą są nie do wy-
korzystania – odpowiednio stosowany art. 178 
– obejmowane są one bowiem tajemnicą obroń-
czą o charakterze bezwzględnym. Dlatego nie po-
pieramy tego projektu…

Aha, jeszcze drugi punkt, przepraszam, bo jest 
jeszcze drugi punkt w zakresie zawieszenia adwo-
kata w czynnościach. Otóż, Drodzy Państwo, do-
konałem przeszukania archiwów Ministerstwa 
Sprawiedliwości i trafiłem na sprawę z 2011 r., kie-
dy ówczesny minister sprawiedliwości, pan mini-
ster Kwiatkowski, powiedział, ja to przywołam, że 
argumentacja wtedy przedstawiona przez rzecz-
nika praw obywatelskich, bo pani rzecznik Irena 
Lipowicz już wtedy wystąpiła z tego typu postula-
tem… I pan minister Kwiatkowski wtedy w piśmie 
z 31 sierpnia 2011 r. uznał, że wykonywanie przez 
przedstawicieli zawodów zaufania publicznego 
czynności zawodowych pomimo przedstawionego 
zarzutu popełnienia przestępstwa w wielu wypad-
kach mogłoby budzić społeczny sprzeciw, ale, już 
konkludując, nie zgodził się z propozycją, aby to sąd 
zawieszał w czynnościach adwokata. Stwierdził, że 
w wypadku nieuzasadnionego zastosowania przez 
prokuratora środka zapobiegawczego z art. 276 
jego decyzja i tak podlega zaskarżeniu do sądu, 
czyli sąd jest na koniec dnia ostatecznym decyden-
tem. I tu w zupełności wypada mi się jedynie zgo-
dzić z przewodniczącym komisji, panem senatorem 
Kwiatkowskim. Dlatego uznaję projekt państwa za 
niezasadny również w tym zakresie. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

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

(Głos z sali: Senator Jerzy Czerwiński.)
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę 

uprzejmie.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Tak, Panie Marszałku, tradycyjnie, ale pyta-
nie jest według mnie zasadne. Otóż wiele z tych 
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takich bardzo spektakularnych postępowań re-
alizowanych jest w wielu miejscach jednocześnie, 
tak jak przy rozbijaniu grupy przestępczej, tam 
trzeba wejść w tym samym czasie i zrealizować 
np. przeszukanie w tym samym czasie. Wtedy to 
jest skuteczne. Chodzi o to, żeby się nawzajem 
nie powiadamiano, nie ukrywano. No to wtedy 
będzie taki jeden element grupy – załóżmy, bo 
może tak nie być – który będzie miał uprzywile-
jowanie. W tej sytuacji nic innego jak tylko wy-
korzystać takie miejsce po to, żeby ewentualnie 
chronić przed wpadką większość członków tej 
grupy czy całą tę grupę. Właśnie takie wstrzy-
mane przeszukanie u jednej z tych osób będzie 
skutkowało np. brakiem dowodów w tej sprawie. 
Czy taka konstrukcja, teoretycznie oczywiście, 
jest możliwa?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawie- 
dliwości Marcin Warchoł: Oczywiście, jest 
możliwa…)

WiceMaRSzałek 
boGdan borusewicz 

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci 
marcin warchoł 

Bardzo dziękuję.
Oczywiście, jest możliwa. Co więcej? Dzisiaj 

nieprzybycie obrońcy, Drodzy Państwo, nie 
wstrzymuje przebiegu posiedzenia aresztowego, 
czyli w sytuacji kluczowej dla oskarżonego, kie-
dy pojawia się przed nim widmo znalezienia się 
w  areszcie, pozbawienia go wolności, jednego 
z fundamentalnych dóbr konstytucyjnych, nieprzy-
bycie obrońcy na czas nie wstrzymuje tego typu 
czynności, stanowi o tym art. 249 kodeksu postę-
powania karnego.

Dlaczego więc tutaj mielibyśmy wstrzymywać 
czynność dla jednej wybranej grupy zawodowej, 
wyjątkowo ją uprzywilejowywać? To absolutnie 
stwarza tego typu ryzyka, o których pan senator 
wspomniał. Wybieramy sobie jednego spośród zor-
ganizowanej grupy przestępczej, taką, nazwijmy 
to, dziuplę, w której składujemy wszystkie niewy-
godne dla nas dowody, i wtedy chronimy tę osobę 
swoistym immunitetem, wstrzymując działania 

organów państwa wobec tej osoby. Tak że cała akcja 
nie ma wobec tego sensu.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Gabriela Morawska-Stanecka)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Bogdana Borusewicza.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SenatoR 
boGdan borusewicz 

Panie Ministrze, mam do pana 2 pytania.
Pierwsze. Proszę mi powiedzieć… Kiedyś była 

taka zasada, że każdy obywatel, u którego prze-
prowadzano przeszukanie, mógł wezwać kogoś na 
świadka. Pierwsze pytanie: czy coś się zmieniło? 
Czy taka sytuacja w tej chwili jest już niemożliwa? 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie to jest pytanie dotyczące kon-
kretnie tej ustawy. Czy ustawa dotyczy zmiany 
przepisów o tajemnicy adwokackiej albo tajemni-
cy radcowskiej? Czy dotyczy asysty przy przeszu-
kaniu dziekana rady adwokackiej albo wskazanej 
przez niego osoby?

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci 
marcin warchoł 

Bardzo dziękuję.
Otóż tak. Jeżeli chodzi o przeszukanie, to rze-

czywiście zgodnie z tym, co pan senator przed 
chwileczką powiedział, z art. 224 §2 kodeksu po-
stępowania karnego wynika, że podczas przeszu-
kania ma prawo być obecna osoba przeszukiwana, 
a także osoba przybrana przez prowadzącego czyn-
ność. Może być też osoba wskazana przez tego, 
u kogo dokonuje się przeszukania. Jeżeli na miejscu 
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nie ma gospodarza lokalu – to jest §3 – należy do 
przeszukania przywołać przynajmniej 1 dorosłe-
go domownika lub sąsiada. To są zabezpieczenia 
służące ochronie praw obywatelskich w trakcie 
przeszukania.

Drugie pytanie pana senatora dotyczyło ochro-
ny tajemnicy obrończej. Przepraszam, gdyby…

SenatoR 
boGdan borusewicz 

Panie Ministrze, pana argumentacja przeciwko 
tej ustawie opierała się na stwierdzeniu, że tajem-
nica adwokacka albo radcowska jest dostatecznie 
chroniona i nie trzeba tu jakichś dodatkowych za-
bezpieczeń. Tymczasem moja ocena po wysłucha-
niu opinii o tej ustawie jest taka, że ta ustawa nie 
dotyczy tajemnicy radcowskiej albo adwokackiej, 
a dotyczy asysty w czasie przeszukania dzieka-
na izby radców prawnych albo osoby przez niego 
wskazanej. Pytanie do pana: czy ja mam rację?

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie SPRaWiedliWoŚci 
marcin warchoł 

Bardzo dziękuję.
Projektowana ustawa zgodnie z uzasadnie-

niem ma na celu ochronę zawodów zaufania, jaki-
mi są adwokat czy radca prawny, i osób będących 
w ich posiadaniu dokumentów, które w trakcie 
przeszukania mogą zostać ujawnione. Dlatego 
też dokumenty, o których powiedziałem, są już 
dziś w przypadku obrońcy wyłączone z możliwo-
ści zapoznania się z nimi, zgodnie z art. 225 §3. 
Dzisiaj nawet sąd nie ma do nich dostępu. I dlate-
go uważam, że państwa propozycja jest nadmiaro-
wa, zupełnie niepotrzebna, ponieważ dokumenty 
znajdujące się u obrońcy są wyjęte z możliwości 
jakiegokolwiek zapoznania się z nimi przez ko-
gokolwiek, nawet przez sąd. Jeżeli jednak jakimś 
sposobem trafiłyby w ręce sądu, np. znajdowały-
by się w rękach samego klienta… Załóżmy, że jest 
przeszukanie u oskarżonego albo u osoby trzeciej 

i są tam dokumenty, które mogłyby się oczywiście 
znajdować w kancelarii, ale znalazły się w rękach 
klienta. W takiej sytuacji sąd ma kolejny zakaz, 
z przepisu, który przytoczyłem, art. 226: „Nie mo-
żesz, sędzio, wykorzystać tych dokumentów”. Jest 
to odpowiednia ochrona, która, uważam, spełnia 
swoją funkcję. I dlatego negatywnie oceniam ten 
projekt.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania? Nie. Dziękuję bar-

dzo. Nie widzę chętnych.
Dziękuję, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt nie zgłosił się do dyskusji.
Dla porządku informuję, że senator Aleksander 

Szwed złożył swoje przemówienie 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.

W  tym momencie zarządzam przerwę do 
godziny 20.00.

Po przerwie rozpatrywane będą punkty trzyna-
sty i czternasty porządku obrad. Po rozpatrzeniu 
tych punktów odbędą się głosowania.

Bardzo dziękuję.

(Przerwa w obradach od godziny 19 minut 35 
do godziny 20 minut 04)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Wznawiam obrady.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-

nastego porządku obrad: wyrażenie zgody na po-
ciągnięcie do odpowiedzialności karnej senator 
Magdaleny Kochan.

Informuję, że w dniu 28 kwietnia 2022 r. mar-
szałek Senatu skierował wniosek pani Agnieszki 
Dudzińskiej, reprezentowanej przez adwokata 
Michała Pratkowskiego, do Komisji Regulaminowej, 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Etyki i Spraw Senatorskich. Komisja rozpatrzyła 
wniosek i przygotowała sprawozdanie w tej spra-
wie. Sprawozdanie to zawarte jest w druku nr 718.

Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i  Spraw Senatorskich, senatora Marka 
Borowskiego, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
marek borowski 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Tak jak pani marszałek przed chwilą powie-

działa, sprawa dotyczy wniosku indywidualnego 
pani Agnieszki Dudzińskiej, która poprzez swoje-
go pełnomocnika wniosła o uchylenie immunitetu 
pani senator Magdalenie Kochan. Sprawa – będę 
mówił bardzo krótko, dlatego że i obrady komisji 
w tej sprawie trwały bardzo krótko – sięga roku 
2018. Wtedy pani senator Magdalena Kochan była 
posłanką. I w trakcie debaty w punkcie dotyczą-
cym wyboru rzecznika praw obywatelskich, a pani 
Agnieszka Dudzińska kandydowała na to…

(Senator Magdalena Kochan: Dziecka.)
Słucham?
(Głos z sali: Praw dziecka.)
(Senator Magdalena Kochan: Rzecznika praw 

dziecka.)
Rzecznika praw dziecka, przepraszam najmoc-

niej. Oczywiście kandydowała na funkcję rzecz-
nika praw dziecka. Pani senator, wówczas poseł, 
Magdalena Kochan wypowiadała się w imieniu 
klubu na temat tej kandydatury i m.in. cytowała 
wypowiedź pani Agnieszki Dudzińskiej, wypo-
wiedź, której ona udzieliła w trakcie wywiadu dla 
jednej z telewizji, i wypowiedzi tej nie zacytowa-
ła w całości. Pani Agnieszka Dudzińska uznała, 
że takie niezacytowanie wypowiedzi w całości ją 
zniesławia, w związku z czym wystąpiła w spra-
wie karnej do sądu. No, a ze względu na immuni-
tet wniosek najpierw trafił do Sejmu, bo ta sprawa 
miała swój początek w Sejmie. W Sejmie Komisja 
Etyki Poselskiej prawdopodobnie nie uznała tego 
za sprawę niezwykle istotną, ponieważ do końca 
kadencji tym się nie zajęła. W związku z tym pani 
Agnieszka Dudzińska powtórzyła ten wniosek po 
wyborach senackich, aczkolwiek też z pewnym, jak 
widać, opóźnieniem.

W  tej sprawie stwierdziliśmy co następu-
je. Wypowiedź pani senator, a wówczas poseł, 
Magdaleny Kochan rzeczywiście pomijała pewien 

fragment wywiadu. Dwa i pół tygodnia później na 
kolejnym posiedzeniu Sejmu pani poseł Magdalena 
Kochan publicznie z trybuny sejmowej przeprosiła 
panią Agnieszkę Dudzińską i zacytowała całość jej 
wypowiedzi. W tej sytuacji komisja jednogłośnie, 
chcę powiedzieć, uznała, że uchylanie immunite-
tu jest bezprzedmiotowe, angażowanie sądu w tę 
sprawę również, i rekomenduje Wysokiej Izbie 
odrzucenie wniosku o  uchylenie immunitetu. 
Dziękuję… Oczywiście, jeżeli byłyby jakieś pyta-
nia, to jestem do dyspozycji.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

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

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Brak pytań.

Dziękuję.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 Regulaminu Senatu 

Senat rozpatruje sprawozdanie Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich bez 
przeprowadzenia dyskusji.

Senator, którego dotyczy wniosek, może złożyć 
wyjaśnienia, a senatorom przysługuje prawo zada-
wania pytań w tej sprawie.

Czy senator Magdalena Kochan chciałaby zło-
żyć wyjaśnienia?

(Senator Magdalena Kochan: Dziękuję bardzo.)
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 

pytanie w tej kwestii pani senator Magdalenie 
Kochan?

(Głos z sali: Nie ma pytań.)
Dziękuję bardzo.
Głosowanie w tej sprawie zostanie przeprowa-

dzone bezpośrednio po rozpatrzeniu punktu czter-
nastego porządku obrad.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
czternastego porządku obrad: wyrażenie zgody 
na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej se-
natora Tomasza Grodzkiego.

Informuję, że w  dniu 28  kwietnia 2022  r. 
marszałek Senatu skierował wniosek proku-
ratora regionalnego w  Szczecinie do Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich.

Komisja rozpatrzyła wniosek i przygotowała 
sprawozdanie z tej sprawie. Sprawozdanie to za-
warte jest w druku nr 719.
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Proszę sprawozdawcę Komisji Regulaminowej, 
Etyki i Spraw Senatorskich, senatora Sławomira 
Rybickiego, o  przedstawienie sprawozdania 
komisji.

SenatoR SPRaWozdaWca 
sławomir rybicki 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komisja Regulaminowa, Etyki i  Spraw 

Senatorskich na posiedzeniu w dniu wczorajszym 
zdecydowała większością głosów przedłożyć pro-
pozycję odrzucenia wniosku w sprawie uchylenia 
immunitetu marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu.

Ja postaram się dość precyzyjnie i  wiernie 
odtworzyć przebieg posiedzenia komisji. Proszę 
o cierpliwość, ale mnie się wydaje, że powaga spra-
wy wymaga, żeby omówić to posiedzenie komisji, 
też powołując się na omówienie poszczególnych 
wystąpień.

O godzinie 18.00 komisja rozpatrywała punkt 
drugi porządku posiedzenia, tj. wniosek prokurato-
ra regionalnego w Szczecinie o wyrażenia zgody na 
pociągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora 
Tomasza Grodzkiego. Przewodniczący komisji po-
informował na początku posiedzenia, że marszałek 
Tomasz Grodzki nie wyraził zgody na pociągnięcie 
go do odpowiedzialności karnej.

Na pytanie przewodniczącego komisji proku-
rator regionalny w Szczecinie, pan Artur Maludy 
oświadczył, że podtrzymuje wniosek i wskazał 
podstawy prawne zarzutów stawianych senatoro-
wi Tomaszowi Grodzkiemu. Wicemarszałek Pęk 
obecny na posiedzeniu komisji wniósł o to, aby 
prokurator przedstawił uzasadnienie wniosku, 
twierdząc, że senatorowie mieli bardzo mało cza-
su, aby się z nim zapoznać. Następnie stwierdził, 
że wniosek jest w Senacie od 420 dni. Podkreślmy, 
że chodzi o to, by z uzasadnieniem mogła się za-
poznać opinia publiczna, bo senatorowie je znają. 
Senator wskazał, że prokurator może lakonicz-
nie uzasadnić wniosek, jednakże sprawa nie ma 
precedensu i nie można w tym przypadku iść na 
skróty. W odpowiedzi przewodniczący komisji za-
pewnił, że będzie czas zarówno na zadawanie py-
tań prokuratorowi, jak i na dyskusję. Zastrzegł, że 
na tym etapie istotne było uzyskanie odpowiedzi 
na pytanie, czy prokurator podtrzymuje wniosek, 
i że odpowiedź twierdząca w tym zakresie właśnie 
padła. Przewodniczący zauważył również, że nie 
może zgodzić się ze stwierdzeniem, że wniosek 

jest procedowany w ekstraordynaryjnym trybie. 
Wniosek, przypomnę, został przekazany senato-
rom z wyprzedzeniem. Posiedzenie zostało zwo-
łane przez przewodniczącego w  dniu 13  maja 
w godzinach rannych i w tym samym dniu mate-
riały zostały doręczone wszystkim członkom ko-
misji. Wicemarszałek Pęk ponownie wskazał, że 
istotą jego apelu jest umożliwienie zapoznania się 
z uzasadnieniem wniosku przez opinię publicz-
ną. Zaapelował ponadto o wyjaśnienie, co wcze-
śniej działo się z wnioskiem, gdyż senatorowie nie 
byli informowani o losach wniosku i uchybieniach 
formalnych.

Przewodniczący komisji odniósł się do uwag 
wicemarszałka, wskazując, że rolą przewodni-
czącego komisji nie jest wyjaśnianie tych kwe-
stii, a w szczególności, że pytania odnoszące się 
do braków formalnych wcześniejszych wniosków 
powinny być adresowane do prokuratora gene-
ralnego Zbigniewa Ziobry. Zaznaczył, że wniosek 
będący przedmiotem obrad komisji został do niej 
skierowany przed 2 tygodniami, w związku z tym 
komisja przystąpiła do jego rozpatrzenia bez ja-
kiejkolwiek zwłoki. Mimo tego wicemarszałek Pęk 
dopytywał, do kogo należy kierować pytania o to, 
co działo się z wnioskiem, zanim trafił pod obra-
dy komisji.

Chcąc przerwać dalsze rozważania w  tym 
przedmiocie z uwagi na to, iż odbiegały one od 
zadania nałożonego na komisję, przewodniczący 
komisji przytoczył treść art. 26 ust. 1 Regulaminu 
Senatu oraz art. 7c ustawy z dnia 9 maja 1996 r. 
o wykonywaniu mandatu posła i senatora, regulu-
jących problematykę rozpatrywania wniosku przez 
komisję, w tym zakresu oceny, do jakiej powołana 
jest komisja. Poza tym przewodniczący komisji za-
akcentował, że komisja nie rozstrzyga o winie albo 
o niewinności senatora, którego dotyczy wniosek, 
a jedynie, opierając się na swej wiedzy i dokona-
nych ustaleniach, decyduje, czy wniosek o uchyle-
nie immunitetu nie jest motywowany czynnikiem 
pozaprawnym, czy nie ma na celu szykanowania 
osoby nim chronionej i nie zmierza do skompro-
mitowania polityka, w tym przypadku marszałka 
Senatu.

Przewodniczący zwrócił też uwagę na fakt, 
iż w związku z nienadaniem biegu poprzednie-
mu wnioskowi przez wicemarszałka Bogdana 
Borusewicza prokuratura wszczęła śledztwo 
w sprawie niedopełnienia obowiązków, co stanowi 
ewidentną ingerencję w autonomię Senatu i pró-
bę wpływania na Wysoką Izbę. Niezależnie od tego 
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senator Włodzimierz Bernacki zapytał, czy senato-
rowie, członkowie komisji, mogą uzyskać wgląd do 
wcześniejszych wniosków. Przewodniczący komisji 
poinformował senatora, że wnioski te nie znajdują 
się w dyspozycji komisji, gdyż nie zostały do niej 
nigdy skierowane. Przewodniczący komisji ponow-
nie stwierdził, że komisja zajmuje się wnioskiem, 
który został do niej skierowany w odpowiednim 
trybie, i tylko tym wnioskiem.

Po tym wyjaśnieniu przewodniczący komisji 
oddał głos marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu 
w celu ustosunkowania się do wniosku. Marszałek 
Tomasz Grodzki odniósł się do dotychczasowych 
głosów i potwierdził, że wcześniejsze 2 wnioski 
były obarczone wadami formalnymi. Kontynuując 
wypowiedź, marszałek Tomasz Grodzki przed-
stawił swoje osiągnięcia zawodowe i stwierdził, 
że nigdy nie było wobec niego żadnych zastrze-
żeń natury korupcyjnej. Podkreślił, że jako jeden 
z pierwszych w Polsce zaprosił prokuratorów do 
przeprowadzenia szkolenia dla lekarzy i pielę-
gniarek pokazującego granicę między przyjęciem 
dowodów wdzięczności pacjenta a przyjęciem ko-
rzyści majątkowej.

Według słów marszałka Tomasza Grodzkiego 
dopiero dzień po wybraniu go na stanowisko mar-
szałka Senatu rozpoczęła się nagonka angażująca 
cały aparat państwa, zainicjowana wnioskiem do 
prokuratury pochodzącym od osoby, która nigdy 
nie była pacjentem pana marszałka. CBA zaanga-
żowało do przesłuchań 100 agentów i przesłucha-
ło ponad 200 osób. Urobkiem są 4 zdarzenia z lat 
2006–2012, a zarzuty opierają się na takich sfor-
mułowaniach: „nie byłem przy tym, ale tata mó-
wił”, „słyszałem od bratowej”, „siostra mówiła, że 
coś tam było na rzeczy”. Nikt nie zeznał, by chirurg 
czegokolwiek się od niego domagał, a część zezna-
jących, najwyraźniej źle poinstruowana o treści 
oczekiwanych zeznań, myliła nawet jego funkcję 
i realia organizacyjne szpitala. Marszałek wskazał 
nieścisłości w zeznaniach i podkreślił, że dysponuje 
licznymi listami dawnych pacjentów, również dzia-
łaczy PiS, zapewniających o jego zaangażowaniu 
i fachowości oraz podkreślających jego uczciwość 
i wdzięczność. Były to też listy od ludzi oburzonych 
przesłuchaniami. Podkreślił, że słynął z surowego 
egzekwowania zasad i nie chciał przyjmować od 
swoich pacjentów nawet kwiatów. Żadne pomó-
wienie nie wykracza poza rok 2012, a sprawa jest 
nagonką nie tyle na niego osobiście, ile na Senat. 
Przypomniał, że zgłoszono do prokuratury przy-
padki propozycji dotyczących składania fałszywych 

zeznań przeciwko niemu w zamian za pieniądze 
oraz że działaniom CBA i prokuratury towarzyszy-
ła intensywna kampania prasy prawicowej, która 
wydała wyrok. Marszałek Tomasz Grodzki przy-
wołał w tym kontekście procesy, które wytoczył re-
daktorom Sakiewiczowi i Duklanowskiemu, z kolei 
w przypadku redaktora Pereiry wspomniał, że pan 
redaktor go przeprosił w ramach ugody. Marszałek 
wskazał też na fakt otrzymywania gróźb karalnych, 
dotyczących zarówno jego samego, jak i jego rodzi-
ny, przy czym wedle słów marszałka Grodzkiego 
sprawy te nie zostały należycie wyjaśnione przez 
prokuraturę.

Po wypowiedzi marszałka Senatu senator 
Krzysztof Słoń zadał następujące pytanie: dlaczego 
trzecim wnioskiem prokuratury marszałek Senatu 
zajmuje się osobiście, skoro 2 poprzednie wnioski 
pod kątem spełnienia wymogów formalnych ba-
dał wicemarszałek Borusewicz? I drugie pytanie: 
jakie były wady drugiego wniosku? W związku 
z pytaniami odnoszącymi się do wcześniejszych 
wniosków przewodniczący komisji przypomniał, 
że przedmiotem prac komisji jest konkretny wnio-
sek, tj. wniosek z dnia 14 grudnia 2021 r. złożony za 
pośrednictwem prokuratora generalnego w dniu 
28 grudnia 2021 r., i to ten właśnie wniosek został 
przekazany senatorom, członkom komisji. Mimo 
to marszałek Grodzki ustosunkował się do pytań 
senatora Krzysztofa Słonia. Wyjaśnił, że kierował 
się Regulaminem Senatu i że gdy tylko został prze-
słany poprawnie zredagowany wniosek, w którym 
nie omawia się czynów objętych przedawnieniem, 
skierował go do komisji.

Senator Marek Martynowski zaapelował, by 
wszyscy senatorowie mogli zapoznać się z wnio-
skiem i żeby został on udostępniony na stronie 
internetowej komisji, jak również o to, by przed-
stawiciel prokuratury mógł swobodnie wypowie-
dzieć się w sprawie wniosku.

Senator Włodzimierz Bernacki zwrócił uwagę 
członków komisji na różnicę między immunitetem 
materialnym i formalnym. Ponadto zwrócił się do 
prokuratora regionalnego w Szczecinie z prośbą 
o odniesienie się do dowodów osobowych, o któ-
rych mowa w uzasadnieniu wniosku, a tym samym 
do twierdzeń marszałka Tomasza Grodzkiego do-
tyczących zeznań świadków.

W  nawiązaniu do wypowiedzi marszałka 
Tomasza Grodzkiego senator Stanisław Karczewski 
zauważył, że wyrok może wydać tylko i wyłącznie 
niezależny sąd, oraz stwierdził, że chciałby, aby 
marszałek Grodzki zrzekł się immunitetu i oczyścił 
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się z zarzutów. Zaapelował o pełną transparent-
ność prowadzonych prac. Polemicznie odniósł się 
do tego marszałek Tomasz Grodzki, wskazując na 
publikacje prasowe przesądzające o jego winie oraz 
podnosząc, iż nie wierzy w bezstronność i obiekty-
wizm prokuratury, którą kieruje Zbigniew Ziobro. 
Jednocześnie zastrzegł, że upublicznienie wniosku 
nie jest możliwe w związku ze stanowiskiem samej 
prokuratury, która prowadzi jeszcze jedno postę-
powanie, w sprawie upublicznienia treści zawar-
tych we wniosku. Stosowne pismo w tym zakresie 
zostało skierowane do wicemarszałka Bogdana 
Borusewicza.

Ponieważ senator Marek Martynowski dopyty-
wał się, w jaki sposób pozostali senatorowie mogą 
zapoznać się z wnioskiem, przedstawicielka Biura 
Legislacyjnego wskazała, że treści wniosku nie po-
winno się upubliczniać, bo zawiera on informacje 
z postępowania przygotowawczego, których gospo-
darzem jest prokurator.

Senator Krzysztof Słoń skierował do prokura-
tora regionalnego w Szczecinie pytania o…

(Rozmowy na sali)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Ciii…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Szanowni Państwo, bardzo bym prosiła o spokój. 
Proszę pozwolić panu senatorowi…)

Proszę ewentualnie doliczyć mi czas, dobrze?
(Głos z sali: Tak, tak.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Tak.)
Senator Krzysztof Słoń skierował do prokura-

tora regionalnego w Szczecinie pytania. Po pierw-
sze, było to pytanie o różnice między wnioskami 
drugim a trzecim, o to, czy w drugim wniosku 
rzeczywiście były wskazane czyny, których karal-
ność uległa przedawnieniu, i czy te czyny zosta-
ły opisane w trzecim wniosku. Po drugie, pytanie 
o moment podjęcia działań przez prokuraturę, czy 
rzeczywiście postępowanie zostało zainicjowane 
dopiero po wyborze senatora Tomasza Grodzkiego 
na marszałka Senatu, czy też wcześniej proku-
ratura prowadziła jakieś czynności. I po trzecie, 
pytanie senatora Słonia o ewentualny skutek nie-
wyrażenia przez Senat zgody na pociągnięcie do 
odpowiedzialności marszałka Tomasza Grodzkiego 
w kontekście instytucji przedawnienia. W od-
powiedzi na pytania senatorów Włodzimierza 
Bernackiego i Krzysztofa Słonia prokurator regio-
nalny w Szczecinie, pan Artur Maludy, potwierdził, 
że wniosek zawiera dane chronione prawnie. To 
ma kolosalne znaczenie: prokurator potwierdził, 

że wniosek zawiera dane chronione prawnie, czy-
li dane osób, dane medyczne, dane wrażliwe, któ-
re nie mogą być udostępnione publicznie. Podał, 
że śledztwo zostało wszczęte w dniu 4 grudnia 
2019  r. w  związku z  materiałami zgromadzo-
nymi przez funkcjonariuszy Centralnego Biura 
Antykorupcyjnego. Zaznaczył, że prokuratura do 
czasu złożenia pierwszego wniosku o wyrażenie 
zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności sena-
tora Tomasza Grodzkiego, tj. 17 marca 2021 r., prze-
słuchała tylko 49 osób, a 20 z tych osób, zeznając 
pod rygorem odpowiedzialności karnej za składa-
nie fałszywych zeznań, wskazało, że albo osobi-
ście wręczyły korzyści, albo czynili to ich krewni, 
działo się to w latach 1996–2012 i miało związek 
z leczeniem 13 pacjentów, zaś łączna kwota wrę-
czonych korzyści majątkowych to 24 tysiące 150 zł. 
Prokurator dodał, że czyny popełnione w okresie 
od 1996 r. do 4 grudnia 2004 r. uległy przedaw-
nieniu i nie mogą być objęte wnioskiem. Przyznał 
jednak, że o czynach tych była mowa w uzasadnie-
niu. Zaakcentował też, że w tym zakresie wniosek 
trzeci nie różni się niczym od wniosku drugiego. 
Prokurator opisał okoliczności popełnienia czy-
nów, przytaczając za wnioskiem kluczowe zezna-
nia. Stwierdził ponadto, że świadkowie zgłaszali 
się w tej sprawie dobrowolnie, ponieważ byli zbul-
wersowani, że Tomasz Grodzki został marszałkiem 
Senatu. Podkreślił, że świadkowie zeznawali, iż 
motywem wręczenia korzyści majątkowych mia-
ła być chęć zapewnienia sobie samym albo swoim 
krewnym jak najlepszej opieki, w jednym przy-
padku – chęć przyspieszenia operacji. W swojej 
argumentacji prokurator podniósł, że obie strony 
postępowania toczącego się przed komisją powinny 
mieć swobodę w odnoszeniu się do zgromadzonego 
materiału dowodowego. Na uwagę przewodniczą-
cego komisji, że prokurator nie ma w tej sprawie, 
czyli na posiedzeniu komisji, charakteru strony, bo 
komisja nie jest sądem i nie ma tu stron, prokura-
tor zauważył, że nie może bronić wniosku, skoro 
nie może wyczerpująco wypowiedzieć się na temat 
twierdzeń, które padły pod adresem prokuratury. 
Zapewnił o rzetelności złożonego wniosku i zwrócił 
się z apelem o jego pozytywne rozpatrzenie.

Ad vocem wypowiedział się marszałek Tomasz 
Grodzki. Przytoczył za „Gazetą Polską” informację, 
że do dnia 12 marca 2020 r. zostały przesłucha-
ne 73 osoby, natomiast do 24 lutego 2021 r. – 180 
świadków. Stwierdził, że te dane przeczą infor-
macjom podanym przez prokuratora. Dopuścił 
możliwość, że prokurator nie uwzględnił osób 
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przesłuchiwanych przez CBA. Odnośnie do twier-
dzenia o dobrowolnym zgłaszaniu się świadków 
marszałek Tomasz Grodzki przytoczył listy opi-
sujące treść i formę wezwań kierowanych przez 
prokuraturę do pacjentów w celu złożenia zeznań. 
Odczytany przez marszałka Tomasza Grodzkiego 
list wskazywał, że świadkowie subiektywnie czuli 
się zastraszani.

Senator Marek Borowski podkreślił, że gdyby 
immunitet formalny miał być uchylany zawsze 
w celu umożliwienia oskarżonemu oczyszcze-
nia się z zarzutów, to byłby zbędny, tymczasem 
w krajach demokratycznych stanowi on ochronę 
polityków opozycji przed samowolą władzy, przed 
wykorzystywaniem aparatu ścigania i wymia-
ru sprawiedliwości do nękania, prześladowania, 
uniemożliwiania im pracy. Rozpatrując wniosek, 
trzeba ocenić, czy jest on podyktowany wyłącznie 
rzetelnym śledztwem i obiektywnym postępowa-
niem organów państwa, czy też nie. Konieczne jest 
przeprowadzenie testu wiarygodności prokuratu-
ry kierowanej przez Zbigniewa Ziobrę. I w tym 
kontekście przywołał publiczne, znane przykłady 
politycznie motywowanych działań prokuratury 
zakończonych uniewinnieniami. Chodziło o sprawę 
rzekomego układu korupcyjnego w Radzie Miasta 
Stołecznego Warszawy, prowokacje przeciwko 
Andrzejowi Lepperowi, sprawę Barbary Blidy, 
nękanie lekarzy, sędziego, biegłych, którzy mieli 
związek ze sprawą ojca Zbigniewa Ziobry, sprawę 
pana Andrzeja Kratiuka, a tym samym małżeństwa 
Jolanty i Aleksandra Kwaśniewskich, próby aresz-
towania mecenasa Giertycha, sprawę zarzutów po-
stawionych senatorowi Gawłowskiemu, wreszcie 
aferę podsłuchową z użyciem Pegasusa. Podkreślił, 
że błędem byłoby przyjęcie, że w rok po uchyle-
niu immunitetu będzie znany rezultat działań CBA 
i prokuratury, bo sprawa może ciągnąć się 5, 10 lat 
i skończyć się uniewinnieniem. W związku z tym 
senator Marek Borowski stwierdził, że uchylenie 
immunitetu byłoby nieodpowiedzialne, i złożył 
wniosek o wyrażenie negatywnej opinii komisji 
odnośnie do wniosku o uchylenie immunitetu se-
natora Grodzkiego.

Senator Włodzimierz Bernacki zastrzegł, że 
senator Stanisław Gawłowski złożył oświadcze-
nie o  poddaniu się odpowiedzialności karnej, 
jak również że posłowie, senatorowie, sędziowie 
i prokuratorzy nie powinni być kastą chronioną 
przed odpowiedzialnością karną. Wyartykułowany 
przez senatora Włodzimierza Bernackiego po-
stulat zmian prawa w  zakresie immunitetu 

formalnego wywołał krótką replikę senatora Marka 
Borowskiego, który zauważył, że ów immunitet 
czasem zgrzyta, ale jest niezbędny do ochrony 
przed nadużywaniem instytucji państwa do ści-
gania i nękania polityków opozycji. Stanie się zbęd-
ny dopiero wtedy, gdy prokuratura w Polsce będzie 
niezależna i apolityczna.

Ogólnie o planach zniesienia immunitetu for-
malnego wypowiedział się także senator Stanisław 
Karczewski, akcentując, że opowiada się za takim 
rozwiązaniem. Skrytykował przebieg posiedzenia 
komisji i sposób prowadzenia obrad przez prze-
wodniczącego komisji. Podniósł, że organy ścigania 
muszą kierować do świadków wezwania określonej 
treści. Groźby kierowane pod adresem marszałka 
Senatu, ale też innych senatorów określił mianem 
prowokacji. Zadeklarował, że będzie głosował za 
uchyleniem immunitetu nie z tego powodu, że jest 
niechętny marszałkowi Grodzkiemu, lecz z tego, że 
jest za transparentnością prawa i sprawiedliwo-
ścią. Wskazał na wartość, jaką przedstawia zasa-
da równości wobec prawa. Jego zdaniem nie może 
być mowy w tej sprawie o żadnych szykanach czy 
represjach.

Przewodniczący komisji, zabierając głos 
w dyskusji, podkreślił rolę, jaką pełni insty-
tucja immunitetu formalnego w  demokra-
tycznym państwie prawa oraz zwrócił uwagę 
na instrumentalne używanie organów ściga-
nia do walki z opozycją w Polsce. W tym kon-
tekście przywołał raport Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka na temat 6 lat prokuratury pod 
rządami Zbigniewa Ziobry „Stan oskarżenia”, 
omawiający nieznane w państwach demokra-
tycznych narzędzia prawne, które umożliwiają 
prokuratorowi generalnemu w  Polsce, a  za-
razem politykowi, liderowi partii politycznej, 
członkowi ugrupowania rządzącego, władzy wy-
konawczej, ręczne sterowanie poszczególnymi 
postępowaniami przygotowawczymi, zlecanie 
czynności operacyjno-rozpoznawczych, czyli 
inwigilacji, i dają możliwość zapoznawania się 
z efektami tej inwigilacji.

W końcowym fragmencie dyskusji wobec wąt-
pliwości zgłoszonej przez senatora Stanisława 
Karczewskiego i wcześniejszego pytania senato-
ra Krzysztofa Słonia senator Marek Borowski za-
uważył, że w okresie korzystania z immunitetu 
nie biegnie termin przedawnienia w odniesieniu 
do czynu objętego immunitetem. Sprawa mar-
szałka Tomasza Grodzkiego nie ulegnie zatem 
przedawnieniu, a dodatkowo, w razie ponownego 
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kandydowania do parlamentu, marszałek będzie 
podlegał ocenie wyborców.

Przewodniczący komisji poddał pod głosowanie 
wniosek senatora Marka Borowskiego o odrzucenie 
wniosku prokuratora regionalnego w Szczecinie 
o wyrażenie przez Senat zgody na pociągnięcie se-
natora Tomasza Grodzkiego do odpowiedzialności 
karnej. Wniosek ten został przegłosowany 7 głosa-
mi za, przy 5 głosach sprzeciwu, nikt nie wstrzy-
mał się od głosu. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję panu senatorowi sprawozdaw-
cy za szczegółowe i skrupulatne przedstawienie 
sprawozdania z pracy komisji.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
tora sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie?

Pan senator Marek Pęk.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SenatoR 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, chciałbym, żebyśmy zeszli na 

ziemię i żeby odniósł się pan do meritum sprawy, 
i po prostu przedstawił Senatowi i opinii publicznej 
treść wniosku prokuratora, a więc przede wszyst-
kim to, jakie zarzuty prokurator chciałby postawić 
panu marszałkowi Grodzkiemu, jeżeli immunitet 
pana marszałka zostałby uchylony. A więc co jest 
tak naprawdę zarzucane panu marszałkowi?

SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Marszałku, ja mocno stoję na ziemi, dla-
tego w odpowiedzi powiem panu marszałkowi, że 
zgodnie z regulaminem przedstawiłem przebieg 
posiedzenia komisji, i myślę, że to jest moja rola.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan marszałek Marek Pęk.

SenatoR 
marek Pęk 

W  takim razie chciałbym pana senatora 
spytać, czy prawdą jest, że wniosek prokura-
tora obejmuje zarzuty polegające na przyję-
ciu przez pana marszałka Grodzkiego korzyści 
majątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 7 ty-
sięcy w roku 2012, a w roku 2009 korzyści ma-
jątkowej w postaci pieniędzy w kwocie 2 tysięcy 
w zamian za osobiste przeprowadzenie zabie-
gu operacyjnego. Czy prawdą jest, że w dniu 
7 września 2009 r. w Szczecinie pan marsza-
łek Grodzki przyjął od ustalonej osoby korzyść 
majątkową w postaci pieniędzy w kwocie 3 ty-
sięcy zł oraz 500 dolarów amerykańskich w za-
mian za szybkie przeprowadzenie zabiegu 
operacyjnego?

(Sygnał timera)
Czy prawdą jest, że wniosek ten obejmuje rów-

nież czyn polegający na przyjęciu przez pana mar-
szałka korzyści majątkowej w postaci pieniędzy 
w kwocie 1 tysiąca 500 zł w zamian za zapewnie-
nie dobrej opieki konkretnej osobie?

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, czas.)

Czy prawdą jest…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Czas, Panie Senatorze.)
…że ten wniosek obejmuje czyny opisane 

w art. 228 §1 kodeksu karnego? Bo my tak napraw-
dę od wczoraj nie usłyszeliśmy…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, minuta minęła.)

…na czym polega wniosek, który rozpatrujemy. 
W tych dywagacjach słyszymy głównie o panu mi-
nistrze Ziobrze.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, bardzo proszę…)

Proszę po prostu przedstawić Senatowi i opi-
nii publicznej, o czym my mamy tak naprawdę 
zadecydować.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Zanim pan senator odpowie, to bardzo prosiła-

bym wszystkich państwa o przestrzeganie czasu. 
Bardzo proszę.

Proszę bardzo.
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SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Marszałku, rolą sprawozdawcy jest wierne 
przedstawienie przebiegu komisji. Ja to uczyniłem, 
przewidując, że mogą być pytania co do przebiegu. 
To jest bardzo wierne odtworzenie przebiegu komi-
sji i to jest moją rolą. Prawem, a można powiedzieć, 
że obowiązkiem każdego senatora, który jest zain-
teresowany sprawą, ustawą czy też wnioskiem, jest 
po prostu zapoznać się z nim, a rolą sprawozdawcy 
nie jest czytanie na posiedzeniu treści tego wnio-
sku. To nie jest przedmiotem mojego sprawozda-
nia. Chcę państwu powiedzieć, że na zakończenie 
posiedzenia komisji poinformowałem wszystkich 
członków komisji, że ponieważ wniosek jest objęty 
taką klauzulą, że nie wolno go rozpowszechniać, to 
zainteresowani senatorowie mogą przyjść do komi-
sji i się z tym wnioskiem po prostu zapoznać. Chcę 
państwa poinformować, że żaden senator nie poja-
wił się w komisji, żeby go przeczytać, żaden sena-
tor z tych, którzy publicznie podnoszą tę kwestię, 
nie przyszedł do komisji i nie zapoznał się z tym 
wnioskiem. Ja go nie będę odczytywał, bo to nie jest 
moja rola, to nie było przedmiotem mojego wystą-
pienia czy żadnego innego wystąpienia na posiedze-
niu komisji, ponieważ wszyscy członkowie komisji 
od wielu dni mieli ten wniosek w swoich skrytkach 
i na swoich skrzynkach mailowych.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Czy są jeszcze jakieś pytania?
Pan… Ale prosiłabym może teraz… Pan senator 

Marek Pęk będzie, a teraz pan senator Włodzimierz 
Bernacki. Bardzo proszę Panie Senatorze.

SenatoR 
włodzimierz bernacki 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, czy prawdą jest, że po-

czątkowo w trakcie posiedzenia mówił pan prze-
wodniczący o tym, że rolą sprawozdawcy będzie 
precyzyjne objaśnienie kwestii związanych z pod-
stawą prawną zarzutów? Czy prawdą jest również 
to, że początkowo twierdził pan, że treść przesła-
nego wniosku ma charakter tajny i poufny?

SenatoR 
sławomir rybicki 

Nieprawdą jest, że mówiłem, że w sprawoz-
daniu będę czytał wniosek – to jest absurdalne. 
Prawdą jest, że powiedziałem, że będzie swo-
bodna dyskusja i  możliwość zadawania pytań 
prokuratorowi.

Chcę państwu powiedzieć, że dyskusja była nie-
ograniczona i każdy, kto chciał zabrał głos w przed-
miocie posiedzenia komisji, mógł głos zabrać 
i zabierał. Każdy, kto chciał zadać pytanie prokura-
torowi, mógł je zadać. Zadało je jedynie 2 członków 
komisji – to też jest jakaś miara zainteresowania, 
do państwa oceny. No, może wystarczyły te 2 py-
tania. Ja myślę, że gdyby było ich więcej i gdyby 
dotyczyły istoty problemu, czyli wniosku, to pan 
prokurator pewnie by odpowiedział.

Ja dziwię się takim pytaniom, bo przecież 
wszyscy państwo ten wniosek, który… Jeśli chcie-
liście, to mogliście się z nim zapoznać. Nie ocze-
kujcie od sprawozdawcy, że on wykroczy poza 
swoją rolę i będzie czytał wniosek. To już byłoby 
ponadstandardowe.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Marek Pęk. Proszę bardzo.

SenatoR 
marek Pęk 

Ja chciałbym jeszcze wrócić do przebiegu wczo-
rajszego posiedzenia komisji, bo tak naprawdę 
przebieg tego posiedzenia komisji i sposób jego 
prowadzenia przez pana przewodniczącego był, 
mówiąc najkrócej, skandaliczny. Po pierwsze, uwa-
żam, że skandaliczne było to – i chciałbym pana 
przewodniczącego zapytać, czy nie ma pan sobie 
nic do zarzucenia – że zostawił pan tak naprawdę 
kompletnie bez reakcji głośno wyrażoną przez pa-
nią senator, panią marszałek Borys-Damięcką pro-
pozycję, ażeby usunąć mnie z sali posiedzenia za to, 
że domagam się odpowiedzi na te pytania, o któ-
rych pan mówił na początku swojego sprawozda-
nia, a więc pytania, co się działo z tym wnioskiem 
przez 422 dni. Czy nie uważa pan również, że skan-
daliczne i niezgodne z zasadami ustalenia prawdy 
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materialnej było to, że nie pozwolił pan prokurato-
rowi na swobodną wypowiedź? Błyskawicznie pan 
mu przerwał, kiedy on chciał w sposób fachowy…

(Sygnał timera)
…uzasadnić zarzuty, przedstawić zasadność 

tego wniosku.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Panie Senatorze, czas.
Proszę.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Marszałku, uważam, że prowadzenie po-
siedzenia komisji było regulaminowe i że wielo-
krotnie w trakcie posiedzenia do regulaminu się 
odwoływaliśmy. Również wtedy, kiedy marszałek 
Karczewski zaapelował – chociaż użył sformułowa-
nia „wniosek formalny” po wypowiedzi pani sena-
tor Barbary Borys-Damięckiej – aby jej wypowiedź, 
która była, jak pan marszałek Pęk zauważył, usły-
szał… Bo ja tego tak nie słyszałem, być może byłem 
skupiony na czym innym. Ale chodziło o to, żeby 
tę wypowiedź wpisać do protokołu, zaprotokoło-
wać ją. I ja zwróciłem uwagę panu marszałkowi 
Karczewskiemu, że zgodnie z art. 66 Regulaminu 
Senatu dotyczącym protokołu dokumentującego 
przebieg prac komisji senackich i możliwość zgła-
szania tam takich uwag i apeli… że to nie byłby wnio-
sek formalny. No ale, Panie Marszałku, pani Barbara 
Borys-Damięcka, pani senator, zareagowała po tym, 
gdy pan próbował po raz kolejny tak naprawdę za-
kłócić prace komisji, żądając od przewodniczącego, 
żeby się odniósł do treści wniosku, który nigdy nie 
trafił do komisji – czyli żebym porównywał wnio-
ski, które w komisji nigdy nie były. A przedmiotem 
posiedzenia komisji był konkretny wniosek, który 
był dostępny. On był przedmiotem naszych prac. 
Pani senator Damięcka w swym oburzeniu wyra-
ziła to głośno i to będzie w protokole, pan marszałek 
Karczewski będzie mógł to sprawdzić.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję. 
Proszę bardzo o zadanie pytania pana senatora 

Jerzego Czerwińskiego.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie 
Przewodniczący!

Pierwsze pismo z 6 kwietnia tego roku – wnio-
sek o udostępnienie informacji publicznej skie-
rowany przeze mnie: „Proszę o udostępnienie 
informacji w zakresie treści pism skierowanych 
przez organy i urzędy państwowe do Senatu X 
kadencji w sprawie uchylenia immunitetu panu 
Tomaszowi Grodzkiemu, Marszałkowi Senatu, 
oraz odpowiedzi Senatu lub jego organów na te pi-
sma”. I taką oto odpowiedź otrzymuje senator – to 
nie jest zwykła osoba, w cudzysłowie, ale senator, 
także obywatel. Otóż: „Odnosząc się do treści żą-
dania, uprzejmie wyjaśniam, że tak sformułowane 
pytanie nie jest pytaniem o informację publiczną. 
Jest to w istocie prośba o udostępnienie zbioru ko-
respondencji pomiędzy bliżej niesprecyzowany-
mi organami i urzędami państwowymi w sprawie 
uchylenia immunitetu Marszałkowi Senatu, bez 
podania, do kogo ta korespondencja była kierowa-
na”. Dlaczego tak bardzo państwo baliście się praw-
dy? Dlaczego?

SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Senatorze, wniosek do komisji wpłynął… 
Ja się mogę odnosić do tej korespondencji, która 
trafiała do komisji. I wniosek do komisji trafił 
28 kwietnia i dzień później został skierowany do 
procedowania. I to jest jedyna korespondencja w tej 
sprawie, którą mogę komentować. Ja oczywiście 
wiem o istnieniu korespondencji z Prokuratury 
Krajowej, która trafiła do Senatu, żądającej wy-
jaśnienia, kto z urzędników kancelarii był jakoby 
źródłem przecieku informacji z poprzednich wnio-
sków, objętych też zasadą poufności, czyli zasadą 
nierozpowszechniania tych wiadomości publicznie. 
I to jest korespondencja, o której ja wiem. A dru-
ga to ta, o której wspominałem, że prokuratura 
wszczęła postępowanie w sprawie decyzji wice-
marszałka Senatu, autonomicznej decyzji, opartej 
o przepisy prawa, o ustawę o wykonywaniu man-
datu posła i senatora, w której nie nadał biegu 
wnioskowi. I w tej sprawie prokuratura przesłała 
pismo do Senatu, o którym wiem, informację, że 
wszczyna postępowanie o nadużycie uprawnień 
lub niedopełnienie obowiązków. To jest jedyna 
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korespondencja, o której wiem, ale która nie była 
rzeczywiście… Na posiedzeniu komisji była tylko 
wzmianka o tym, że to jest próba ingerencji w au-
tonomię Izby.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę o  zadanie pytania pana senatora 

Kazimierza Wiatra.

SenatoR 
kazimierz wiaTr 

Pani Marszałek, Panie Senatorze, ja nie jestem 
członkiem komisji. Mam głosować nad czymś, cze-
go nie znam. W związku z tym…

(Senator Sławomir Rybicki: Wstyd.)
(Głos z sali: Jest pan bezczelny, naprawdę.)
…chciałbym zapytać…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o  spokój, Szanowni Państwo. Proszę 
o spokój.)

…pana senatora: jaka klauzula poufności znaj-
duje się na wniosku prokuratury?

I drugie pytanie: Jaka jest podstawa prawna nie-
udostępnienia tego wniosku senatorom? Bardzo 
dziękuję.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Powtórzę to, co już powiedziałem we wcześniej-
szej odpowiedzi: że każdy senator ma prawo, a na-
wet obowiązek zapoznać się z wnioskami, które 
podlegają głosowaniu, bo powinien wiedzieć, nad 
czym głosuje i nad czym debatuje. I wiem, że wielu 
senatorów zapoznawało się z tym wnioskiem. Nie 
wszyscy. Proszę wybaczyć, ja nie będę tłumaczyć 
się za te osoby, które powinny to zrobić, a tego nie 
zrobiły. I przywołam, bo już to zrobiłem w dość 
precyzyjnej relacji z posiedzenia komisji… W swojej 
wypowiedzi prokurator wnioskodawca potwier-
dził, że wniosek zawiera dane chronione prawnie, 
dane osób, dane medyczne, dane wrażliwe, które 
nie mogą być udostępnione publicznie. W związ-
ku z czym w tej sprawie mogę tylko powtórzyć to, 
co już powiedziałem: wszyscy ci, którzy chcieli się 
z wnioskiem zapoznać, zapoznali się.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, pan senator Kazimierz Wiatr.

SenatoR 
kazimierz wiaTr 

Pani Marszałek, Panie Senatorze, chciałbym 
zapytać, kiedy i w jakiej formie zostałem powia-
domiony, jako senator, o możliwości zapoznania 
się z wnioskiem, o którym pan senator mówi. To 
po pierwsze.

Po drugie, nie znam takiej formuły, klauzuli 
poufności, która polega na wypowiedzi słownej 
prokuratora na posiedzeniu komisji, ponieważ 
pomiędzy datą wpłynięcia tego wniosku a datą 
takiego oświadczenia ten wniosek był jaw-
ny, w związku z tym nie mógł zmienić statusu 
w trakcie posiedzenia komisji. To jest po prostu 
bardzo kiepskie uzasadnienie i wypowiedź pana 
senatora.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Jest pan wieloletnim senatorem i dobrze pan 
wie, że było już kilka postępowań w sprawie uchy-
lenia immunitetu, również z powództwa czy w ta-
kim oskarżeniu publicznym. Z jednym wyjątkiem, 
który dotyczył wniosku o możliwość zatrzymania 
i aresztowania jednego z senatorów, wszystkie po-
zostałe wnioski były rozpatrywane w takim trybie 
jak ten. Senatorowie mogli przyjść i zapoznać się, 
i zapoznawali się. Nie dostawali na swoje skrzynki 
wniosków, bo byłoby to niezgodne ze standardem, 
po pierwsze, a po drugie, narażałoby wysyłających 
na zarzut upublicznienia wątków objętych…

(Głos z sali: Pan nie zrozumiał pytania…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o spokój.)
…tajemnicą postępowania.
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WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę o spokój.
Proszę bardzo, pan senator Kazimierz Wiatr.

SenatoR 
kazimierz wiaTr 

Bardzo dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Senatorze, Przewodniczący Komisji, 

chciałbym zapytać, który przepis Regulaminu 
Senatu opisuje procedurę zapoznawania się 
z wnioskiem, którą pan senator podaje tutaj jako 
zwyczajową i obowiązującą. Rzeczywiście faktem 
jest, że długo jestem senatorem, i rzeczywiście fak-
tem jest, że nigdy nie miałem okoliczności spotkać 
się z taką praktyką.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Żaden przepis regulaminu nie nakazuje 
szefowi komisji regulaminowej, przewodni-
czącemu wysyłania wszystkim senatorom do-
kumentów, które wpływają do komisji, w tym 
również wniosków o uchylenie immunitetu, ale 
każdy senator ma prawo zapoznać się z takim 
wnioskiem w odpowiednim trybie, a szczegól-
nie doświadczeni senatorowie powinni o tym 
wiedzieć, bo być może korzystali już kiedyś z ta-
kiej praktyki.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o spokój!)
(Senator Kazimierz Wiatr: Z czego to wynika, 

Panie Senatorze? Nie ma takiego zapisu.)
Jest ugruntowana praktyka, o której wspomina-

łem, praktyka taka, że wnioski nie były kopiowane 
i doręczane wszystkim senatorom. To jest prakty-
ka od bardzo wielu kadencji. Był jeden przypadek, 
kiedy marszałek Karczewski zdecydował się wysłać 
senatorom kopię wniosku o zgodę Senatu na za-
trzymanie bądź aresztowanie jednego z senatorów.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisław Karczewski. Proszę 

bardzo.

SenatoR 
sTanisław karczewski 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Nie chciałem zadawać pytań, ale ten temat 

bardzo mnie interesuje. Chciałem zabrać głos na 
posiedzeniu komisji, pan marszałek już… pan prze-
wodniczący nie udzielił mi głosu, a chciałem zabrać 
głos właśnie w tej sprawie, w sprawie udostępnie-
nia, możliwości, zasad i kryteriów dostępu…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Pytanie, Panie Marszałku.)

(Głosy z sali: Pytanie, pytanie.)
Jak będziecie państwo cierpliwi, to zaraz będzie 

pytanie.
(Głos z sali: Ano właśnie.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o spokój!)
Chciałem zadać właśnie to pytanie, jakie są 

standardy w dostarczaniu tego członkom komisji, 
bo ja te dokumenty dostałem do skrzynki nr 42, 
a senatorowie, którzy nie są w komisji, a mają pod-
jąć w tej chwili decyzję, nie otrzymali tego wniosku 
do swoich skrzynek. To jest pytanie do pana prze-
wodniczącego, ale również do marszałka, dlaczego 
pozostali senatorowie mają w tej chwili podejmo-
wać decyzję, niezwykle ważną decyzję… (Sygnał 
timera) …i nie mieli możliwości zapoznania się 
z wnioskiem.

Ja prosiłem, chciałem poprosić pana przewod-
niczącego, żeby została…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Czas, Panie Senatorze.)

…ustalona procedura poinformowania senato-
rów o tym, że mogą zgłosić się do komisji i prze-
czytać ten wniosek, ale niestety nie zostałem 
dopuszczony do głosu, pan przewodniczący za-
kończył posiedzenie. Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
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SenatoR 
sławomir rybicki 

I po zakończeniu poinformował, że wszyscy za-
interesowani zgodnie z jakimś oczywistym stan-
dardem mogą się zapoznać z wnioskiem. Ja bym 
tego tematu tak bardzo nie drążył, bo on powodu-
je to…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, proszę nie przeszkadzać.)
…Przebije się też do mediów, że senatorowie, któ-

rzy mają dostęp do wniosku i chcą podjąć tak ważną 
decyzję, tak strategiczną, ważną decyzję, nie zapo-
znali się z wnioskiem. To po prostu, mówiąc wprost…

(Głos z sali: Nie mów.)
No, niech każdy sobie dopowie komentarz. 

Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Czy ktoś jeszcze chce zadać pytanie?
Pan senator Marek Pęk.

SenatoR 
marek Pęk 

Ja chciałbym jeszcze zapytać pana przewod-
niczącego o to, jaka jest data wniosku, który roz-
patrywaliśmy, i czy to prawda, że wczoraj pan 
prokurator powiedział, że pomiędzy wnioskiem, 
który rozpatrywaliśmy, a poprzednim wnioskiem, 
który zawierał rzekomo wady uniemożliwiające 
jego procedowanie, nie było żadnej różnicy.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Marszałku, wniosek, który trafił do ko-
misji, powtórzę, trafił 28 kwietnia 2022 r. i dzień 
później został mu nadany bieg.

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę nie przeszkadzać, Pani Senator.)
Ten wniosek był przedmiotem posiedze-

nia komisji, tylko i wyłącznie ten wniosek, i tyl-
ko to posiedzenie komisji jest dzisiaj przeze mnie 
relacjonowane.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
(Senator Marek Pęk: Dobrze, ale…)
Czy ktoś jeszcze ma jakieś pytanie?
(Senator Marek Pęk: Ja jeszcze mam pytanie, 

bo to…)
(Senator Sławomir Rybicki: Pytał pan na posie-

dzeniu komisji.)
(Senator Marek Pęk: Nie…)
Pan senator Marek…

SenatoR 
sławomir rybicki 

Pyta pan teraz o wnioski, które nigdy nie trafi-
ły do komisji, wnioski, których nigdy członkowie 
komisji nie widzieli, tak więc to są pytania, które 
raczej mają wywołać… zdestabilizować debatę niż 
spowodować jakąś…

(Senator Marek Pęk: Po prostu każdy…)
…możliwą…
(Senator Marek Pęk: Panie Przewodniczący, 

naprawdę…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę nie przeszkadzać.)
…merytoryczną odpowiedź.
Panie Marszałku, te wnioski nie wpłynęły do 

komisji, więc trudno mi o nich opowiadać. Jeśli 
chodzi o ten, który wpłynął, to został mu nadany 
bieg niezwłocznie, czyli nazajutrz.

(Senator Marek Pęk: Dobrze, żeby więc…)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze…
(Senator Marek Pęk: Pani Senator…)
Panie Marszałku…
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(Senator Marek Pęk: Pani Marszałek, chciałbym 
zadać pytanie.)

Panie Marszałku, ja chcę panu udzielić głosu.
(Senator Marek Pęk: Bardzo dziękuję.)
Proszę mi pozwolić udzielić panu głosu.
(Senator Marek Pęk: Myślałem, że chce mnie 

pani wyprosić z sali.)
Panie Marszałku, proszę zadać pytanie.

SenatoR 
marek Pęk 

Panie Senatorze, dlaczego pan nie chce poinfor-
mować Wysokiego Senatu, że wniosek, który roz-
patrywaliśmy, ma datę 28 grudnia? Przecież to jest 
informacja jawna.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Gdyby słuchał pan mojego wystąpienia, toby… 
Ta informacja się tam pojawiła. Proszę nie pytać 
o coś, co było w moim sprawozdaniu. Ja wymie-
niłem datę…

(Senator Marek Pęk: Zadałem panu jeszcze jed-
no pytanie, na które nie uzyskałem odpowiedzi.)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Panie Senatorze Marku Pęk, Panie Marszałku, 
proszę nie przeszkadzać. Pan chciał odpowiedzieć.

Dam panu jeszcze zadać pytanie. Bardzo proszę 
wysłuchać odpowiedzi.

(Senator Marek Pęk: Ale nie skończyłem zada-
wania pytania, a pan senator mi przerwał.)

Panie Senatorze, jeżeli chce pan zadać pytanie, 
proszę się zgłosić do zadania pytania.

(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój. Pan marszałek Marek Pęk po-

zwoli skończyć panu senatorowi i zada kolejne 
pytanie.

Proszę bardzo.
(Senator Sławomir Rybicki: Mogę. Tak?)
Panie Senatorze, pan jeszcze chce odpowiedzieć?

SenatoR 
sławomir rybicki 

Tu się powtarza wątek z posiedzenia komi-
sji, gdy musiałem dyscyplinować pana marszałka 

Pęka, chociaż uważa się on za znawcę regulaminu. 
Chodzi o pytania, które nie były przedmiotem po-
siedzenia komisji. Pytał on o wnioski, które nigdy 
do komisji nie trafiły, i w tej chwili również się do 
tego wątku odnosi.

Panie Marszałku, słyszał pan na posiedzeniu 
komisji, że…

SenatoR 
marek Pęk 

Ale zapytałem pana, Panie Przewodniczący, 
o przebieg posiedzenia komisji. Na posiedzeniu 
komisji wyraźnie pan prokurator powiedział…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie…)

…że wniosek grudniowy w  porównaniu do 
wniosku kwietniowego nie różnił się ani słowem. 
Ja uważam, że to jest bardzo ważna okoliczność do-
tycząca tego, dlaczego dopiero teraz, dlaczego do-
piero dzisiaj procedujemy ten wniosek.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Proszę o spokój.)

Państwo unikacie odpowiedzi jak ognia. 
Rozumiem, że jest to dla państwa kompromitują-
ce. I tyle.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Marszałku… Ja bym poprosił, żeby pan 
marszałek Pęk pytał o przebieg posiedzenia komi-
sji, a nie o treść wniosków, których nigdy w komi-
sji nie było.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Ja również chciałabym prosić, aby pytania, któ-
re są zadawane – państwo mają nieograniczoną 
możliwość zadawania pytań – dotyczyły przebiegu 
prac komisji.

Teraz pytanie zadaje pan senator Jerzy 
Czerwiński.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Przewo- 
dniczący!
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Ja zacytowałem pytanie i odpowiedź, którą do-
stałem w kwietniu. Wniosek, o którym mówimy, 
ten bieżący, który pan rozpatrywał, jest z grudnia. 
To oznacza, że był w państwa dyspozycji – mówię 
ogólnie o Senacie, to państwo będziecie to wszystko 
tłumaczyć – od 4 miesięcy. Proszę mi powiedzieć, 
na jakiej podstawie po takiej odpowiedzi mogłem 
się zapoznać z wnioskiem, nad którym mam gło-
sować. Czy dostałem jakąś informację pisemną, 
SMS-ową, mailową, gdzie mogę się z nim zapo-
znać i w jakim trybie? To jest podstawa.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszę państwa senatorów o spokój.
Proszę o odpowiedź.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Senatorze, powtórzę, że wniosek, któ-
ry był przedmiotem prac komisji regulaminowej, 
został wysłany 28 kwietnia 2022 r. i niezwłocznie 
nadawał bieg sprawie. Nie może pan mnie pytać 
o rzeczy, na które nie miałem wpływu. O treści 
tych wniosków nie mam żadnego pojęcia, więc 
proszę… Wiem tyle samo co wszyscy senatorowie, 
jeżeli interesowali się tym, o czym mówią media. 
Tylko tyle.

(Senator Jerzy Czerwiński: Ja przepraszam, Pani 
Marszałek…)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Już, już, moment.
(Senator Jerzy Czerwiński: Muszę dopytać.)
Pan chce dopytać. Dobrze, proszę bardzo.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Proszę państwa, ja się pytam o działania szefa 
komisji regulaminowej. Jeśli wniosek otrzymał on 
28 kwietnia… Dzisiaj jest jaka data? 18 maja. Proszę 

mi powiedzieć, w jaki sposób pomiędzy 28 kwietnia 
a 17 maja poinformował mnie pan jako senatora 
o tym, gdzie mogę się zapoznać z bardzo ważnym 
wnioskiem, z jego treścią, nawet w trybie poufnym. 
Nie ma żadnego problemu.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Senatorze, zgodnie z regulaminem po 
otrzymaniu wniosku przewodniczący komisji 
zwraca się do osób, które są objęte wnioskiem, 
i wyznacza im termin na zrzeczenie się immunite-
tu. Ten termin został wyznaczony pierwszego dnia 
na 12 maja. Do godziny 24.00 12 maja nie wpłynął 
wniosek o zrzeczenie się immunitetu przez panią 
senator Kochan. Marszałek Senatu wcześniej po-
informował, że nie zamierza zrezygnować z man-
datu. Procedurę rozsyłania informacji do członków 
komisji wraz z materiałami podjąłem niezwłocznie 
po tym, gdy upłynął termin zrzeczenia się immu-
nitetu, czyli rano trzynastego. Wszyscy państwo, 
członkowie komisji, rano trzynastego otrzymaliście 
pełen zestaw dokumentów. Ja nie chcę wnikać, czy 
wszyscy czytaliście te materiały już od piątkowego 
poranka, czy później – to już nie jest przedmiotem 
mojego zainteresowania – ale każdy z tu obecnych 
senatorów… No, nie będę tego powtarzał, bo dla 
mnie to jest po prostu trochę żenujące, jak senator 
mówi, że nie wie, jaka jest treść wniosku, bo się 
z nim nie zapoznał. No, ja naprawdę nie będę już 
tego powtarzać, bo jest mi po prostu niezręcznie.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Marek Martynowski.

SenatoR 
marek marTynowski 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja nie mam pytania, ale mam wniosek for-

malny. W związku z tymi wyjaśnieniami pana 
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przewodniczącego, a właściwie mętnymi wyjaśnie-
niami, składam wniosek o półgodzinną przerwę, 
żebyśmy wszyscy mogli się zapoznać z tym wnio-
skiem prokuratury. Bardzo bym prosił, żeby pan 
przewodniczący wyznaczył takie miejsce i za chwi-
lę powiedział wszystkim senatorom, gdzie możemy 
się zapoznać z tym wnioskiem.

(Senator Sławomir Rybicki: Proszę państwa…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale to jest 

wniosek formalny, nie musi pan odpowiadać. To 
marszałek…)

(Senator Sławomir Rybicki: Nie, ale chcę poin-
formować, że można się z nim od godzin rannych…)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Panie Senatorze, proszę dać… Ja udzielam gło-
su. Zaraz na ten wniosek formalny odpowiem.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: …Pan senator 
jest przeciw.)

Proszę mi nie przerywać.
(Senator Jerzy Fedorowicz: To nie jest pluton 

egzekucyjny.)
Proszę bardzo.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: A Wisła i tak 

jest w I lidze.)
(Wesołość na sali)
(Senator Sławomir Rybicki :  Panie 

Przewodniczący, Panie Senatorze…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Szanowni Państwo… Panie Senatorze, to naprawdę 
nie jest poważne.)

(Senator Sławomir Rybicki: Panie Senatorze…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: A pluton eg-

zekucyjny jest poważny? Pani Marszałek, to jest 
poważne?)

Proszę o spokój. Proszę wszystkich państwa 
o wyciszenie emocji. Proszę o spokój.

Pan senator Sławomir Rybicki ma głos.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Senatorze, chcę panu powiedzieć, że to 
sprawozdanie komisji jest bezprecedensowe, bo 
ono dokładnie, wiernie odtwarza… Jeżeli będą 
w tej sprawie spory, to będę odsyłać do protoko-
łu, do tego, co jest w stenogramie. Wszystko zo-
stało zrobione zgodnie z regulaminem, z dbałością 

o wszystkie szczegóły. Jest to, powiedziałbym, spra-
wozdanie, które wiernie oddaje przebieg posiedze-
nia komisji. No, to było moją rolą. Może pan mieć 
inne zdanie, mówić, że ono jest niedobre, że nic nie 
tłumaczy, nie wyjaśnia. Ja nie czytam tego wnio-
sku, bo państwo powinniście ten wniosek sami 
przeczytać. Jeżeli pan zgłasza wniosek…

(Głosy z sali: Zgłosił, zgłosił.)
No, tak jest. Paręnaście godzin po tym, jak wła-

ściwie… Było oczywiste, że przed głosowaniem 
trzeba się z nim zapoznać. Piątek, sobota, niedzie-
la, poniedziałek, wtorek, cały dzień dzisiejszy…

(Poruszenie na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o spokój.)
Jeżeli państwo się z nim nie zapoznali i teraz 

chcecie się zapoznać, no to jest kwestia decyzji, 
czy będzie wniosek przeciwny. Ja bym był prze-
ciw, bo to jest wstyd, żeby teraz zapoznawać się 
z wnioskiem, który był dostępny dla wszystkich 
senatorów.

(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek…)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Panie Senatorze, bardzo dziękuję. Dziękuję 
wszystkim państwu.

(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek, 
chciałbym…)

Padł wniosek formalny pana senatora o pół go-
dziny przerwy.

(Senator Marek Borowski: Wniosek przeciwny 
chciałbym złożyć.)

Jest wniosek przeciwny pana senatora Marka 
Borowskiego.

Ale niestety przed głosowaniem nad tym wnio-
skiem muszę zarządzić 2 minuty przerwy, bo nie 
działa mi tutaj ekran.

(Rozmowy na sali)
No, nie działa ekran, mogą panowie sprawdzić. 

Prosiłabym pana informatyka o pomoc, bo nie ma 
sygnału.

(Senator Marek Borowski: Dobrze, to 
tymczasem…)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Trzeba włączyć, 
Pani Marszałek.)

Panie Senatorze, to naprawdę nie jest poważne.
(Senator Leszek Czarnobaj: Bardzo śmieszne, 

bardzo śmieszne…)
Proszę tutaj przejść.
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(Głos z sali: Wstyd, wstyd…)
Proszę państwa, jeszcze raz proszę o uspoko-

jenie emocji.
(Rozmowy na sali)
(Senator Marek Borowski: Mogę? Pani 

Marszałek, mogę już?)
Proszę, pan senator Marek Borowski.

SenatoR 
marek borowski 

Chciałbym, Pani Marszałek…
(Głos z sali: W jakim trybie?)
Chciałbym zgłosić wniosek przeciwny. 

Chciałbym złożyć wniosek przeciwny i krótko go 
uzasadnić. Przecież tutaj…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o spokój.)
Tutaj mamy do czynienia… Już nie chcę mówić 

o jakiejś obstrukcji, ale to jest gigantyczne niepo-
rozumienie. Do każdego…

(Poruszenie na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze…)
Proszę o ciszę.
Każda komisja obraduje nad swoimi doku-

mentami. W każdej komisji członkowie tej komisji 
otrzymują dokumenty, nad którymi mają pracować. 
Przecież reszta takich dokumentów nie otrzymuje.

(Poruszenie na sali)
(Głosy z sali: Jak to nie?)
(Głos z sali: No, każdy dostał.)
No, dobrze, ale nie za…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Szanowni Państwo, czy państwo mogliby zachować 
powagę i pozwolić panu senatorowi Borowskiemu 
na uzasadnienie swojego wniosku przeciwnego?)

Dzisiaj np. mamy ustawę o  zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników. Bardzo je-
stem ciekaw, czy wszyscy senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości zapoznali się starannie z tą ustawą.

(Głosy z sali: Ale dostali wszyscy, dostaliśmy 
materiał.)

Na pewno nie, na pewno nie…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Dobrze. Ja zamykam…)
Już kończę. Już kończę.
Członkowie komisji regulaminowej z ramie-

nia Prawa i Sprawiedliwości zostali poinformo-
wani, że…

(Głos z sali: Nie. Nie zostali poinformowani. Nie 
zostali poinformowani.)

Zostali, bo byłem tego świadkiem.
(Poruszenie na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o spokój państwa senatorów.)
Zostali poinformowani, że ten dokument jest 

w komisji do wglądu. W związku z tym dzisiaj był 
cały dzień na to, żeby można się było z nim zapo-
znać, dla tych, którzy naprawdę tego chcieli, dla 
tych, którzy nie wiedzieli, nad czym będą głosować. 
Dlatego zgłaszam wniosek przeciwny.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
W związku ze złożeniem wniosku o ogłoszenie 

półgodzinnej przerwy przez pana senatora Marka 
Martynowskiego zwracam się do państwa senato-
rów z pytaniem. 

Kto z pań i panów senatorów jest za ogłosze-
niem pół godziny przerwy w obradach?

(Senator Jolanta Hibner: Przeciw.)
(Wesołość na sali)
Proszę o spokój.
Kto jest za przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 94 senatorów, 43 senatorów było za 

ogłoszeniem przerwy, 51 senatorów było przeciw, 
nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 1)

Wniosek został odrzucony.
Kontynuujemy: kto z państwa ma jeszcze pyta-

nie do senatora sprawozdawcy? 
Pan senator jeszcze wcześniej się zgłaszał.
Pan senator Włodzimierz Bernacki.
Proszę bardzo. Proszę jeszcze poczekać, aż se-

nator Sławomir Rybicki podejdzie do mównicy.

SenatoR 
włodzimierz bernacki 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, właściwie to pytanie 

powinno było być postawione… Ja wiem, że był 
wniosek formalny, ale to pytanie dotyczy właśnie 
tej materii, która później się pojawiła, ponieważ 
senator sprawozdawca w  trybie procedowa-
nia, kiedy prezentuje przebieg komisji, nie tylko 
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relacjonuje i omawia, kto zajął jakie stanowisko, 
ale przede wszystkim odnosi się do treści aktu 
prawa, czyli w tym wypadku do ustawy. Okazuje 
się, że w tej sytuacji mamy również do czynienia 
z dokumentami, które są przesyłane do nas na 
skrzynki mailowe. Te dokumenty w postaci pa-
pierowej znajdują się tutaj w kuluarach. Zatem 
poseł sprawozdawca nie tylko mówi o przebiegu, 
nie tylko mówi o treści, ale każdy senator dopo-
sażony jest w konkretne druki i kolejne druki, bo 
od momentu wejścia ustawy tutaj do Senatu wraz 
ze zgłaszanymi poprawkami i wraz z prowadzoną 
debatą to się dzieje.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Pytanie, Panie Senatorze.)

Natomiast proszę zwrócić uwagę…
(Sygnał timera)
Stawiam pytanie: dlaczego w  wypadku tak 

istotnej i ważnej kwestii jak kwestia uchylenia im-
munitetu, a właściwie wyrażenia zgody na pocią-
gnięcie do odpowiedzialności karnej w związku 
z bardzo konkretnymi 4 opisanymi przez proku-
raturę zarzutami, w ogóle o tych 4 zarzutach nie 
dyskutujemy? Dlaczego…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Czas, Panie Senatorze.)

…senator sprawozdawca również całkowicie 
pominął treść tych 4 uzasadnień do 4 zarzutów?

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Panie Senatorze, proszę.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Senatorze, nie pominąłem żadnego…
(Głos z sali: Nie słychać.)
…punktu, żadnej wypowiedzi, która była pod-

czas posiedzenia…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę powtórzyć.)
Panie Senatorze, odpowiadam panu. Był pan 

na posiedzeniu komisji. Nie pominąłem żadnej 
wypowiedzi, żadnego aspektu, który był wypo-
wiadany podczas posiedzenia komisji. Dokładnie 
zrelacjonowałem, odtworzyłem przebieg posiedze-
nia komisji.

Jeżeli czegoś nie powiedziałem, to nie po-
wiedziałem, że również senatorowie Prawa 
i Sprawiedliwości mieli możliwość zadawania py-
tań panu prokuratorowi, dowolnej liczby pytań, 
o wszystkie zarzuty, o szczegóły, ale ich nie zada-
wali. Mieli też możliwość składania wniosków for-
malnych o przerwę na 2 tygodnie, żeby wszyscy 
senatorowie mogli się zapoznać z tym wnioskiem, 
i też takiego wniosku nie złożyli.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Michał Kamiński.

SenatoR 
michał kamiński 

Panie Przewodniczący, ja mam pytanie: czy 
dlatego nie rozpatrujemy, jak ktoś tutaj się doma-
gał, konkretnych zarzutów, że nie jesteśmy sądem, 
Panie Przewodniczący, tylko Senatem? Jedyny po-
wód, dla którego Konstytucja Rzeczypospolitej 
nakłada na nas obowiązek głosowania nad im-
munitetem kogoś z nas, jest taki, byśmy w swym 
sumieniu ocenili, czy za tym wnioskiem stoją po-
lityczne motywy, czy nie. I tylko dlatego my dzi-
siaj o tym dyskutujemy. Czy mam rację, Panie 
Przewodniczący – bo jest to pytanie – że jesteśmy 
Senatem Rzeczypospolitej i naszą moralną rolą jest 
ocenić, czy za atakiem na kogoś z nas kryje się po-
lityczna motywacja, czy żądza prawa i sprawiedli-
wości. I od tego tu jesteśmy.

(Rozmowy na sali)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję za to pytanie.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Marszałku! Panie Senatorze!
Ja zdawkowo do tego zagadnienia podsze-

dłem w swoim sprawozdaniu celowo, nie chcąc 
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poruszać wszystkich tych wątków, które brzmią 
bardzo oskarżycielsko wobec systemu prawnego 
w Polsce. Systemu, w którym prokuratura może 
być wykorzystywana jako narzędzie do walki poli-
tycznej z przeciwnikami politycznymi. Ale powie-
działem na posiedzeniu komisji, że rolą komisji jest 
rozpatrzenie wniosku oraz przyjęcie sprawozda-
nia, w którym będzie zawarta propozycja przyjęcia 
wniosku albo jego odrzucenia. I przypominałem, że 
rozpatrując wniosek, komisja nie rozstrzyga o wi-
nie albo o braku winy senatora, którego wniosek 
dotyczy. To się pojawiało również w późniejszych 
wątkach. Czy ten wniosek ma na celu zdyskredy-
towanie, czy jest motywowany politycznie, czy nie, 
czy ma represjonować senatora, czy też nie – o tym 
rozstrzyga komisja, a nie o tym, czy ktoś jest winny, 
czy niewinny. I podczas posiedzenia, mam wra-
żenie, wszyscy senatorowie tak właśnie w swoich 
decyzjach postąpili. Nie czy jest wina, czy nie, tylko 
czy ten wniosek… Większość na pewno zdecydowa-
ła, że ten wniosek jest ewidentnie narzędziem do 
walki politycznej z marszałkiem Senatu…

(Głos z sali: Ooo!)
…i że dotychczasowa praktyka…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o spokój.)
…prokuratora generalnego powoduje, że mamy 

powody twierdzić, że prokuratura w tej sprawie nie 
była obiektywna.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Włodzimierz Bernacki.
Proszę bardzo.

SenatoR 
włodzimierz bernacki 

Pani Marszałek! Panie Przewodniczący!
Czy prawdą jest, że pan prokurator do mo-

mentu, kiedy pan przerwał mu wypowiedź, bar-
dzo szczegółowo przedstawił opis tych wydarzeń 
i uczestnictwo w tych wydarzeniach pana marszał-
ka Grodzkiego? To po pierwsze.

Po drugie: czy prawdą jest, że we wniosku 
skierowanym przez prokuraturę znajdują się 
fragmenty zeznań osób, które wskazywały na 
to, że bezpośrednio one same wręczyły bądź też 

członkowie ich rodziny wręczyli korzyść majątko-
wą panu marszałkowi?

I wreszcie trzecia kwestia: czy prawdą jest, 
że we wniosku jest mowa o tym, że pan senator 
Grodzki przyjął korzyść… że stawia mu się zarzut, 
jakoby przyjął korzyść majątkową nie mniejszą 
niż…

(Sygnał timera)
…24 tysiące zł?

SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Senatorze, prawdą jest, że prokurator za-
brał głos i na wstępie podał przyczyny, dla których 
ten wniosek został skierowany. Następnie odpo-
wiadał na swobodne, niczym nieskrępowane pyta-
nia senatorów. W odpowiedzi na jedno z tych pytań 
określił się jako strona na posiedzeniu tej komisji, 
w związku z czym zwróciłem uwagę panu prokura-
torowi, że to jest posiedzenie komisji, na którym on 
jest przedstawicielem wnioskodawcy, a nie stroną, 
zaś komisja nie jest sądem do rozstrzygania, czy 
ktoś jest winny, czy nie. Powtórzę, że te pytania do 
pana prokuratora były tylko od 2 senatorów i nikt 
tych pytań nie cenzurował i nie ograniczał.

Jeśli chodzi o pytanie pana o treść wniosku, to 
ja wyrażam nadzieję, że przynajmniej członek ko-
misji z tym wnioskiem się zapoznał i że pan zna 
jego treść.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jerzy Czerwiński. Proszę o zada-

nie pytania.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Senatorze 
Przewodniczący!

Art. 8 Regulaminu Senatu „Kompetencje mar-
szałka Senatu”: marszałek Senatu – i teraz pkt 8 
– nadaje bieg sprawom przedkładanym Senatowi, 
zarządza drukowanie innych dokumentów stano-
wiących przedmiot obrad Senatu, a także doręcze-
nie ich senatorom. Proszę mi wytłumaczyć, czy 
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pan marszałek Senatu Grodzki był odpowiedzialny 
za to, czy też scedował te zadania na kogoś innego 
z prezydium, któregoś wicemarszałka.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Musi pan o to zapytać nie mnie jako szefa komi-
sji, tylko albo prezydium, albo marszałka Senatu. 
Bo jeśli chodzi o przedmiot posiedzenia komisji, 
to ja już poinformowałem parokrotnie państwa 
senatorów, i nie chcę tego powtarzać, choć chy-
ba muszę, że przedmiotem posiedzenia komisji 
był wniosek, który trafił do komisji 28 kwietnia. 
Nazajutrz ten wniosek uzyskał status materiałów, 
które trafiły do procedowania.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Przepraszam, drobne pytanie do pana prze-
wodniczącego. Kto ten wniosek skierował do pana? 
Musi być jakiś podpis, jakieś pismo.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Senatorze, jak zawsze w takich sprawach 
wniosek kieruje marszałek Senatu, to jest standard 
regulaminowy. Nawet jeżeli podpisuje się pod tym 
wicemarszałek, to zawsze, zgodnie z regulaminem, 
to jest wniosek, który kieruje marszałek.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Marek Borowski. Proszę bardzo.

SenatoR 
marek borowski 

Chyba pan senator Bernacki… Tak, pan senator 
Bernacki z pewnym uporem usiłuje dowiedzieć się, 
co zarzucano panu marszałkowi, chociaż szczerze 
mówiąc, ta sprawa jest znana opinii publicznej, bo 
jest opisywana w prasie.

(Głos z sali: W jakiej prasie?)
I powołuje się na to, że byli świadkowie…
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o spokój.)
I powołuje się na to, że byli świadkowie, że 

świadkowie zeznawali itd., itd. Zatem ja chciał-
bym zapytać pana przewodniczącego, czy znany 
jest panu fakt, który zresztą był omawiany na po-
siedzeniu komisji, o ile mnie pamięć nie myli, że 
w 2007 r. pan minister Ziobro przy silnym akompa-
niamencie propagandowym poinformował o roz-
biciu układu korupcyjnego w radzie Warszawy, 
przedstawił listę świadków, zeznań, dokumenta-
cję. Sprawa wyglądała niezwykle poważnie…

(Głos z sali: No tak, no tak…)
(Głos z sali: A czas?)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, pan senator Pęk mówił 2 minu-
ty, pozwoliłam mu dokończyć, proszę pozwolić…)

(Głosy z sali: A tak można?)
…i niezwykle serio…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Ja decyduję.)
Wyglądały te zarzuty niezwykle serio.
(Głos z sali: Czas się skończył.)
Po 8 latach sąd prawomocnie uniewinnił 

wszystkich, tyle tylko, że przez ten czas zmarno-
wano im życie. Czy ta sprawa była omawiana na 
posiedzeniu komisji?

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Tak, Panie Marszałku, ja o  tym wspomina-
łem, wymieniając hasłowo te przypadki działań 
prokuratury za czasów prokuratora generalnego 
Zbigniewa Ziobry, które ewidentnie były motywo-
wane politycznie i które dotykały…

(Głos z sali: Czy to było przedmiotem obrad?)
Tak, ja cytowałem wypowiedź pana marszał-

ka Borowskiego w skrócie, ale mogę odtwarzać 
z pamięci tę wypowiedź, która była długa i była 
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druzgocąca dla prokuratury pod rządami Zbigniewa 
Ziobry. Tak, ta sprawa była oczywiście przez pana 
marszałka poruszana jako ta, która pokazuje, jak 
niewiarygodna, nieobiektywna i  motywowana 
politycznie była i  jest prokuratura pod rządami 
Zbigniewa Ziobry, polityka, szefa partii politycznej, 
osoby, która po reformie prokuratury, po zmianie 
ustawy w 2016 r… Reforma ta uzbroiła, dała proku-
ratorowi generalnemu narzędzia do podporządko-
wywania sobie prokuratorów i wpływania na bieg 
spraw. Ja już to mówiłem, mogę powtórzyć…

(Rozmowy na sali)
Tak jest. Panie Marszałku Borowski, podczas po-

siedzenia mówił pan o wielu takich przypadkach, 
dokumentując to datami i mówiąc o nieszczęściu, 
jakie spotkało wielu ludzi, którzy przez wiele lat byli 
ścigani, a na końcu byli uniewinnieni. Chodzi o to, 
jak pamiętam pana wypowiedź, żeby uniknąć takie-
go przypadku w sytuacji, w której wiemy, że wnio-
sek jest ewidentnie motywowany politycznie i ma 
zdestabilizować pracę Wysokiej Izby.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Pan senator Włodzimierz Bernacki, proszę 
bardzo.

SenatoR 
włodzimierz bernacki 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, czy to przypadkiem nie 

jest tak, że posiedzenie komisji, jak i to dzisiejsze 
posiedzenie plenarne, przekształciło się w dysku-
sję na tematy polityczne niedotyczące tych czy-
nów, które zarzucane są panu marszałkowi? No, 
to jest rzecz zaskakująca. Czy pan nie dostrzega 
tego dysonansu?

I drugie pytanie. Czy według pana rzeczywiście 
jest zdecydowana różnica pomiędzy doniesieniami 
medialnymi a treścią wniosku formalnego przygo-
towanego przez prokuraturę?

SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Senatorze, to są pytania, na które nie będę 
odpowiadał, bo to naprawdę nie było przedmiotem 

posiedzenia komisji. Nie będą odpowiadał na pyta-
nia, czy coś było w mediach, czy nie. Było w mediach 
bardzo wiele. Myślę, że przeciętny obywatel, który 
czyta i słucha, mógł dowiedzieć się mniej więcej, ja-
kie zarzuty są stawiane marszałkowi Grodzkiemu, 
a już na pewno senatorowie taką wiedzę posiedli. 
A jak nie, to mieli okazję zapoznać się z wnioskiem.

(Głos z sali: Właśnie nie mieli.)
Co do przebiegu posiedzenia komisji, Panie 

Senatorze, to naprawdę dość wiernie odtworzyłem 
jego przebieg. Jeżeli jest tutaj debata, która wykra-
cza poza relację z przebiegu posiedzenia komisji, to 
jest ona wywoływana niestety przez tych senatorów, 
którzy sięgają do wątków, jakie przedmiotem posie-
dzenia komisji i zainteresowania komisji nie były.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pani senator Barbara Zdrojewska, proszę 

bardzo.

SenatoR 
barbara zdrojewska 

Ja chciałabym poprosić pana senatora o przed-
stawienie aspektu medialnej nagonki na pana mar-
szałka Grodzkiego. Wielu z nas, a przynajmniej ja 
mam takie przekonanie, że te wszystkie działania 
prokuratury natychmiast trafiały do mediów, były 
omawiane. Proszę powiedzieć, za co przeprosił pan 
Pereira pana marszałka. Proszę powiedzieć, czy 
sprawa dotycząca medialnej nagonki prowadzonej 
równolegle do działań prokuratury była poruszana 
na posiedzeniu komisji.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Proszę bardzo.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Pani Senator, była. Ja mogę wrócić do swoje-
go sprawozdania i do tej części wystąpienia pana 
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marszałka Tomasza Grodzkiego, w którym on 
przedstawił argumenty, podawał liczby i fakty. 
Rzeczywiście był przedmiotem bezprecedensowej 
nagonki, w wielu artykułach medialnych atakowa-
no jego i jego rodzinę. Pogróżki, groźby karalne… 
Myślę, że pan marszałek o tym wspomni. Była to 
bezprecedensowa nagonka. Gdyby szukać analo-
gii do wydarzeń z najnowszej historii Polski, to 
możemy powiedzieć, że były takie przypadki, któ-
re przy takiej nagonce kończyły się tragicznie dla 
polityków.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jacek Bogucki.

SenatoR 
jacek boGucki 

Panie Przewodniczący, czy podczas posiedzenia 
komisji omawialiście przypadek, sprzed kilkunastu 
lat, mojej żony, która jako burmistrz była oskarżana 
przez prokuratora za rządów PO-PSL za bronienie 
gminy przed prowadzeniem grożących środowisku 
i warunkom życia w gminie inwestycji? Oskarżana 
była przez prokuratora, który podczas telefonicznej 
rozmowy z nią… Moja żona słyszała, w tle, jak in-
westor, niedoszły inwestor mówił prokuratorowi, 
jak ma prowadzić przesłuchanie. Oczywiście została 
uniewinniona, poddała się ocenie sądu…

(Senator Aleksander Pociej: My tak samo 
myślimy.)

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o spokój.)
Sąd uznał, że była niewinna. Ale nie zasłaniała 

się niczyim immunitetem…
(Sygnał timera)
…tylko miała odwagę, żeby w takiej sytuacji 

pójść do sądu, jako człowiek, który bronił śro-
dowiska, bronił swoich mieszkańców, a nie brał 
łapówek.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Senatorze, no, powiem, że oczywiście 
nie było to przedmiotem posiedzenia. Jednak 
przypomnę i wobec tego powtórzę, co było przed-
miotem, jakie padły zarzuty pod adresem proku-
ratury, które formułował pan marszałek Borowski. 
To było w 2007 r., kiedy premierem był Jarosław 
Kaczyński, a prokuratorem generalnym Zbigniew 
Ziobro. W Radzie m.st. Warszawy był rzekomy 
układ o charakterze korupcyjnym. Wyglądało to 
wszystko niby bardzo poważnie, ale po 8,5 roku 
od momentu, kiedy postawiono zarzuty osobom, 
które były przedmiotem nieodpowiedzialnej i nie-
umotywowanej agresji prokuratury… Po 8,5 roku 
sąd prawomocnie uniewinnił wszystkich oskar-
żonych. Świadkowie okazali się niewiarygodni, 
a sąd stwierdził, że w śledztwie były wywierane 
naciski. Takie informacje robią wrażenie i muszą 
być brane pod uwagę przez senatorów, gdy podej-
mują decyzję. To, czy prokuratura, która występuje 
z wnioskiem o uchylenie immunitetu marszałko-
wi Senatu, jest wiarygodna, czy nie. I czy w prze-
szłości były takie sytuacje, w których działania tej 
prokuratury można było podać w wątpliwość, jej 
intencje, jej transparentność i czystość, i szlachet-
ność działań. Takich przypadków było wiele. Ja 
mogę do nich jeszcze wracać, bo na posiedzeniu 
komisji wymieniono ich wiele, ja je tylko zdaw-
kowo omówiłem. Jeżeli chcecie, to będę je bardzo 
szczegółowo omawiał. One po prostu są porażają-
ce, one wyrabiają w senatorze, który jest wrażliwy 
na takie aspekty, jak praworządność, sprawiedli-
wość, prawa człowieka… One zrobiły wrażenie 
i większość w tej komisji uznała, że taka prokura-
tura nie daje rękojmi właściwego, transparentnego 
postępowania.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Rafał Ślusarz. Proszę bardzo.

SenatoR 
rafał ślusarz 

Panie Przewodniczący, przyjęta przez pań-
stwa linia obrony pana marszałka sprowadza się 
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do faktu, że prokuratura pracuje wadliwie, nie jest 
godna zaufania i w związku z tym ten wniosek na-
leży odrzucić, nawet nie wchodząc w jego meritum. 
Czy nie boi się pan przewodniczący precedensu, 
który stwarza taką oto sytuację, że wszyscy se-
natorowie są w tej chwili, dopóki rządzi minister 
Ziobro, jako prokurator, świętymi krowami i są 
nietykalni, bo nikt im nie odbierze immunitetu, 
ponieważ w każdej sprawie będzie można powtó-
rzyć tę argumentację? (Oklaski)

(Głos z sali: Nie…)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Rybicki. Proszę bardzo.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Proszę państwa, twórcy konstytucji, którzy 
w art. 105 sytuowali instytucję immunitetu mate-
rialnego i formalnego, ale myślę, że też wszyscy ci, 
którzy dokładnie obserwują scenę polityczną i sy-
tuację w Polsce od ponad 6 lat, nie spodziewali się, 
nie mogli przewidzieć sytuacji, w której tak waż-
ny organ, jakim jest prokuratura, część wymiaru 
sprawiedliwości, będzie podporządkowana partii 
politycznej i używana jako narzędzie polityczne. 
W takiej sytuacji immunitet formalny musi chro-
nić senatora i posła, ponieważ inaczej, jako Izba, 
przy każdym pretekście, gdy będzie to wygodne dla 
sprawujących władzę, a szczególnie dla prokurato-
ra generalnego, będziemy ścigani za bardziej lub 
mniej udowodnione sprawy. Przykładem jest ta 
sprawa, która dotyczy pana marszałka Grodzkiego.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Pani senator Dorota Czudowska. Proszę bardzo.

SenatoR 
doroTa czudowska 

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Przewodniczący, nie będąc członkiem 

tej komisji, ja już się trochę pogubiłam. Czy my 

dyskutujemy o odebraniu immunitetu marszał-
kowi Grodzkiemu, czy prokuratorowi Ziobrze?

(Senator Janina Sagatowska: Dokładnie. 
Brawo!)

(Oklaski)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Pan senator Rybicki. Proszę bardzo.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Odwołam się do swojego sprawozdania, które 
było wiernym oddaniem przebiegu posiedzenia 
komisji, gdzie pojawiły się wątki dotyczące wia-
rygodności prokuratury i postępowań z przeszło-
ści, które prowadził prokurator Ziobro. Ja ich nie 
rozwijałem nadmiernie, ale w sytuacji, w której 
państwo mnie pytacie, no to ja odpowiadam. Tak, 
wiarygodność prokuratury jest dla senatora, któ-
ry ma podjąć tak ważną decyzję, fundamentalną 
kwestią, czy ufa tej prokuraturze, czy nie. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Wojciech Piecha.

SenatoR 
wojciech Piecha 

Ja chciałbym zapytać pana sprawozdawcę… Pan 
twierdzi, że prokuratura jest niewiarygodna…

(Senator Jadwiga Rotnicka: Nie słychać pana.)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę do mikrofonu.)
Czy prokuratura w latach 2008–2015 była wia-

rygodna, czy nie?
I  drugie pytanie. Otworzyłem sobie stronę 

komisji regulaminowej i  czytam: rozpatrzenie 
wniosku prokuratora regionalnego w Szczecinie 
z dnia 14 grudnia 2021 r., sygnatura akt, złożone-
go za pośrednictwem prokuratora generalnego 
w dniu 28 grudnia 2021 r. A pan ciągle twierdzi, że 
w kwietniu 2022 r.
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SenatoR 
sławomir rybicki 

Panie Senatorze, dla porządku przypomnę, że 
wniosek trafił do komisji regulaminowej 28 kwiet-
nia, a 29 kwietnia nadałem tej sprawie bieg.

SenatoR 
wojciech Piecha 

Ale na stronie komisji jest coś innego, 
całkowicie.

(Głos z sali: ….Jeszcze raz, jeszcze raz.)
(Głos z sali: Wolno, powoli, wiele razy.)
(Głos z sali: Nieładnie, panowie.)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Przepraszam. Proszę o spokój obie części sali.
Pan senator Sławomir Rybicki.

SenatoR 
sławomir rybicki 

Ja oczywiście odpowiem po raz kolejny, że wnio-
sek… Ale to świadczy albo o tym, że niektórzy sena-
torowie niezbyt uważnie słuchają, albo też o tym, 
że chcą, żebyśmy tę dyskusję prowadzili dłużej. Ja 
mogę wejść w rozważania na temat sytuacji wy-
miaru sprawiedliwości w Polsce, o tym, jak ustrój 
Polski się zmieniał na przestrzeni ostatnich lat, jak 
fundamenty naszego dorobku jako pokolenia ludzi 
„Solidarności” zostały zdeptane, wdeptane w ziemię, 
jak zostały zniszczone fundamenty, na których bu-
dowaliśmy nasz patriotyzm, dumę narodową, naszą 
zasobność. Mogę o tym oczywiście mówić, bo ele-
mentem tego jest wymiar sprawiedliwości…

(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o spokój.)
…Jeżeli chodzi o prokuraturę.
(Głos z sali: Ale…)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Senatorze, proszę o spokój.)
Ale odpowiem konkretnie. Tak, Panie 

Senatorze, do komisji wpłynął wniosek, który był 
przedmiotem jej pracy, 28 kwietnia bieżącego roku, 
a 29 kwietnia nadałem tej sprawie bieg.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Nie słyszę więcej pytań…

SenatoR 
wojciech Piecha 

Ja chciałbym jeszcze dopytać. Ja pytałem też, 
czy od 2008 r. do 2015 r. ta prokuratura była taka 
czysta, piękna, ładna i sprzyjała wszystkim.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Panie Senatorze, ale to nie było przedmiotem 
obrad komisji.

SenatoR 
sławomir rybicki 

No właśnie, Panie Senatorze, jak mówił mar-
szałek Borowski, nie była i to, jak sądzę, też było 
brane pod uwagę przez…

(Głos z sali: …Tak mówił, no.)
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Dziękuję bardzo…)
No właśnie nie była i myślę, że senatorowie, 

którzy głosowali, przynajmniej większość z nich, 
wzięli to pod uwagę.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za sprawoz-
danie i za odpowiedzi na te pytania. (Oklaski)

Zgodnie z art. 26 ust. 2 Regulaminu Senatu, 
Senat rozpatruje sprawozdanie Komisji 
Regulaminowej, Etyki i Spraw Senatorskich bez 
przeprowadzenia dyskusji.

Senator, którego dotyczy wniosek, może złożyć 
wyjaśnienia, a senatorom przysługuje prawo zada-
wania pytań w tej sprawie.

Czy senator Tomasz Grodzki chciałby złożyć 
wyjaśnienia? Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SenatoR 
Tomasz Grodzki 

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
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Obszerne wyjaśnienia składałem na posiedze-
niu komisji, więc pozwolicie, że przedstawię je 
w pewnym skrócie. Ale będę gotów odpowiedzieć 
na wszelkie pytania.

Znamy się już od kilku lat i wiele rzeczy może-
cie państwo o mnie powiedzieć, ale myślę, że nie 
można powiedzieć, że jestem idiotą i, będąc dy-
rektorem i ordynatorem, dopominałem się jakich-
kolwiek wpłat pieniędzy. Stanowczo podkreślam: 
nigdy nie przyjąłem żadnej łapówki od pacjenta.

Moja historia. Byłem radnym, senatorem, pre-
zydentem europejskiego towarzystwa torakochi-
rurgicznego, prezesem Polskiego Towarzystwa 
Kardio-Torakochirurgów, konsultantem krajo-
wym, jeszcze za czasów Prawa i Sprawiedliwości, 
zaprzysiężonym biegłym sądowym, więc byłbym 
naprawdę skończonym idiotą, gdybym przyjmo-
wał jakieś korzyści majątkowe. I chciałbym to z całą 
mocą podkreślić. Nagonka na mnie zaczęła się do-
kładnie dzień po wyborze na marszałka Senatu 
i zanim jeszcze prokuratura wydała jakiekolwiek 
postanowienie o wszczęciu śledztwa. Wniosek do 
prokuratury złożył pan Karol Guzikiewicz, którego 
nie widziałem na oczy i który nigdy nie był moim 
pacjentem. Potem mnie przepraszał za swoje wpisy 
twitterowe, ale wniosku nie wycofał.

Niemniej jednak jeszcze hen, przed decyzją pro-
kuratury prasa prawicowa już wydała wyrok. Sądzę 
się w tej chwili z jednym z redaktorów, który na-
pisał zaraz po moim wyborze: mamy dowody, że 
Grodzki przyjął łapówkę. I była taka nagonka, po-
nad 300 artykułów w różnych dziennikach, szcze-
gólnie prawicowych, które doprowadziły wielu 
z tych redaktorów do sądu. Część z nich już mnie 
przepraszała, część hejterów facebookowych czy 
twitterowych również. W części przypadków spra-
wa się toczy w sądach, bo, jak państwu wiadomo, 
sądy działają trochę jakby wolniej niż w dawniej-
szych czasach.

Rzucono cały aparat państwa, ponad 100 agen-
tów CBA, przeszukania w 23 miejscach. Ponad 
180 – chociaż wydaje się, że więcej – świadków 
od tego ostatniego artykułu w prasie prawicowej, 
o czym mogliście państwo czytać, jeżeli nie czyta-
cie „Wyborczej”. Pytania tendencyjne w CBA. Nie: 
„czy pan dał łapówkę?”, tylko: „ile pan dał?”. Nie do-
browolnie, tylko: ma się pani stawić, bo będzie pani 
płacić 3 tysiące albo będzie pani aresztowana. To 
nie jest powód do dumy, ale pod względem nagonki 
na moją osobę, jak myślę, mógłbym się załapać na 
trzecie miejsce, po premierze Tusku i prezydencie 
Trzaskowskim. Nie mówię o groźbach karalnych, 

które zgłaszałem do prokuratury w nadziei, że 
z równym entuzjazmem będzie je ścigać. Ani razu 
nie wykryto sprawcy, mimo że moi oficerowie od-
powiedzialni za ochronę podali dane jednego z tych 
obrzydliwych hejterów na tacy, z adresem i miej-
scem pobytu. Jakoś entuzjazmu po stronie proku-
ratury nie było.

Wszystko to wiąże się z moją służbą Polsce na 
stanowisku marszałka Senatu, dlatego odbieram to 
jako stricte polityczną akcję. Na dowód tego – cze-
go prokuratura nie chciała uwzględniać – przed-
stawię, w skrócie, kilka listów pisanych odręcznie, 
które napisali do mnie moi pacjenci.

1997 r., a więc jedna z takich dat, co do których 
mnie podejrzewano. „Mąż przywiózł mi bukiet 
kwiatów, tort i kawę, żebym podziękowała panu 
ordynatorowi za leczenie. I jakież było moje zasko-
czenie, kiedy pan dr Grodzki uścisnął moją dłoń, 
powiedział, żebym poczęstunek oddała pielęgniar-
kom, a jemu wystarczy uścisk dłoni. Jestem gotowa 
świadczyć o tym w sądzie”.

„Pamiętam – to są późniejsze lata – jak pan 
przychodził do mojego męża w nocy sprawdzać, jak 
się czuje, jaki jest jego stan. Przyjeżdżał pan prosto 
z Senatu po to, żeby zapytać o zdrowie, sprawdzić 
zlecenia. Jestem wdzięczna, że przedłużył pan ży-
cie mojego męża”.

Pan, który deklaruje się jako były członek PiS 
i wierny sympatyk tej partii: „Byłem operowany, 
usunięto mi raka płuc, nikomu nie płaciłem, a pro-
fesor wizyty składał nawet w nocy, zawsze super 
zorientowany i zaangażowany w proces leczenia. 
Był doskonale zorientowany w moich poglądach, 
ale nie miało to dla niego najmniejszego znacze-
nia. Ze szpitala w Zdunowie korzystałem wiele lat 
i wiem, w jakiej był ruinie, jak dyrektor obejmo-
wał swoją posadę, a w jakim doskonałym stanie 
go zostawiał”.

Pacjent z Ameryki: „Prof. Grodzki, wyraża-
jąc zgodę na mało znany zabieg chirurgiczny 
w Zdunowie, kiedy odmówiono mu tego zabiegu 
nawet w Stanach, żaden szpital tam się go nie po-
dejmował, doprowadził do tego, że 2 trudne opera-
cje uzdrowiły mojego męża i przedłużyły mu życie 
o kilka lat. Wszystko to było bezinteresowne”.

„Panu profesorowi Grodzkiemu nigdy nie zapo-
mnę, że za darmo, zupełnie bezinteresownie zajął 
się naszym dzieckiem, które przegryzło termometr 
rtęciowy i miało rtęć w płucu. Rozpaczliwie szu-
kaliśmy pomocy u lekarzy z całego świata, a pan 
profesor zdiagnozował dziecko, uspokoił nas i za-
pewnił, że nic mu nie grozi, a jak córka dorośnie, 
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chciałby ją poznać. Nie zapomnimy tego nigdy”. 
Takich relacji mam kilkadziesiąt, zupełnie spon-
tanicznie napisanych przez ludzi.

W swoim życiu zawodowym zawsze kierowa-
łem się fachowością i chęcią niesienia pomocy lu-
dziom, odkładając emocje na bok. Staram się to 
również robić tutaj, przewodząc tak znakomitej 
grupie pań i panów senatorów w Senacie, pracując 
jako marszałek całego Senatu. Jeżeli kierowałem się 
złą emocją, co chyba raz mi się zdarzyło, to pragnę 
osobę, która wie, o co chodzi, za to przeprosić. To 
się nigdy nie powtórzy.

Jestem gotów odpowiedzieć na wszystkie 
państwa pytania i jednocześnie proszę, abyście 
zrozumieli państwo, że zarzuty wobec mnie for-
mułowane są często relatio relationis: „nie byłem 
tam, ale słyszałem”, „mama mówiła, że”. Jeden pa-
cjent mówił, że dał mi pieniądze, a potem się oka-
zało, że wręczył je komuś zupełnie innemu. Mogę 
opowiadać o tych szczegółach, aczkolwiek to nie 
jest zadanie Senatu.

Proszę państwa o obiektywną, podjętą bez ne-
gatywnych emocji i racjonalną decyzję w głosowa-
niu. Zapewniam raz jeszcze, że nigdy nie brałem 
pieniędzy od pacjentów ani tym bardziej nie uza-
leżniałem przeprowadzenia jakiejkolwiek operacji 
czy leczenia od wpłaty pieniędzy. Jestem do dys-
pozycji państwa, jeżeli macie państwo pytania. 
(Oklaski)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 

pytanie w tej sprawie?
Pan senator Wojciech Skurkiewicz, proszę 

bardzo.

SenatoR 
wojciech skurkiewicz 

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Marszałku, jedna kluczowa kwestia. My 

nie podważamy pana predyspozycji merytorycz-
nych, fachowych i pana dokonań, bo bez wątpienia 
takowe pan ma, i to w wielu obszarach absolutnie 
pionierskie. My dotykamy kwestii etycznych i…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Pytanie.)

Moment. Proszę zwrócić uwagę na jedną kwe-
stię. To nie nagonka medialna, którą wymyślili 
sobie dziennikarze. To pani prof. Popiela po pana 
wyborze opublikowała wpis, który tę burzę rozpo-
czął. Tak więc proszę nie mieć pretensji do dzien-
nikarzy, bo dziennikarze relacjonują życie, a życie 
okazało się dla pana brutalne. Moje pytanie jest na-
stępujące: ile spraw pan wytoczył?

(Sygnał timera)
Ile przed polskimi sądami toczy się spraw 

o naruszenie pana dóbr osobistych, powiedzmy, 
w Warszawie, w Szczecinie, w innych miastach? 
Ile w sumie takich spraw pan wytoczył?

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.

SenatoR 
Tomasz Grodzki 

Jeżeli pan pyta o panią prof. Popielę, to warto, 
żeby pan powiedział o całości. Ona najpierw powie-
działa, że musiała dać, potem powiedziała, że nie 
musiała, ale czuła presję psychiczną, a potem my-
liły jej się sale i osoby. Przegrała ze mną w pierw-
szej instancji, miała mnie przeprosić. Sprawa jest 
w tej chwili w apelacji, nie powinienem nic ujaw-
niać z prac sądu w trybie niejawnym, ale powiem, 
że sprawa została zatrzymana, ponieważ osoba, 
którą oskarżam, musi się poddać badaniu biegłe-
go. Nie będę mówił jakiego, bo to by było narusze-
nie tajemnicy. To tyle à propos sprawy.

A pan Karol Guzikiewicz, który również mnie 
później przepraszał na Twitterze, nie miał ze mną 
nic wspólnego, ja go nawet na oczy nie widzia-
łem. Byłem przez te wszystkie lata… Zasłynąłem 
z tego, że przywracam ludziom pamięć, bo przez te 
wszystkie lata jakoś nikt nie pamiętał, że dał mi ja-
kąś łapówkę czy chciał dać, czy miał dać. Raptem – 
powtarzam – dzień po wyborze mnie na marszałka 
ludzi trochę oświeciło. Jeżeli w sytuacji, gdy jest 
200 świadków, prokurator wyskrobał 4 zeznania, 
a nie bierze pod uwagę 196 innych, to mam prawo 
podejrzewać, że były to zeznania albo wymuszone, 
albo składane przez zwolenników PiS, zwłaszcza 
w świetle słów pana Staszczyka, mojego pacjenta, 
który zeznał w prokuraturze, że przyszedł do nie-
go nieznany mu człowiek, oferując mu, emerytowi 
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– to dla niego znaczna suma – 5 tysięcy zł za to, 
żeby oczernił mnie i złożył niekorzystne dla mnie 
zeznania. Sprawa została złożona w prokuraturze, 
na klatce schodowej bloku, w którym pan Staszczyk 
mieszka, jest monitoring. Jak wszystkie mnie do-
tyczące została zakończona bez wyniku.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dziękuję bardzo. Pan senator…)

A spraw… Nie pamiętam, ale chyba było z 10 
spraw o zniesławienie, które wytoczyłem ludziom, 
nie powiem dokładnie, ale na pewno było ich wię-
cej niż 8.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Skurkiewicz. Proszę bardzo.

SenatoR 
wojciech skurkiewicz 

Tylko jedna uwaga, Panie Marszałku. Proszę 
pamiętać i być świadomym tego, że to, co się wy-
darzyło, w przypadku pani profesor Popieli, ten 
ostracyzm i zaszczucie tej kobiety przez środowi-
sko akademickie w Szczecinie…

(Poruszenie na sali)
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o spokój.)
…doprowadziło do gigantycznych perypetii dla 

niej. Przyzna pan, że to było na pewno, szczególnie 
dla kobiety, trudne do zniesienia.

Ale jeszcze jedno pytanie. Wspomniał pan, że 
ok. 10 spraw pan wytoczył. Moje pytanie jest natu-
ry bardziej technicznej: czy koszty zastępstwa pro-
cesowego, obsługi prawnej ponosi pan jako osoba, 
która jest zniesławiona, czy Kancelaria Senatu, któ-
rą pan reprezentuje jako marszałek Senatu?

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę.

SenatoR 
Tomasz Grodzki 

Panie Ministrze, co do pani Popieli… Ja tej pani 
kompletnie nie kojarzyłem, bo leczyłem jej matkę 

dawno temu. O kłopotach pani Popieli w niedu-
żym mieście takim jak Szczecin, jak się później 
retrospektywnie dowiedziałem, słychać od 30 lat, 
więc nie czuję się winny. Ale proszę spojrzeć też 
na to tak, że wiodłem życie szanowanego profe-
sora, a jednym wpisem, później zaprzeczanym 
i chaotycznie zmienianym, oczerniła mnie i to za-
pewne będzie mi towarzyszyło do końca życia. Od 
tego zacznijmy.

Co do drugiego pytania… Powinienem się ob-
razić, ale widać nie słuchał pan, jak mówiłem, że 
możecie przypisywać mi różne przywary, ale nie 
to, że jestem idiotą. To jest oczywiste, że płacę za 
to z własnych pieniędzy, kancelaria nie ma nic do 
tego. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Pan senator…
(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój, naprawdę, proszę państwa.
(Rozmowy na sali)
Pan senator Marek Pęk. Proszę bardzo.
(Rozmowy na sali)
Proszę o  spokój, Panie Senatorze. Panie 

Senatorze Czarnobaj, proszę o spokój.
(Rozmowy na sali)
Panie Senatorze Pęk, proszę zadać pytanie.
(Senator Marek Pęk: Dziękuję bardzo, Pani 

Marszałek. Panie Marszałku, ja…)
(Rozmowy na sali)
(Senator Tomasz Grodzki: Nie słychać nic.)
Proszę o spokój! Proszę o spokój!
(Senator Jerzy Fedorowicz: Proszę o przerwa-

nie tego.)
Proszę o spokój!
(Senator Jerzy Fedorowicz: Wstyd po prostu dla 

Senatu.)
(Senator Marek Pęk: Mam takie przeświadcze-

nie, że jest…)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Jeden wielki wstyd.)
(Senator Robert Mamątow: Tak, tak to prawda, 

ma pan rację.)
(Senator Michał Kamiński: Pan potwierdza.)
(Senator Robert Mamątow: Ma pan rację.)
(Senator Jerzy Fedorowicz: Bardzo wam dzię-

kuję. Zapytajcie rodzinę Koguta, jak się czuje! Jak 
broniło się tu Koguta… Jeżeli jeszcze wstyd…)

Panie Senatorze…
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(Senator Jerzy Fedorowicz: Ja wyjdę, bo takie 
głupie, ordynarne pytania padają w Senacie…)

(Głos z  sali: Pan wyjdzie, będziemy mieli 
spokój.)

Panie Senatorze, proszę się nie denerwować. 
Proszę obniżyć poziom emocji, bo to nikomu z nas 
nie jest potrzebne.

(Senator Jerzy Fedorowicz: Pewnie do komisji 
etyki…)

Panie Senatorze Marku Pęk, proszę zadać 
pytanie.

SenatoR 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku, ja cały czas z uporem wra-

cam do tej kwestii, która jednak ma dla mnie 
ogromne znaczenie i ma również ogromne zna-
czenie dla opinii publicznej, ale także dla tej ca-
łej atmosfery i tego klimatu, o którym pan tutaj 
też mówił, wokół pana osoby i wokół tej sprawy, 
a mianowicie do tych symbolicznych 422 dni, 
które czekaliśmy, ażeby wreszcie doszło do tego 
momentu, który jest pewnym standardem w po-
lityce. Nikt tutaj nie przesądza o pana winie, nikt 
z senatorów tutaj nie powiedział, że pan powinien 
pójść do więzienia, że pan popełnił te czyny, które 
są zarzucane…

(Rozmowy na sali)
…ale jest ogromne oczekiwanie, ażeby pan wy-

znaczył tutaj wysoki standard moralny i polityczny.
(Rozmowy na sali)
A pan zrobił…
(Głos z sali: Ciii…)
…przez te 422 dni wszystko, ażeby tę sprawę 

pokazać jako właśnie głęboko polityczną, głęboko 
zrelatywizowaną. Pan się stawiał jako sędzia we 
własnej sprawie. Pan ten wniosek mroził bez żad-
nego tłumaczenia, bez żadnego uzasadnienia przez 
ponad rok. No i wczoraj nagle na posiedzeniu ko-
misji z osłupieniem usłyszeliśmy wypowiedź pro-
kuratora, że pomiędzy wnioskiem kwietniowym…

(Głos z sali: Pytanie.)
…a wnioskiem grudniowym…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Proszę o pytanie.)
No już, właśnie zmierzam…
…Nie ma żadnej różnicy. Jaka jest więc 

przyczyna…
(Sygnał timera)

…że to wszystko tak strasznie długo trwało? 
Czemu nie rozpatrywaliśmy tego wniosku wiele, 
wiele miesięcy temu, normalnie, na spokojnie, cze-
mu nie mogliśmy podjąć tego werdyktu, tylko do-
prowadził pan do takiej sytuacji, że właśnie mnożą 
się domysły, że za pana decyzją stoją jakieś inne, 
nieznane nam motywacje?

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SenatoR 
Tomasz Grodzki 

Panie Marszałku, jak już mówimy o standar-
dach, to wspomnijmy, że w Sejmie immunitet 
jednego z wiceministrów trwał 4 lata, jednego 
z wiceministrów z PiS, a nawet z Solidarnej Polski. 
Immunitet jednej z pań wicemarszałek Sejmu 
trwał 3 lata, a na końcu było głosowanie przeciw 
uchyleniu immunitetu. To tyle o standardach.

(Rozmowy na sali)
Tłumaczę raz jeszcze, choć mówił to pan senator 

Rybicki. Pierwszy wniosek wpłynął 17 marca 2021 r. 
I on po prostu był podpisany przez nieuprawnioną 
osobę. Został odesłany po krótkim przeglądzie for-
malnym. Wpłynął 22 marca, żeby było jasne. Odesłał 
go pan marszałek Borusewicz, ponieważ chciałem 
się wyłączyć z tej sprawy. Wniosek został poprawio-
ny, tzn. podpisany przez właściwą osobę. Jednak za-
wierał… Wniosek powinien dotyczyć czynów, które 
podlegają karze, a tam była epistolografia i niemal 
wiwisekcja mojego życia, co wykraczało poza na-
turę wniosku. I pan marszałek Borusewicz odesłał 
go, mówiąc, że drugie odesłanie kończy bieg. I tu 
chciałbym wyjaśnić, bo państwo jakby nie słuchali-
ście pana senatora Rybickiego. 29 grudnia wpłynął 
ponowny wniosek prokuratury i nie jest prawdą, co 
pan prokurator mówił – może też nie dosłyszał – że 
to jest ten sam wniosek co w kwietniu. No bo to nie 
jest ten sam. Tamte poprzednie, odesłane, miały – 
nie chcę wnikać w meritum – 29 stron, ten ostatni 
ma 25 stron, więc o twierdzeniu pana prokuratora, 
że to były te same wnioski, nawet bez ich czytania 
można powiedzieć, że jest to nieprawda. I ten wnio-
sek z grudnia został poddany ponownej ocenie legi-
slacyjnej trwającej…
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(Senator Jerzy Czerwiński: Pół roku.)
…nie pół roku, jest maj, więc 4 miesiące. I trafił 

do komisji w kwietniu tego roku. Ten sam, z grud-
nia. To jest oczywista prawda. I pan przewodni-
czący Rybicki przekazał go członkom komisji, już 
nie pamiętam, chyba 13 maja, trochę przykre, bo 
w moje urodziny, no ale niech tam będzie. I ten 
wniosek jest przedmiotem rozpatrywania przez 
Wysoki Senat. Chciałbym, żeby to było jasne 
i zrozumiane. Były 3 wnioski: pierwszy – wadli-
wie podpisany, drugi – taki sam, tylko podpisany 
prawidłowo, odesłany, ponieważ wykraczał poza 
naturę zarzutów, i trzeci, który został poddany pro-
cedurze. Uważam, że 4 miesiące – chcieliśmy być 
staranni, żeby nam nie zarzucono jakichś uchybień 
– w stosunku do 4 lat to chyba nie jest za długo.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Skurkiewicz, proszę.
Pan senator Pęk w takim razie – jeszcze raz.

SenatoR 
marek Pęk 

Panie Marszałku, no cóż, ja tylko w jednym zda-
niu jednak pozwolę sobie na komentarz: to było 
ewidentnie granie na zwłokę, a nie działanie bez 
zbędnej zwłoki.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze, pytanie.)

Ale powiedzmy, że to jest moja ocena.
A kontynuując niejako pewną myśl… Czy nie 

sądzi pan marszałek, że wobec tego, że uważa pan 
– ja też całkowicie to akceptuję – że te wszystkie 
zarzuty są nieprawdziwe, że wniosek jest nie-
adekwatny, najlepiej byłoby, też wracając do wy-
znaczenia pewnego bardzo wysokiego standardu 
moralnego, gdyby pan marszałek się po prostu do-
browolnie zrzekł tego immunitetu?

(Poruszenie na sali)
Ponad rok temu. Tak jak zrobili to chociażby 

siedzący w tych ławach koledzy senatorowie. Bo 
wydaje mi się, że to już jest jednak coraz częściej 
spotykany standard. Stanąłby pan przed niezawi-
słym sądem, wyposażony w bardzo dobrych me-
cenasów, których przecież widywaliśmy w pana 
towarzystwie w  Senacie. Czy ta sprawa w  ten 

sposób nie zakończyłaby się najprościej, najlepiej? 
Najlepiej dla pana, najlepiej dla Senatu, najlepiej 
dla dobrego imienia Senatu i najlepiej dla wypra-
cowania pewnego utrwalonego standardu w tej 
dziedzinie.

(Sygnał timera)
Bo jednak wniosek wobec pana jako marszał-

ka Izby…
(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 

Panie Marszałku…)
…jest sprawą precedensową.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
Tomasz Grodzki 

Jak widać niekoniecznie, bo dotyczył również 
pani wicemarszałek Sejmu obecnej kadencji.

Ale, Panie Marszałku, rozumiem, że pan by 
mi życzył czegoś, co przedstawił precyzyjnie 
pan marszałek Borowski, tylko pan po 5 minu-
tach wyszedł z posiedzenia komisji jako gość. 
Choćby przypadek pani Blidy. Pukanie o godzi-
nie 6.00 i śmierć pani senator. Rozumiem, że 
pan byłby zachwycony, gdyby mnie o szóstej 
wyprowadzono w kajdankach – przypadkiem 
by się tam znalazło parę stacji telewizji – potem 
by mnie przewieziono do Rzeszowa. Takie są 
opisane historie prokuratury Ziobry. Gdybym 
miał…

Tu, na tej sali, siedzi doświadczony senator, 
który…

(Rozmowy na sali)
…może wam dokładnie odpowiedzieć, jak to się 

odbywa. A naiwnie wierzył w bezstronność proku-
ratury. Po roku – nic. Proces się ciągnie 4 lata….

(Głos z sali: 5.)
…czy 5, a średnio 8.
Rozumiem, że pan byłby wtedy zachwycony.
Ale ja, gdybym miał choć cień wiary, że pro-

kuratura Ziobry jest prokuraturą niezależną – 
a przeczą temu liczne fakty, począwszy od rodziny 
Kwaśniewskich, po rodzinę Blidy, po Pegasusa itd.

(Głos z sali: Po rodzinę Gawłowskiego.)
…i pana senatora Gawłowskiego – zastanowił-

bym się nad tym, czy się nie zrzec tego immunitetu.



140

42. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 maja 2022 r.

Wyrażenie zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej se natora tomasza grodzkiego

Niech pan zada to pytanie swojej wicemarszałek. 
Dlaczego się nie zrzekła? Niech pan zada je innym.

Immunitet, jak to bardzo precyzyjnie i miaż-
dżąco przedstawił pan marszałek Borowski na po-
siedzeniu komisji – wymyślono po to, aby chronić 
polityków przez nadużyciem władzy, w szczegól-
ności przed celowym ich nękaniem przez organa 
ścigania. A był przy powstawaniu nowej konsty-
tucji. I trzeba powiedzieć, że ta zasada oczywiście 
obowiązuje w obie strony.

Jak mam myśleć o bezstronności prokuratora 
generalnego i w tej samej osobie ministra spra-
wiedliwości, szefa partii, członka koalicji rządzącej 
i człowieka, który powinien odpowiadać za szko-
dy wielkiej wartości, bo przez rok pozbawia Polskę 
wielu miliardów z Unii Europejskiej. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
(Senator Marek Pęk: Pani Marszałek…)
Pan senator… Panie Senatorze…
(Senator Marek Pęk: Pani Marszałek, ale proszę 

posłuchać, co w ogóle chcę powiedzieć.)
…to ja pana znowu zapiszę.
(Senator Marek Pęk: Nie, ja chcę po prostu spro-

stować, bo pan marszałek włożył w moje usta…)
(Poruszenie na sali)
W trybie sprostowania.

SenatoR 
marek Pęk 

Tak i bardzo krótko.
Panie Marszałku, broń Boże, ja panu nie życzę 

takiego losu, jak pan tutaj przedstawił, bo uważam, 
że to jest zupełna…

(Senator Tomasz Grodzki: Ale tak to się odbywa 
w waszej prokuraturze.)

…że to jest całkowita mitologia i science fiction.
(Wesołość na sali)
Ja panu po prostu życzę, żeby pan stanął przed 

wymiarem sprawiedliwości odważnie, na zasadzie, 
że wszyscy są równi wobec prawa, i żeby pan po 
prostu pokazał w ten sposób, że jest pan człowie-
kiem honorowym, odważnym…

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Panie Senatorze…)

…i niewinnym. Nic więcej.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Panie Senatorze, to nie jest dyskusja. Czy ma 
pan pytanie?

(Senator Marek Pęk: I nic więcej.)
Dziękuję bardzo.
Pan senator Wojciech Konieczny.
(Rozmowy na sali)
Proszę o  spokój. Pan senator Wojciech 

Konieczny zadaje pytanie.

SenatoR 
wojciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Panie Marszałku! Panie 

Profesorze!
Mam pytanie o to… Oczywiście proszę podać 

liczby w przybliżeniu, bo wiem, że to nie będzie 
proste. Ile operacji wykonywał pan w czasie jedne-
go roku, tego, który obejmują oskarżenia, które są 
przeciwko panu kierowane? Ile wtedy, też w przy-
bliżeniu, zarabiał profesor medycyny w Polsce? 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Proszę bardzo.

SenatoR 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, jak obejmowałem ordynaturę 

oddziału w 1995 r. jako najmłodszy ordynator chi-
rurgii klatki piersiowej w Polsce – oddział prze-
kształcony został później w klinikę – wykonywano 
tam ok 100 zabiegów rocznie. Większość wykony-
wałem osobiście, ponieważ młodzi koledzy byli na 
wczesnym etapie szkolenia, lub im asystowałem. 
Gdy zostałem wybrany marszałkiem Senatu, kli-
niką zaczął zajmować się mój zastępca. Mamy już 
3 profesorów czy doktorów habilitowanych, wyko-
nujemy ponad 1 tysiąc zabiegów rocznie. Jeszcze 
będąc senatorem, operowałem normalnie kilka-
set osób rocznie. Teraz operuję mniej, jako wolon-
tariusz. Robię to w poniedziałki rano bez brania 
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cienia pieniędzy. Operuję również w  ramach 
wspierania młodych kolegów, pomagam im w trud-
nych przypadkach.

Pensja asystenta, doktora, potem doktora habi-
litowanego, profesora nie jest szczególnie imponu-
jąca. Życie zmusiło mnie jako młodego małżonka 
do pójścia jako lekarz za chlebem na statki, co wte-
dy w Szczecinie było niezwykle popularne. Bardzo 
wielu lekarzy tam zarabiało w czasach, kiedy do-
lar był ewidentnie przeszacowany. Pensja zwykle 
odbiegała od żądań przedstawicieli izby lekarskiej 
czy związków zawodowych lekarzy, którzy oczeki-
wali trzykrotności średniej krajowej, czterokrot-
ności średniej krajowej itd. Ja mogę powiedzieć, 
że przyjście do Senatu oznaczało dla mnie sporą 
stratę materialną.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę o  zadanie pytania panią senator 

Bogusławę Orzechowską – zdalnie.

SenatoR 
boGusława orzechowska 

Panie Marszałku!
Na posiedzeniu komisji słyszeliśmy i obecnie 

słyszymy o braku wiarygodności prokuratury. Ale 
to nie prokuratura, tylko sąd wydaje orzeczenie. 
Czy nie chciałby pan tego, żeby niezależny sąd 
oczyścił pana z tych wszystkich zarzutów? Miałby 
pan szansę na oczyszczenie i na zachowanie do-
brego imienia. Nie boi się pan, że ta sprawa będzie 
się ciągnęła nie wiadomo jak długo? Myślę, że takie 
oczyszczenie dałoby panu największą szansę na to, 
żeby pan udowodnił i swoją niewinność, i wiary-
godność, i to, że zasługuje pan w pełni na swoje 
stanowisko i szacunek. Czy nie chciałby pan tego?

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Zanim oddam głos panu marszałkowi, przy-

pomnę pani senator zadającej pytanie, że przed 
chwilą pan marszałek Tomasz Grodzki bardzo 
skrupulatnie odpowiedział na w zasadzie takie 

samo pytanie. Tak że to pytanie jest w tym momen-
cie absolutnie nieuzasadnione. To jest powtarzanie.

(Senator Marek Pęk: Pani Marszałek, jeśli ja 
mogę… Tutaj jednak…)

Nie, pan nie może. Jeżeli pan marszałek chce 
odpowiedzieć…

(Senator Marek Pęk: Dlaczego nie mogę?)
…na to pytanie, to bardzo proszę.
(Senator Marek Pęk: W kwestii formalnej, Pani 

Marszałek. To jednak nie były te same pytania, bo 
pojawił się tu nowy wątek. Czy nie uważa pan mar-
szałek, że ta sprawa będzie się po prostu dalej za 
panem marszałkiem ciągnąć?)

Panie Senatorze, ja nie udzieliłam panu głosu.
Proszę się zapisać do pytania.

SenatoR 
Tomasz Grodzki 

Pani Senator i Panie Marszałku, wiecie oboje 
dobrze, że choćby sąd mnie oczyścił i byłbym czyst-
szy niż pupa noworodka, to odium będzie na mnie 
spoczywało – tak jak na innym naszym koledze, 
marszałku, chirurgu, za którym ciągnie się „cie-
pły człowiek”. Takie są koszty uprawiania polityki. 

A odpowiadając pani senator, chciałbym jasno 
stwierdzić, że każdy z nas, wierzący czy niewierzą-
cy, rozlicza się przede wszystkim we własnym su-
mieniu. Moje sumienie w tej materii jest absolutnie 
czyste. Przed sądem boskim będziemy pewnie odpo-
wiadać za swoje dobre i złe uczynki, a w międzycza-
sie o naszym losie zdecydują wyborcy, którzy ocenią, 
czy byłem wiarygodny, czy niewiarygodny. Tu jestem 
w miarę spokojny, bo przez te wszystkie lata leczy-
łem ok. 25 tysięcy ludzi, a wpłynęły raptem jakieś 4 
zgłoszenia, i to najmłodsze jest z 2012 r., później nic.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Pan senator Czerwiński. Bardzo proszę.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Panie Marszałku, ja nie oceniam pana dzia-

łalności sprzed bycia senatorem, ponieważ nie 
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czytałem tego wniosku, nie miałem takiej możli-
wości. Ale nawet gdybym go przeczytał, to też bym 
nie oceniał – od tego jest sąd. Ale, wie pan, była 
kiedyś taka pierwsza osoba w państwie, która też 
miała zarzuty, mniejsze lub większe, i potem za-
chowanie tej pierwszej osoby w państwie jedno-
znacznie określiło, czy te zarzuty były prawdziwe, 
czy nie. Po prostu… No, już nie będę więcej mówił 
na ten temat.

(Wicemarszałek Gabriela Morawska-Stanecka: 
Dziękuję bardzo…)

Panie Marszałku, proszę mi powiedzieć: dlacze-
go państwo z tym wnioskiem postępowaliście tak 
niestandardowo? Odrzucaliście go pod byle pre-
tekstem – bo ja uważam, że w tych 2 pierwszych 
anulowaniach tego wniosku czy odesłaniach były 
preteksty formalne – po drugie, nie udostępniali-
ście informacji na ten temat, co mam na piśmie, 
po trzecie, uniemożliwiliście większości senatorów 
zapoznanie się z tym wnioskiem.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Marszałku.

SenatoR 
Tomasz Grodzki 

Odpowiem na to pytanie krótko, bo to już wie-
lokrotnie było poruszane. Cały wniosek był prze-
procedowany w pełnej zgodności z Regulaminem 
Senatu dotyczącym tych zagadnień.

WiceMaRSzałek 
Gabriela morawska-sTanecka 

Bardzo dziękuję.
Nie ma więcej pytań. W związku z tym bardzo 

dziękuję, Panie Marszałku.
(Oklaski)
Głosowanie w tej sprawie zostanie przepro-

wadzone bezpośrednio po rozpatrzeniu tego 
punktu.

Ja w tym momencie zarządzam 5 minut prze-
rwy technicznej. I po tych 5 minutach odbędą się 
głosowania.

(Głos z sali: 10 minut.)

10 minut. Tutaj podpowiadają mi: 10… W związ-
ku z tym 10 minut przerwy technicznej.

(Przerwa w obradach od godziny 22 minut 03  
do godziny 22 minut 17)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Bardzo proszę o zajmowanie miejsc.
Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-

nastego porządku obrad: wyrażenie zgody na po-
ciągnięcie do odpowiedzialności karnej senator 
Magdaleny Kochan.

Komisja Regulaminowa, Etyki i  Spraw 
Senatorskich proponuje odrzucenie wniosku pani 
Agnieszki Dudzińskiej, reprezentowanej przez ad-
wokata Michała Pratkowskiego, o wyrażenie przez 
Senat Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pocią-
gnięcie do odpowiedzialności karnej pani senator 
Magdaleny Kochan.

Przystępujemy do głosowania.
Przypomnę, że Senat wyraża zgodę na po-

ciągnięcie senatora do odpowiedzialności 
karnej w drodze uchwały podjętej bezwzględ-
ną większością ustawowej liczby senatorów. 
Nieuzyskanie wymaganej większości głosów 
oznacza podjęcie uchwały o niewyrażeniu zgo-
dy na pociągnięcie senatora do odpowiedzial-
ności karnej.

Kto jest za wyrażeniem zgody na pociągnięcie 
pani senator Magdaleny Kochan do odpowiedzial-
ności karnej? Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Jeden senator ze zdalnych, proszę zerknąć…
Czy pan senator Szejnfeld może zwrócić uwa-

gę, czy…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, nikt nie był za, 99 – 

przeciw, nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 2) 
(Oklaski)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia 
zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności kar-
nej pani senator Magdaleny Kochan.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: wyrażenie zgody na po-
ciągnięcie do odpowiedzialności karnej senatora 
Tomasza Grodzkiego.
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Komisja Regulaminowa, Etyki i  Spraw 
Senatorskich proponuje odrzucenie wniosku pro-
kuratora regionalnego w Szczecinie złożonego za po-
średnictwem ministra sprawiedliwości, prokuratora 
generalnego o wyrażenie przez Senat Rzeczypospolitej 
Polskiej zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności 
karnej senatora Tomasza Grodzkiego.

Przypomnę, że Senat wyraża zgodę bezwzględ-
ną większością ustawowej liczby senatorów. 
Nieuzyskanie wymaganej większości oznacza pod-
jęcie uchwały o niewyrażeniu zgody na pociągnię-
cie do odpowiedzialności karnej.

Przystępujemy do głosowania.
Kto jest za wyrażeniem zgody na pociągnięcie 

senatora Tomasza Grodzkiego do odpowiedzialno-
ści karnej? Kto jest za?

Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 47 – za, 52 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 3)
(Oklaski)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie niewyrażenia zgo-
dy na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej se-
natora Tomasza Grodzkiego.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
pierwszego porządku obrad: ustawa o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
oraz ustawy o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne.

Komisja Infrastruktury oraz Komisja Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej przedstawiły pro-
jekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej usta-
wy bez poprawek; druk senacki nr 710 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 4)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku 
z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa 
oraz ustawy o informatyzacji działalności podmio-
tów realizujących zadania publiczne.

Powracamy do rozpatrywania punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfika-
cyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
oraz niektórych innych ustaw.

K o m i s j a  G o s p o d a r k i  N a r o d o w e j 
i Innowacyjności oraz Komisja Środowiska przed-
stawiły projekt uchwały, w którym wnoszą o wpro-
wadzenie poprawek do ustawy; druk senacki 
nr 700 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie – nad podjęciem uchwały w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 99 senatorów, 98 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 5)
Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 6)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 47 – za, 50 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął…
(Głos z sali: Nie podjął, bo za było 47…)
(Rozmowy na sali)
(Głosy z sali: Przeciw byli.)
(Głos z sali: To trzeba głosować jeszcze raz.)
(Głos z sali: Głosujemy teraz nad odrzuceniem, 

bo nie było przyjęcia w całości…)
No jak to nie? Wraz z  poprawkami, które 

przeszły…
(Głos z sali: Ale w głosowaniu nad całością 

większość była przeciw.)
No i to kończy sprawę, bo ustawa została…
(Rozmowy na sali)



144

42. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 18 maja 2022 r.

głosowania

Tak, ale w przypadku odrzucenia wszystkich 
zgłoszonych wniosków lub poprawek.

(Rozmowy na sali)
A dlaczego?
(Głos z sali: Bo taki jest regulamin.)
(Głos z  sali: Bo zmieniliście państwo 

regulamin.)
Po wyjaśnieniach z panią legislator…
(Rozmowy na sali)
Wobec odrzucenia wniosków zawartych w dru-

ku nr 700 A przystępujemy, zgodnie z art. 54 ust. 1a 
Regulaminu Senatu, do głosowania nad wnioskiem 
o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 49 – za, 47 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmia-
nie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu oraz niektórych innych ustaw.

Pani Mecenas, ja potem panią poproszę z tym 
regulaminem…

Powracamy do rozpatrywania punktu 
trzeciego porządku obrad: ustawa o Akademii 
Kopernikańskiej.

Komisja Nauki, Edukacji i Sportu przedstawi-
ła projekt uchwały, w którym wnosi o odrzucenie 
ustawy; druk senacki nr 702 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za odrzuceniem tej ustawy?
(Rozmowy na sali)
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 9)
(Głos z sali: Podjęta.)
Powracamy do rozpatrywania punktu 

czwartego porządku obrad: ustawa o ustanowie-
niu Narodowego Dnia Powstań Śląskich.

Komisja Kultury i Środków Przekazu przedsta-
wiła projekt uchwały, w którym wnosiła o przy-
jęcie tej ustawy bez poprawek; druk senacki 
nr 711 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?

Przepraszam, czy pani senator Orzechowska 
może zerknąć, czy sygnał wyszedł?

Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 10)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ustano-
wieniu Narodowego Dnia Powstań Śląskich.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o służbie 
zagranicznej oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Spraw Zagranicznych i  Unii 
Europejskiej przedstawiła projekt uchwały, w któ-
rym wnosiła o odrzucenie ustawy; druk senacki 
nr 703 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały o odrzuce-
nie ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał? 
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów 52 – za, 46 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 11)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych in-
nych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji 
Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosi o wprowadzenie 
poprawek do ustawy. Ponadto mniejszość Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawiła wnioski 
o wprowadzenie poprawek do ustawy. Wszystkie 
przedstawione poprawki zawarte są w  druku 
nr 698 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie był 

przeciw, 1 senator się wstrzymał. (Głosowanie 
nr 12)
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Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 13)
Poprawka przyjęta.
Wniosek mniejszości nr 1.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 14)
Wniosek przyjęty.
Wniosek mniejszości nr 2.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 52 – za, 45 – przeciw, 

1 senator się wstrzymał. (Głosowanie nr 15)
Wniosek przyjęty.
Wniosek mniejszości nr 3.
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 16)
Wniosek przyjęty.
Uwaga, nad wnioskami mniejszości nr 4 i 7 na-

leży głosować łącznie. Przyjęcie tych wniosków wy-
kluczy głosowanie nad poprawką większości nr 3.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 54 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 17)
Wnioski przyjęte.
Wniosek mniejszości nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 54 – za, 44 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 18)
Wniosek przyjęty.
Wniosek mniejszości 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 19)
Przyjęty.
Poprawka nr 4.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 97 – za, nikt nie 

był przeciw, 1 senator wstrzymał się od głosu. 
(Głosowanie nr 20)

Poprawka przyjęta.
Poprawka nr 5.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 21)
Poprawka przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 22)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisja 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej przed-
stawiły jednobrzmiące projekty uchwał, w których 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druki 
senackie nr 699 A i 699 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
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Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 23)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw w celu automatyzacji załatwiania niektórych 
spraw przez Krajową Administrację Skarbową.

Komisja Budżetu i  Finansów Publicznych 
przedstawiła projekt uchwały, w którym wnosi 
o wprowadzenie poprawek do ustawy; druk se-
nacki nr 701 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie – nad podjęciem uchwały w sprawie 
przyjęcia ustawy w całości ze zmianami wynika-
jącymi z przyjętych poprawek.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku…)
Tak?

SenatoR 
leszek czarnobaj 

Ja chciałbym zgłosić wniosek formalny. Bo na 
posiedzeniu komisji nad tymi wszystkimi popraw-
kami, które mają charakter redakcyjno-legislacyjny 
głosowaliśmy…

(Głos z sali: Łącznie.)
…łącznie. W związku z tym, jeżeli nie będzie 

sprzeciwu, moglibyśmy nad nimi głosować łącznie.
(Głos z sali: Łącznie, łącznie.)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Jeżeli Wysoka Izba wyrazi zgodę na takie 
głosowanie…

(Senator Leszek Czarnobaj: Poprawki nr 1–8.)
Generalnie poprawki nr 1 i 3 mają charakter re-

dakcyjny, poprawka nr 2 zmierza do dostosowania 
treści przepisu do utrwalonych reguł kształtowania 
języka prawnego, poprawki nr 4, 6 i 7 zmierzają do 
dostosowania brzmienia poleceń nowelizacyjnych 
do zasad techniki prawodawczej. Jeżeli jest zgoda 
Wysokiego Senatu…

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 
jeśli mogę jeszcze jedno słowo… Na posiedzeniu 
komisji pani minister poparła te…)

(Rozmowy na sali)
W związku z tym zarządzam głosowanie zbior-

cze nad poprawkami nr 1–8.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 45 – przeciw, 

nikt się nie wstrzymał. (Głosowanie nr 24)
Poprawki zostały przyjęte.
Wobec wyników głosowania stwierdzam, 

że Senat podjął uchwałę… A, przepraszam, 
przepraszam…

Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 
uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 25)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwia-
nia niektórych spraw przez Krajową Administrację 
Skarbową.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych oraz 
Komisja Gospodarki Narodowej i Innowacyjności 
przedstawiły projekt uchwały, w którym wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk senac-
ki nr 715 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, wszyscy byli za. 

(Głosowanie nr 26)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz 
została przeprowadzona dyskusja.
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Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 694 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił panią senator Magdalenę Kochan 
do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych 
pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projek-
tem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, nikt nie był 

przeciw, 45 się wstrzymało. (Głosowanie nr 27)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o podatku dochodowym od osób fizycznych i pod-
jął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił panią 
senator Magdalenę Kochan do prezentowania stano-
wiska Senatu w dalszych pracach nad tym projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz 
niektórych innych ustaw.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz 
została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 645 S.

Komisje proponują ponadto, aby Senat upoważ-
nił pana senatora Aleksandra Pocieja do prezento-
wania stanowiska Senatu w dalszych pracach nad 
tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projek-
tem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 97 senatorów, 52 – za, 44 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 28)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw 
i podjął uchwałę w sprawie wniesienia do Sejmu 
tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Aleksandra Pocieja do prezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania 
karnego oraz ustawy – Prawo o adwokaturze.

Przypominam, że dzisiaj zostało przedstawio-
ne sprawozdanie komisji o projekcie ustawy oraz 
została przeprowadzona dyskusja.

Przystępujemy do trzeciego czytania, które 
obejmuje jedynie głosowanie.

Przypominam, że komisje wnoszą o przyjęcie 
przez Senat jednolitego projektu ustawy zawartego 
w druku nr 636 S. Komisje proponują ponadto, aby 
Senat upoważnił pana senatora Aleksandra Pocieja 
do prezentowania stanowiska Senatu w dalszych 
pracach nad tym projektem.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem ustawy oraz projek-
tem uchwały w sprawie wniesienia do Sejmu tego 
projektu ustawy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Pan senator Tyszkiewicz głosuje?
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 98 senatorów, 53 – za, 44 – przeciw, 

wstrzymał się 1 senator. (Głosowanie nr 29)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat przyjął projekt ustawy o zmianie ustawy 
– Kodeks postępowania karnego oraz ustawy – 
Prawo o adwokaturze i podjął uchwałę w sprawie 
wniesienia do Sejmu tego projektu ustawy.

Jednocześnie informuję, że Senat upoważnił 
pana senatora Aleksandra Pocieja do prezentowa-
nia stanowiska Senatu w dalszych pracach nad tym 
projektem.

Szanowni Państwo Senatorowie, za chwilę ogło-
szę przerwę do jutra do godziny 10.00.

Po wznowieniu obrad rozpatrzymy punkt: 
Informacja Prezesa Rady Ministrów na te-
mat możliwości uruchomienia środków dla 
Rzeczypospolitej Polskiej z  Instrumentu na 
rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności Unii 
Europejskiej.

Ogłaszam przerwę do jutra do godziny 10.00.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 48)
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Przystępujemy do rozpatrzenia punktu 
piętnastego porządku obrad: informacja Prezesa 
Rady Ministrów na temat możliwości urucho-
mienia środków dla Rzeczypospolitej Polskiej 
z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania 
Odporności.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu przed-
stawiciela rządu, sekretarza stanu w Ministerstwie 
Funduszy i Polityki Regionalnej, pana Marcina 
Horałę.

Proszę pana ministra o zabranie głosu i przed-
stawienie informacji.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FUndUSzy  
i Polityki Regionalnej 
marcin horała 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam przyjemność przedstawić informację preze-

sa Rady Ministrów na temat możliwości uruchomienia 
środków dla Rzeczypospolitej Polskiej z Instrumentu 
na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Podstawowa wiadomość, którą już państwo 
słyszeli, jest taka, że zakończyły się negocjacje 
z Komisją Europejską w sprawie KPO. Polska po-
rozumiała się z Komisją na temat samego KPO, 
opisu kamieni milowych, w tym m.in. dotyczą-
cych reformy sądownictwa. Decyzja Komisji 
Europejskiej dotycząca formalnego zatwierdzenia 
wyniku tych negocjacji spodziewana jest jeszcze 
w maju. Następnie, w ciągu maksymalnie 4 ty-
godni decyzję wykonawczą powinna podjąć Rada 
Unii Europejskiej, co zakończy formalny proces za-
twierdzania KPO.

Nie jest to oczywiście koniec rozmów i ko-
niec całego procesu związanego z KPO. Konieczne 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 02)

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

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Wznawiam obrady.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że obrady toczą się jednocześnie w sposób 
tradycyjny oraz z wykorzystaniem środków poro-
zumiewania się na odległość.

Państwa senatorów znajdujących się w gmachu 
Senatu proszę o sprawdzenie, czy wszyscy państwo 
macie wyłączone aplikacje do zdalnego udziału 
w posiedzeniu, a państwa biorących udział w po-
siedzeniu w sposób zdalny proszę o sprawdzenie, 
czy państwa iPady są włączone.

Informuję, że za 15 minut zablokujemy możli-
wość przyłączania się do posiedzenia.

W tej chwili zarządzę głosowanie, które ma na 
celu wyłącznie ustalenie liczby senatorów biorą-
cych udział w posiedzeniu.

Proszę o oddanie jakiegokolwiek głosu w celu 
potwierdzenia swojego udziału w posiedzeniu.

(Rozmowy na sali)
Dajmy jeszcze szansę kilku osobom…
Proszę o podanie wyników głosowania.
Głosowało 58 senatorów i tylu aktualnie bierze 

udział w posiedzeniu.
Ale ta liczba, jak widzę, zwiększa się.
Szanowni Państwo Senatorowie, przypomi-

nam, że kolejne posiedzenie Senatu planowane jest 
na dni 8, 9 i 10 czerwca 2022 r. Porządek obrad zo-
stanie państwu dostarczony drogą elektroniczną. 
Należy się przygotować, że będzie kilkanaście ak-
tów ustawodawczych.
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jest wynegocjowanie i  podpisanie z  Komisją 
Europejską umowy finansowej na część dotacyjną 
KPO i umowy pożyczki, właśnie na część dotyczącą 
pożyczki. Umowy te w imieniu rządu RP podpisze 
minister właściwy do spraw rozwoju regionalne-
go jako koordynator KPO. Następnie służby tech-
niczne Komisji i polskie muszą uzgodnić, przyjąć 
ustalenia operacyjne, czyli szczegóły dotyczące 
tego, jak będziemy realizować reformy, inwesty-
cje, chociażby to, który podmiot będzie konkretnie 
odpowiedzialny za daną reformę czy za daną in-
westycję oraz jak będzie rozliczana przed Komisją 
Europejską ich realizacja. Chodzi o mechanizmy 
weryfikacji, typy dokumentacji, no, tego rodzaju 
ustalenia techniczne. Ten proces będziemy chcieli 
zakończyć jak najszybciej, do końca wakacji, choć 
trzeba przyznać, że w przypadku wielu krajów – 
mamy już takie doświadczenie – zdarzało się, że 
trwał on do 5 miesięcy.

Jak tylko zostaną podpisane wymienione umo-
wy z Komisją i zakończone ustalenia operacyjne, 
będziemy mogli wysłać pierwszy wniosek o płat-
ność. To będzie ten moment, kiedy nastąpi fizyczny 
cash flow, czyli nastąpi pierwszy przelew na konto, 
można tak powiedzieć kolokwialnie. Najważniejsze 
jest jednak to, żeby dopełnić wymogów meryto-
rycznych, to znaczy realizować kluczowe kamienie 
milowe. Oczywiście głównym obszarem negocjacji, 
co nie jest tajemnicą, była reforma sądownictwa, 
ale generalnie rzecz biorąc, w ramach KPO mamy 
36 kamieni milowych, z czego 15 już możemy uznać 
za zrealizowane, a pozostałe są na zaawansowa-
nym etapie realizacji. Planujemy pierwszy wniosek 
o płatność wysłać w III kwartale tego roku, tak aby 
refundacja Komisji trafiła do Polski jeszcze w tym 
roku. Zgodnie z profilem płatności spodziewamy 
się, że w pierwszej transzy powinniśmy otrzymać 
4 miliardy zł, ponad, bo 4 miliardy 200 milionów 
euro, w tym 2 miliardy 850 milionów w części do-
tacyjnej i 1 miliard 370 milionów pożyczki.

W kolejnych latach będziemy mogli wysyłać do 
Komisji Europejskiej po 2 wnioski refundacyjne 
na rok. Oczywiście nie czekając na środki z tego 
instrumentu, będziemy uruchamiać środki krajo-
we, które umożliwią rozpoczęcie inwestycji w ra-
mach prefinansowania. Te środki będą później 
tym transferem z Komisji zwracane. Tutaj chodzi 
przede wszystkim o środki pochodzące ze zwrotu 
w ramach tarcz covidowych, którymi dysponuje 
Polski Fundusz Rozwoju. Zgłaszane na ten rok za-
potrzebowania z poszczególnych resortów sumu-
ją się na ponad 4 miliardy zł. Jesteśmy już gotowi 

do wdrożenia znowelizowanej ustawy o zasadach 
realizacji polityki rozwoju. Ona została podpisana 
przez prezydenta Rzeczypospolitej 6 maja i wkrót-
ce wejdzie w życie. W czerwcu minister właściwy 
do spraw rozwoju regionalnego będzie podpisywał 
porozumienia z ministrami realizującymi refor-
my i inwestycje. W sumie będzie to 13 porozumień, 
na podstawie których resorty będą wnioskować do 
PFR o prefinansowanie inwestycji, o środki, któ-
re pozwolą inwestycje uruchomić, a które potem 
w ramach KPO będą zwracane.

Obecnie w resortach i w jednostkach wspie-
rających, które będą wdrażać inwestycje, trwają 
prace dotyczące przygotowania tychże inwesty-
cji, szczegółowych kryteriów wyboru, regulaminu 
konkursów, wzorów dokumentów, umów o obję-
cie wsparciem czy dokumentacji przetargowej. To 
poszczególne resorty i ich jednostki wspierające, 
zgodnie z systemem realizacji KPO, będą odpowia-
dać za terminową realizację reform inwestycji. To 
na ich stronach potencjalni projektodawcy powin-
ni szukać informacji o kolejnych ogłaszanych kon-
kursach, do których można przystąpić. Tytułem 
przykładu można wskazać, że inwestycje takie jak 
te w ramach programu „Maluch+” czy programu 
„Czyste powietrze” są już realizowane, a ze środ-
ków Komisji Europejskiej te już poniesione wydatki 
będą później refundowane.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej 
jako koordynator KPO przygotowało takie ramowe 
elementy systemu wdrażania, w tym m.in. wspo-
mnianą już ustawę, wzór porozumienia, wytyczne 
do kontroli i monitoringu, horyzontalne kryteria 
do wyboru projektów, kryteria kwalifikowalno-
ści kosztów, zalecenia dotyczące realizacji reform. 
Uruchomiliśmy także system teleinformatyczny, 
który obecnie jest audytowany przez Ministerstwo 
Finansów, by potwierdzić, że spełnia wszelkie nor-
my bezpieczeństwa. W czerwcu powołamy Komitet 
Monitorujący KPO, by z udziałem partnerów za-
cząć nadzór nad realizacją reform i inwestycji. 
Zaktualizowany KPO uwzględniający wyniki ne-
gocjacji z Komisją Europejską zostanie zaraz po 
ogłoszeniu decyzji Komisji Europejskiej przeka-
zany Radzie Ministrów w celach informacyjnych, 
a następnie upubliczniony na stronach Portalu 
Funduszy Europejskich. Na portalu tym również 
nasze ministerstwo jako koordynator KPO będzie 
prezentować wszystkie aktualne informacje do-
tyczące realizacji i odpowiadać na najczęściej po-
wtarzające się pytania beneficjentów, udostępniać 
wszelkie informacje związane z realizacją KPO.
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Intencją naszą jest ścisła współpraca z part-
nerami, z innymi resortami, z instytucjami nad-
zorującymi, wdrażającymi, z beneficjentami, ale 
także z parlamentem Rzeczypospolitej, bo zwłasz-
cza ta część dotycząca reform, które są planowane 
– a to jest 48 reform do zrealizowania, swoją dro-
gą, i przy okazji 54 inwestycje – to najczęściej jest 
część wymagająca ścisłej współpracy z parlamen-
tem, wymagająca po prostu procedowania aktów 
prawnych, które będą te reformy realizowały.

I cóż, właściwie może na ten moment tą de-
klaracją, że czekamy i jesteśmy gotowi do ścisłej 
współpracy z parlamentem, żeby właśnie owe re-
formy wdrażać, tę wstępną informację zakończę. 
Oczywiście jesteśmy do dyspozycji państwa sena-
torów, jeżeli chodzi o pytania. Dziękuję.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Niech pan minister może zostanie, bo spodzie-

wam się, że będą pytania.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy 

i Polityki Regionalnej Marcin Horała: Mogę odpo-
wiadać z miejsca?)

W Senacie preferujemy odpowiedzi z trybuny…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy 

i Polityki Regionalnej Marcin Horała: No, dobrze.)
Przypomnę dla porządku, że zgodnie z art. 44 

pkt 6 zadający pytanie ma minutę na zadanie py-
tania, odpowiadający ma 6 minut na odpowiedź, 
i tego czasu będziemy, w obie strony, przestrzegać.

Czy jest ktoś, kto chce zadać pytanie?
Pan senator Konieczny. W drugiej kolejności 

pan senator Włosowicz.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

SenatoR 
wojciech konieczny 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, mam pytanie: czy państwo 

jako rząd i jako Prawo i Sprawiedliwość konsulto-
waliście z którymiś z partii politycznych opozycyj-
nych sposób wydatkowania pieniędzy z KPO? Jeśli 
tak, to jak te negocjacje przebiegały, w jakiej odbyły 
się formie i do jakich ustaleń doszliście, jaki zakres 
wydatkowania tych pieniędzy był ustalany, a jaki 
jest po prostu, bez wszelkich konsultacji, autorstwa 
rządu? Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FUndUSzy  
i Polityki Regionalnej 
marcin horała 

Panie Senatorze, zadał pan pytanie, które tak 
naprawdę składa się z 2 członów. Pierwszy element 
to pytanie, jaka część była konsultowana z innymi 
partiami politycznymi. Przyznam, że nie mam ta-
kiej wiedzy, bo to na najwyższym szczeblu usta-
lenia polityczne się odbywają. Być może między 
kierownictwami naszych partii takie kontakty były. 
Tak jak mówię, w tym wymiarze nieformalnym, 
politycznym takiej wiedzy nie mam.

A drugie pytanie dotyczyło tego, jaka część KPO 
jest wydawana bez konsultacji. Odpowiadam: żad-
na. Był wielostopniowy proces publicznej kon-
sultacji KPO z wszelkiego rodzaju podmiotami, 
z samorządami, w samej komisji wspólnej rządu 
i samorządu długie godziny na temat KPO poświę-
ciliśmy, konsultowaliśmy to również z podmiota-
mi społecznymi, można było zgłaszać uwagi, był to 
wielostopniowy i, co więcej, tak jak mówię, publicz-
ny, publicznie dostępny proces. Jeżeli więc pytanie 
brzmi, jaka część KPO została zaprojektowana bez 
konsultacji… A, oczywiście potem jeszcze proces 
negocjacji z Komisją i instytucjami europejskimi. 
Tak więc na pytanie, jaka część KPO została za-
projektowana bez konsultacji, odpowiadam: żadna. 
Całość została przekonsultowana.

(Senator Wojciech Konieczny: Panie Marszałku, 
czy mogę dopytać?)

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

W następnej kolejności, Panie Senatorze. Teraz 
pan senator Włosowicz. Rozumiem, że drugi raz 
się pan zapisuje.

(Senator Wojciech Konieczny: Tak.)

SenatoR 
jacek włosowicz 

Dziękuję, Panie Marszałku.
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Panie Ministrze, powiedział pan, że programy, 
np. „Czyste powietrze” albo „Maluch+”, które już 
teraz realizujemy, później zostaną zrefundowane 
poprzez środki otrzymane z KPO. Czyli Komisja 
Europejska i Rada Unii Europejskiej zgodzą się na 
to, żeby prawo działało w tym momencie wstecz?

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FUndUSzy  
i Polityki Regionalnej 
marcin horała 

Nie, prawo nie będzie działało wstecz, ponieważ 
te projekty są zawarte w KPO, on jest znany i jest na 
to zgoda, na cały ten mechanizm – no nie chcę tu 
już wchodzić w to, dlaczego tak jest, bo mam swo-
ją opinię – który niefortunnie spowodował, że nie 
mamy tego mechanizmu zaliczkowania wydatków, 
tylko jest mechanizmem refundacyjnym. Krótko 
mówiąc, jeżeli KPO – a jego termin obowiązywa-
nia, prace są znane, jego znajomość i świadomość 
po stronie europejskiej jest już od ponad roku – 
dane reformy przewiduje, dane wydatki przewi-
duje i przewiduje ich refundację, to one oczywiście 
zostaną zrefundowane. No i w tym sensie ten cały 
mechanizm refundacyjny to jest mechanizm dzia-
łania wstecz, bo to są wydatki, które najpierw po-
nosimy, działania, które podejmujemy, a jeżeli one 
są zgodne z daną reformą czy daną inwestycją, któ-
ra w KPO została zapisana, przedstawiamy Komisji 
rozliczenie i ten wydatek jest refundowany. Gdyby 
było tak, że są tu jakieś niezgodności, to oczywiście 
Komisja takiego wydatku po prostu nie zrefunduje.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pytanie zadaje ponownie pan senator 

Konieczny, następny w kolejności jest pan sena-
tor Czelej.

SenatoR 
wojciech konieczny 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
No, moje pytanie było bardzo proste. To zna-

czy, że pan minister nie ma żadnej wiedzy, żeby 

z kimkolwiek z partii opozycyjnych był ustala-
ny sposób wydatkowania środków z KPO. Czy 
tak mam rozumieć wypowiedź pana ministra? 
Czy pan zaprzecza temu, że było to z kimkol-
wiek ustalane, czy pan nie ma żadnej wiedzy na 
ten temat? Ta wiedza jest dość powszechna, ale 
chciałbym dowiedzieć się tego od osoby kompe-
tentnej, czyli od pana, chyba że pan takiej wiedzy 
nie posiada, co byłoby zaskakujące. Chciałbym 
się dowiedzieć, czy pan coś na ten temat wie. 
Wiadomo, że nad sprawą głosowano rok temu 
itd., itd. Tak więc proszę o odpowiedź na pyta-
nie, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości ustalał 
z kimś z opozycji sposób wydatkowania pienię-
dzy z KPO. Dziękuję bardzo.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Bardzo proszę.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FUndUSzy  
i Polityki Regionalnej 
marcin horała 

Szanowny Panie Senatorze, zaszło chyba tro-
szeczkę nieporozumienie w naszej dyskusji, bo 
absolutnie nie mówiłem, że nie było to konsul-
towane, ja tylko mówiłem, że na najwyższych 
szczeblach, dotyczących np. szefostwa, a ja nie 
należę do szefostwa mojej partii. A pana pytanie 
dotyczyło procedury poza procedurą KPO, jego 
zatwierdzania i konsultacji, pewnych nieformal-
nych rozmów politycznych, w których, proszę 
wybaczyć, ja np. nie uczestniczyłem, z tego, co 
wiem, wynika, że pan też nie, ale wiem, że takie 
rozmowy się odbywały. Ale co było ich tematem 
na tym najwyższym szczeblu, tego nie wiemy. 
Przypomnę panu chociażby kwestię zatwierdza-
nia ustaw wdrażających w Sejmie, w przypadku 
których spotykaliśmy się z klubami parlamen-
tarnymi, z wszystkimi opcjami, proponowali-
śmy wspólne ich zatwierdzenie. Przypomnę, że 
np. klub Platformy Obywatelskiej nie poparł wte-
dy tej ustawy, ale np. klub Lewicy poparł i miał 
pewne postulaty, które zostały wdrożone zgodnie 
z tym, jak je przedstawił. Jeżeli tego dotyczy pana 
pytanie, to skoryguję swoją odpowiedź: tak, takie 
konsultacje były.
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MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Pan senator Czelej.
(Senator Grzegorz Czelej: Dziękuję bardzo, 

Panie Marszałku. Panie Ministrze…)
(Głos z sali: Mikrofon.)
(Senator Grzegorz Czelej: Może powiem głośno?)
(Głos z sali: Nie, bo to jest nagrywane.)
Nie, to idzie do stenogramu.
(Głos z sali: Typowy senator…)
(Wesołość na sali)

SenatoR 
GrzeGorz czelej 

Czy opóźnienie może grozić niewykorzysta-
niem środków?

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Proszę bardzo.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FUndUSzy  
i Polityki Regionalnej 
marcin horała 

Oczywiście żadne opóźnienie nie pomaga, ale 
negocjacje z Komisją Europejską toczyły się rów-
nież ze świadomością mijającego czasu. W związ-
ku z tym również po stronie Komisji była zgoda, 
że KPO, który – proszę o wybaczenie – wskaza-
łem, w jakim harmonogramie już wkrótce zostanie 
opublikowany, ta jego nowa wersja, uwzględnia-
jąca wynik negocjacji z  Komisją Europejską… 
Oczywiście jednym z tych wyników było właśnie 
rzucenie tego na oś czasu.

Główny problem czy, powiedzmy, minus, który 
wynika z tego opóźnienia, to jest to, że minął ten 
czas, kiedy można było zaliczkować wydatki, ale – 
tak jak też wskazywałem – mamy mechanizm, któ-
ry pozwoli nam sobie z tym poradzić i te wydatki, 
prefinansowanie mamy w tym momencie zapew-
nione z Polskiego Funduszu Rozwoju, w związku 
z tym to minusem nie będzie. A później? Cóż, przy-
szłość pokaże. Mamy kilka lat na realizację reform, 

kilka lat na realizację inwestycji. Chyba mało kto, 
tak jak ja, wie, jakie są różne czynniki ryzyka doty-
czące inwestycji. Co do reform to tu takich dużych 
czynników ryzyka… Chyba są one mniejsze, ponie-
waż w znacznej mierze są to po prostu zmiany ak-
tów prawnych. Wiemy, ile trwa proces legislacyjny, 
czasem długo, ale 6 lat nie trwa. Tak że jesteśmy 
tu dobrej myśli. Ten czynnik, że tego czasu mniej, 
nigdy nie pomaga, ale to ryzyko zostało przeanali-
zowane i zmitygowane.

MaRSzałek 
Tomasz Grodzki 

Dziękuję bardzo.
Informuję, że więcej pytań nie ma.
Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu, jako pierwszego, pana 

senatora Bogdana Klicha.

SenatoR 
boGdan klich 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nie wiem jak państwo, ale ja mam poczucie, 

że jesteśmy w tym samym miejscu, w którym by-
liśmy dokładnie rok temu. To znaczy toczymy tę 
samą debatę, co prawda z innym ministrem, ale 
nie posunęliśmy się od zeszłego roku ani o krok 
do przodu. To znaczy, że nie tylko straciliśmy moż-
liwość wykorzystania 4 miliardów 700 milionów 
euro w ubiegłym roku z tytułu zaliczki, które mo-
gły być przeznaczone natychmiast na cele opisane 
w Krajowym Planie Odbudowy. To nie jest 4 ty-
siące 700 zł, to nie jest 4 miliony 700 zł – to są 
4 miliardy 700 milionów euro. To są gigantyczne 
pieniądze, które Polsce po pandemii potrzebne są 
jak powietrze. Polacy tych pieniędzy już w zeszłym 
roku potrzebowali. Gdzie one są? W dalszym cią-
gu tam, w Brukseli. Za czyją sprawą? Za sprawą 
uporu rządzących, żeby nie wysuwać tutaj tego 
z niekonstytucyjnych reform wymiaru sprawiedli-
wości przeprowadzonych w ciągu ostatnich lat na 
naszych oczach i popieranych także przez tę część 
izby senackiej. Wszyscy to pamiętamy i wszyscy 
o tym wiemy. Polacy też o tym wiedzą.

W zeszłym roku do końca drugiego semestru 
Hiszpania wykorzystała np. wszystkie środki przy-
znane z tytułu tejże właśnie dotacji. Podobnie zda-
rzyło się w przypadku znacznej większości krajów 
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Unii Europejskiej. Czy Polska mogła sobie pozwo-
lić za sprawą tego rządu na to, żeby tych środków 
nie wykorzystać? No, oczywiście nie. Przypomnę, 
że to są środki… to były środki – ja nie mówię tyl-
ko o zaliczce – przeznaczone na odbudowę naszej 
służby zdrowia, przeznaczone na odbudowę nasze-
go szkolnictwa, przeznaczone na wsparcie naszej 
gospodarki, na innowacyjność, na nowe technolo-
gie, a zatem na sprawy, w których czas to pieniądz, 
w których czas się liczy tak samo jak każde euro 
z tej zaliczki.

No dobrze, ale to jest zaliczka. Wszystkie środ-
ki dla naszego kraju to 24 miliardy euro z tytu-
łu dotacji i 12 miliardów euro z tytułu pożyczek. 
Jeszcze raz. To nie 24 tysiące plus 12 tysięcy zł, 
to nie 24 miliony plus 12 milionów zł, tylko to są 
24 miliardy euro plus 12 miliardów euro, które 
muszą być zakontraktowane do końca przyszłe-
go roku. I znowu, czasu jest coraz mniej. Polska 
za sprawą tego skłóconego wewnętrznie rządu – 
czytaj: nieudolnego rządu – straciła rok z 3 lat, 
z 2,5 roku, który był przeznaczony na zakontrak-
towanie. Pan minister mówi: zdążymy. No, pamię-
tam i państwo też pamiętają pana ministra Budę, 
który dokładnie w tym samym miejscu mówił: 
nie lękajcie się, zdążymy. Mówił to w maju zeszłe-
go roku. Jeśli dobrze pamiętam datę, 30 kwietnia, 
rok temu, został złożony ostateczny, jak nas za-
pewniano, wariant Krajowego Planu Odbudowy do 
Komisji Europejskiej. I co? I miało być okej. I miało 
być wszystko w porządku. I wszystko miało pójść 
jak po maśle. No, tyle tylko, że opozycja, opozy-
cyjna większość w Senacie wiedziała o tym, że są 
to czcze zapewnienia, że to są kolejne manipulacje 
opinią publiczną, że to są kolejne kłamstwa, któ-
rymi karmi się opinię publiczną, żeby uważała, że 
wszystko w Polsce i z Polską w Unii Europejskiej 
jest w porządku.

Myśmy wiedzieli, że tak nie jest, dlatego że 
Krajowy Plan Odbudowy miał swoje wady we-
wnętrzne. I daliśmy temu wyraz 27 maja 2021 r. 
w uchwale podjętej na tej sali. Pisaliśmy tam o wie-
lu wadach Krajowego Planu Odbudowy w wer-
sji PiS i apelowaliśmy dość grzecznie o to, żeby 
rząd PiS potraktował poważnie oczekiwania Polek 
i Polaków. Pisaliśmy o tym w punkcie czwartym, 
zacytuję: „Senat RP wzywa rząd do przestrzegania 
i implementacji orzeczeń i zabezpieczeń Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Senat  RP 
zwraca uwagę, że nierespektowanie i niezrealizo-
wanie ww. orzeczeń narusza zasady praworząd-
ności, a ponadto powoduje ryzyko zamrożenia lub 

utraty środków z Funduszu Odbudowy”. To jest 
akapit, który się odnosi do tego, że kilka wyroków 
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
w sprawie zamachu na niezależność sądownic-
twa w Polsce nie było respektowanych, w tym 
ten zasadniczy wyrok, w którym była mowa o ko-
nieczności rozwiązania Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego – właściwie powinienem powiedzieć: 
tzw. Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego – po-
wołanej niezgodnie z regułami państwa prawnego. 
Mówiliśmy o tym przez cały ubiegły rok, mówili-
śmy o tym wcześniej. Przypominaliśmy państwu. 
A teraz wielu polityków rządzącego ugrupowania 
rżnie głupa. Rżnie głupa, mówiąc o tym, że zbliżają 
się już do końca ustaleń z Komisją Europejską albo 
zbliżyli się jakiś czas temu, albo będą się zbliżać 
w najbliższym czasie.

No, i wreszcie szefowa Komisji musiała przy-
pomnieć o tym, że od kilku miesięcy obowiązują te 
same 3 warunki i że nic nie zmieniło się w podej-
ściu Komisji Europejskiej do polskiego Krajowego 
Planu Odbudowy – no, bo nic się nie mogło zmie-
nić – i że tymi warunkami są dalej rozwiązanie 
Izby Dyscyplinarnej, przywrócenie sędziów, którzy 
zostali w sposób niezgodny z prawem wyrzuceni 
z pracy, i wreszcie zmiana systemu, mechanizmu 
dyscyplinarnego w polskim sądownictwie.

Teraz są egzaminy ósmoklasistów. Naprawdę, 
dzieci polskie muszą się nauczyć znacznie więk-
szego materiału aniżeli 3 podstawowych prawd. 
I dzieci polskie ten materiał opanowują. Tak trudno 
nauczyć się tych 3 punktów, powtarzanych przez 
Komisję Europejską jak mantrę od ubiegłego roku? 
Przecież tutaj wiadomo było, że się nic nie zmieni. 
I w związku z tym to przeciąganie struny, które 
odbywa się na naszych oczach, trzeba zakwalifiko-
wać – to już będzie puenta, Panie Marszałku – jako 
największy finansowy skandal w historii środków 
z Unii Europejskiej, które Polakom i Polkom się 
należą. Jest to 100-procentowa, w 100% wina rzą-
dzącego obozu. W 100%. Bo to rządzący obóz, wie-
dząc o tym, co powinien zrobić, nie zrobił tego. 
Dlaczego? Bo nie chciał tego zrobić. Bo chce za-
gwarantować bezkarność swoim urzędnikom, po-
cząwszy od najwyższego szczebla, a skończywszy 
na dołach nomenklatury PiS-owskiej. Bo wybrał 
bezkarność kosztem wielu miliardów złotych dla 
Polski.

Jeszcze raz przypomnę, że czas biegnie nieubła-
ganie. Chyba każdy z nas w tej sali ma poczucie 
déjà vu, słysząc dzisiaj od pana ministra, że nieba-
wem zostaną przyjęte ostateczne rozstrzygnięcia. 
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Słyszeliśmy to rok temu. Nie wierzymy w  to 
i w związku z tym domagamy się – w interesie 
Polski, Polaków i Polek – natychmiastowej likwi-
dacji Izby Dyscyplinarnej i spełnienia pozostałych 
warunków Komisji Europejskiej. Bo te warunki… 
To już ostatnie zdanie.

(Sygnał timera)
Bo te warunki to warunki, których spełnie-

nie nie tylko umożliwi Polakom i Polkom korzy-
stanie ze wszystkich uprawnień finansowych, ale 
także zapewni prawo do bezstronnego, obiektyw-
nego sądu. Nie ma najmniejszego powodu, żeby 
Francuz, Holender czy Belg cieszył się większą 
ochroną sądową aniżeli Polka czy Polak.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Michał Kamiński)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Panie Senatorze, czas minął.
(Senator Bogdan Klich: Dziękuję, Panie 

Marszałku.)
Dziękuję bardzo panu senatorowi.
(Oklaski)
Pragnę przypomnieć państwu senatorom, że 

w tym zakresie obowiązuje nas 10-minutowy limit 
czasu wystąpień. Mogę państwa zapewnić, że gdy-
bym mógł wystąpić w tej debacie, tobym na pewno 
przestrzegał 10-minutowego limitu. No, nie mogę 
wystąpić. Chciałem w niej wystąpić, ale złośliwie 
wyznaczono mi prowadzenie obrad w tym czasie. 
Mogę państwa zapewnić, że gdyby nie ta złośli-
wość, gdybym mógł przemawiać, tobym na pew-
no przestrzegał tego limitu. I o to samo państwa 
bardzo proszę.

Bardzo proszę, Panie Senatorze – 10 minut.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rok temu, gdy w Senacie dyskutowaliśmy nad 

dokumentem, który dotyczy Krajowego Planu 
Odbudowy, Wysoka Izba była poddawana gigan-
tycznej presji. Przypominacie sobie tę awanturę. 
My chcieliśmy 2 tygodnie podyskutować nad bar-
dzo istotnym, bardzo ważnym dokumentem do-
tyczącym szans na odbudowę. To były 2 tygodnie, 

tylko 2. W mediach, zwłaszcza w TVP, była jazda, 
że oto Senat przedłuża ten bardzo ważny proces, 
a Polacy chcą natychmiast dostać pieniądze. To 
było rok temu, minął rok. Jak się mają 2 tygodnie 
do roku? Jak się mają?

Pan minister dzisiaj wychodzi i mówi: my już 
jesteśmy w zasadzie na końcu, my już wszystko do-
gadaliśmy. Bla, bla ,bla, słowa, słowa, słowa – to nic 
nie znaczy. W przypadku tego rządu to nic nie zna-
czy, możecie mówić cokolwiek. Fakty są takie, że 
poza słowami ze strony opowiadaczy z PiS nic wię-
cej tych informacji nie potwierdza, nic. Nie ma sta-
nowiska Komisji, że zostały zakończone negocjacje. 
Jest tylko bla, bla, bla. Czy usłyszeliśmy dzisiaj jakiś 
konkret? Czy państwo z tej strony sali znają osta-
teczny dokument, który nazywa się Krajowy Plan 
Odbudowy? Nie. Pan minister zakończył negocja-
cje, ale dokumentu nie ma, on będzie dopiero za-
twierdzany przez rząd. To zakończył negocjacje czy 
nie? W której części kłamał? No, w której? A może 
w ogóle macie zwyczaj kłamania i rzadko przycho-
dzi wam mówić prawdę. Właściwie tylko wtedy, jak 
się pomylicie, mówicie prawdę.

Pan minister powiedział, że konsultowali, że 
rozmawiali. Jeden z senatorów pytał nawet o par-
tie opozycyjne. To ja o tym powiem, bo spotykałem 
się z ludźmi, którzy reprezentują różnego rodzaju 
organizacje pozarządowe, organizacje ekologicz-
ne, organizacje pracodawców. Jest tutaj z nami 
szef Instytutu Zielonej Gospodarki, były minister 
środowiska, pan Marcin Korolec, którego bardzo 
serdecznie witam. Był on jedną z osób, które teo-
retycznie uczestniczyły w tym procesie negocja-
cji i rozmów. Tylko problem polega na tym, że oni 
rzeczywiście wykonali – oni, czyli przedstawiciele 
tych organizacji pozarządowych – gigantyczną pra-
cę, przedyskutowali wszystkie elementy dotyczące 
Krajowego Planu Odbudowy, a na końcu okazało 
się… No, wysłali ten dorobek, wysłali to, co udało 
im się przedyskutować, do rządu. Wiecie, jaka była 
reakcja? Nikt im nie odpisał. Nie żeby ktoś z nimi 
porozmawiał – nikt im nie odpisał. To jest ten ro-
dzaj negocjacji. Tak prowadzicie negocjacje. To jest 
prawdziwy obraz PiS. Macie tak naprawdę w po-
ważaniu stronę społeczną. Nie za bardzo jesteście 
zainteresowani rozmowami z nią. I rzeczywiście 
jest dramat, bo pieniądze z tego funduszu musimy 
wydać, musimy zakończyć realizację projektów do 
sierpnia 2026 r. Nam już uciekło ponad 20% czasu. 
Ten czas jest już bezpowrotnie stracony. Jak ktoś 
mówi, że wydał już 4 miliardy… My nie mówimy 
o 4 miliardach. Z całym szacunkiem, jak ktoś chce 
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pożartować, to może w Gdyni takie żarty opowia-
dać albo w innej części świata. W Senacie oczeku-
jemy raczej poważnych wystąpień. To się nijak ma 
do powagi. Nijak. Miliardy, o które rząd wystąpił… 
To jest 58 miliardów, mówił o tym zresztą pan se-
nator Klich. Ale przecież rząd mógł zwiększyć pulę 
o 22 miliardy, bo tyle możemy dostać w formie 
pożyczkowej. Ta forma pożyczkowa jest również 
bardzo interesująca dla Polski, dla polskich przed-
siębiorców, dla polskiego środowiska.

Dokument, który się nazywa KPO, nie speł-
nia podstawowych kryteriów. Muszę się odnosić 
do starej wersji, bo przecież pan minister o nowej 
wersji nic nie powiedział. A więc do czego mam 
się odnosić? Został zaproszony do Wysokiej Izby 
i w całości ją zlekceważył, a to znaczy, że zlekce-
ważył również senatorów z PiS, żeby nie było. Nic 
nie powiedział o tym, jak wygląda obecny kształt 
dokumentu. My się nie dowiedzieliśmy, jak on wy-
gląda. Czy on jest zmieniony? W jakim zakresie 
jest zmieniony? Czy on rzeczywiście został, choć-
by w tej części, która mnie nadzwyczaj interesuje, 
naprawiony – mówię o części dotyczącej zielonej 
transformacji, zielonej gospodarki – czy nie został? 
Jednym z elementów, które są opisane jako waru-
nek bezwzględny przez Komisję Europejską, jest 
zasada mówiąca o tym, że 37% środków musi być 
przeznaczone na cele klimatyczne. Jest też zasada, 
że wydatki w pozostałej części nie mogą wyrządzać 
znaczących szkód środowiskowych. Nie ja to liczy-
łem. Jedna ze znanych fundacji, Instrat, wyliczyła, 
że tylko 18,6% zapisano na cele klimatyczne w do-
kumencie, który znamy. Pan minister nie powie-
dział, czy ten dokument uległ zmianie, więc ja się 
muszę odnosić, niestety, tylko i wyłącznie do do-
kumentu, który jest powszechnie znany. I on nie 
spełnia kryteriów.

Nie spełnia on również zasady niewyrządzania 
znaczących szkód. Dzisiaj w Polsce, już po wybu-
chu wojny, po 24 lutego, prowadzona jest poważna 
debata o odchodzeniu od używania gazu i paliw ko-
palnych, o deputynizacji kraju, a w tym dokumen-
cie jest cały szereg zapisów mówiących o tym, że 
pieniądze będą przeznaczone na inwestycje zwią-
zane z punktami ładowania samochodów na gaz, 
autobusów na gaz. Chcemy odejść od gazu czy chce-
my wzmacniać rynek gazowy? Nie dowiedzieliśmy 
się tego.

Pan minister wiedział od długiego czasu, że bę-
dzie tego typu debata, więc choćby w tym zakresie 
powinien udzielić nam informacji. Nie raczył, nie 
był łaskaw. Może jeszcze to zrobi, mam taką cichą 

nadzieję, najlepiej na piśmie oczywiście. Chętnie 
bym zobaczył ten ostateczny dokument, już wyne-
gocjowany, jeżeli on naprawdę istnieje, bo wydaje 
się, że on jeszcze nie istnieje i że w związku z tym 
nie zakończyliście jeszcze negocjacji. Ale minister 
mówi, co mówi. Cóż nam pozostaje?

Dokument nie spełnia również wymagań w in-
nych częściach, choćby takich jak produkcja samo-
chodów elektrycznych. Czy państwo jeszcze w to 
wierzycie? W starym KPO zapisaliście pieniądze na 
produkcję samochodów elektrycznych. Przypomnę, 
że te samochody muszą być, że fabryka musi być 
wybudowana i że samochody muszą zacząć zjeż-
dżać z linii produkcyjnej do sierpnia 2026 r. Kto 
w to wierzy? Choć jedna ręka w górę z tej strony. 
Ktoś w to wierzy? Nikt. Nikt w to nie wierzy. Ale 
jest to zapisane, a minister nie powiedział, że zo-
stało to już skreślone. Nic nie powiedział.

Mógłbym wymieniać cały szereg inwestycji za-
pisanych w tym dokumencie. Myślę sobie, że za 
każdym razem trafiałbym w punkt. Chciałbym 
jednak kilka chwil poświęcić – bo zaraz pan mar-
szałek mi odbierze głos – przyszłości i tym kamie-
niom milowym, które są istotne. Natychmiast musi 
być projekt ustawy o zniesieniu zasady 10H, jeże-
li mamy realnie, prawdziwie myśleć o odbudowie 
elektrowni wiatrowych, bo czas realizacji inwesty-
cji w elektrownie wiatrowe w realiach Polski to jest 
8 lat. Pomiędzy pomysłem a oddaniem do użytku 
jest 8 lat. Bez likwidacji 10H… I tak będzie nam 
bardzo ciężko zdążyć. Natychmiast potrzebna jest 
nowelizacja PEP 2040, czyli programu energetycz-
nego Polski do 2040. Musi być stworzony plan roz-
woju OZE. Musi być zmiana programów, takich jak 
„Czyste powietrze”, aby odejść od finansowania in-
stalacji gazowych. To są elementy, bez których nie 
da się osiągnąć celów.

I muszę się odnieść w 2 zdaniach do dokumen-
tu, który został wypracowany przez NGO, organi-
zacje pozarządowe, o których mówiłem. Ci ludzie 
skoncentrowali się tak naprawdę na 4 wyzwaniach 
i 4 obszarach, które są istotne z punktu widzenia 
Polski. Dofinansowanie, używają takiego określe-
nia, odgazowania – chodzi o to, żeby zlikwidować 
czy zmniejszyć emisję dwutlenku węgla w ra-
mach programu „Czyste powietrze”. To jest dość 
dokładnie opisane w tym dokumencie. Radzę sko-
rzystać z doświadczenia Marcina Korolca i innych 
działających tam ludzi, którzy chętnie pomogą. 
Wzmocnienie transportu publicznego, ale odejście 
w kierunku zeroemisyjnym, a nie niskoemisyjnym. 
Czyli np. autobusy elektryczne, magazyny energii 
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dla prosumentów i biznesu oraz inteligentne sie-
ci elektroenergetyczne. Nie ma innych szans, bez 
modernizacji, rozbudowy sieci elektroenergetycz-
nych nie uda się tego sukcesu, który powinien nam 
towarzyszyć przy okazji wojny w Rosji, osiągnąć. 
Czyli odejście od…

(Sygnał timera)
…zużywania paliw kopalnych – to ostatnie 

zdanie, Panie Marszałku – i zasady zarządzania 
i  monitorowania funduszami w  ramach KPO. 
Powołaliście Komitet Monitorujący – prawda – tyl-
ko, jak pamiętam ze swoich doświadczeń, komite-
ty monitorujące reprezentowane były przez różne 
środowiska, w tych samych proporcjach: rząd, sa-
morząd, organizacje pozarządowe.

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 
Senatorze.)

Wy zrobiliście to po swojemu. Chcecie mieć 
kontrolę nad wszystkim. Na niczym wam nie za-
leży. W związku z tym ja nie spodziewam się, że 
szybko ten dokument będzie przyjęty i że szybko 
Polacy zobaczą pieniądze. I mówię to…

(Wicemarszałek Michał Kamiński: Czas, Panie 
Senatorze.)

…z troską. Żałuję, że tak jest, bo to wszystko, co 
robicie, szkodzi Polsce. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz przypominam o  10-minuto-

wym limicie, który sami senatorowie ustalili 
w Regulaminie Senatu.

Bardzo proszę o zabranie głosu panią senator 
Beatę Małecką-Liberę.

SenatoR 
beaTa małecka-libera 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja będę mówiła oczywiście o zdrowiu. Ja wiem, 

że pan minister się na tym nie zna i że dla rządu 
zdrowie nie jest najważniejszym tematem, ale dla 
wielu osób, szczególnie w okresie popandemicz-
nym, ta odbudowa w systemie opieki zdrowotnej 
i pieniądze, które mają być kierowane na poprawę 
zdrowotności, są naprawę bardzo ważne.

Ale na początek mam takie przemyślenie: ja po 
prostu się gubię, bo z jednej strony słyszę, że nam 

środki europejskie nie są potrzebne, wystarczy 
nam naszych pieniędzy, a z drugiej strony jednak 
są negocjacje i potrzeba przyspieszenia wydatko-
wania także tych środków europejskich. A więc jest 
to niespójne.

Inna niespójność jest taka oto, że kiedy rok temu 
domagaliśmy się, prosiliśmy, aby projekt KPO był 
czytelny, żeby każdy z nas, kto jest zainteresowany 
poszczególnymi obszarami, mógł wiedzieć, na co 
i jakie pieniądze są kierowane, to wtedy byliśmy 
krytykowali w Senacie za to, że przedłużamy, że 
jest to obstrukcja Senatu, że przez Senat pieniądze 
nie wpłyną do Polski. Teraz, po roku, jesteśmy do-
kładnie w tym samym miejscu. Dokładnie w tym 
samym miejscu! Co więcej, kiedy pytam eksper-
tów – osoby, które zajmują się także prawem eu-
ropejskim i mają kontakty w Europie – co zostało 
zmienione, jak przeprojektowany został KPO pod 
kątem zdrowia, co jest w tej chwili poprzesuwane, 
jakie środki są najważniejsze, to nikt nie umie mi 
na te pytania odpowiedzieć, ponieważ ten projekt 
jest tajny. Nikt nie wie, co się tam wydarzyło.

W zakresie zdrowia są 2 duże wyzwania. To nie 
tylko kwestie popandemiczne. My w dalszym cią-
gu absolutnie nie mamy przygotowanej strategii 
na wypadek kolejnych kataklizmów i epidemii. Nie 
mówię tu o jesieni, nie mówię o najbliższym sezo-
nie, ale mówię o przyszłości, o tym, co będzie za 
5 i 10 lat, bo naukowcy i politycy już teraz myślą, 
co będzie się działo właśnie w takim okresie. My 
skupiamy się, jak zawsze, na tu i teraz. A tu i teraz 
mamy wojnę za granicą. Na naszym terenie jest 
mnóstwo Ukrainek i dzieci. I dla nich także potrze-
bujemy dobrej opieki zdrowotnej, co przez polski 
rząd zostało zagwarantowane. Ale żeby to zrealizo-
wać, potrzebny nam jest system opieki zdrowotnej, 
potrzebne są nam kadry.

Jak zostają rozłożone akcenty w KPO, nie wie-
my. Jeden z głównych tematów to oczywiście in-
frastruktura. Tak, jest potrzebna infrastruktura, 
należy doposażyć szpitale. Pytanie tylko, w jaki 
sposób i jakimi kryteriami należy się kierować. 
Bo zapis „szpitale powiatowe” jest zapisem abso-
lutnie ogólnym.

A jeżeli na to nałożymy projekt ustawy, który 
jest w tej chwili w konsultacjach i jest ponad 2 ty-
siące uwag dotyczących szpitalnictwa i reformy 
szpitalnictwa, to moje pytanie jest takie: czy KPO 
powinien skupiać się tylko na szpitalach i na do-
sprzętowieniu, na odbudowie całej bazy szpitalnic-
twa, czy też powinien jednak wziąć pod uwagę to 
wszystko, co obok szpitalnictwa jest najważniejsze? 
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Bo dzieci z Ukrainy i matki z Ukrainy nie trafia-
ją od razu do szpitala. Oni trafiają do lekarza ro-
dzinnego, do psychologa, do psychiatry niestety 
i ten system musi być zbudowany. Potrzebujemy 
wzmocnienia pozaszpitalnego. Potrzebujemy wy-
równania nierówności w obszarze zdrowia, w do-
stępie do ochrony zdrowia, bo przecież obszar 
zdrowia to efektywność, jakość i dostępność, a nie 
tylko pieniądze na sprzęt, na wymianę tomografów 
i różne inne potrzebne, nie zaprzeczam, ale nie naj-
ważniejsze w całym systemie elementy.

Tak jak powiedziałam na początku, byliśmy 
mocno krytykowani za to, że chcemy wiedzieć, 
ile pieniędzy pójdzie właśnie na infrastrukturę, 
a ile pieniędzy np. na innowacyjne terapie. A nie-
stety, w tym ostatnim okresie kwestia pieniędzy 
na innowacyjność, na nowe leki, na nowe terapie 
została zapomniana. I mimo że producenci, far-
maceuci mówili, że są w stanie w Polsce zacząć 
budować odpowiedni kapitał po to, żeby także pod 
względem lekowym Polska była zabezpieczona, ja 
nie słyszę, żeby w tym zakresie nastąpił jakikol-
wiek postęp.

Koordynacja to jest także bardzo ważny ele-
ment. Bo mamy pieniądze z tzw. miękkiej polityki 
spójności, która gwarantuje rozwój tych wszyst-
kich miękkich elementów, np. związanych z opie-
ką na wsiach. Następnie mamy środki z KPO na 
odbudowę infrastruktury, ale mamy także niewy-
korzystane środki z poprzedniej edycji. Zatem jest 
miks finansowy. Czy więc Polacy nie powinni jed-
nak wiedzieć, w jaki sposób te pieniądze zostaną 
wykorzystane po to, żeby odbudować ten system, 
nie mówiąc o przyszłości, o tym, żeby dorównać do 
standardów europejskich? Jeżeli my nie postawimy 
na zdrowie, nie postawimy na system opieki zdro-
wotnej, na kadry medyczne i na wyrównanie szans 
w obszarze zdrowia, to – tak prorokuję – w krót-
kim czasie będzie naprawdę duża katastrofa i za to 
będą odpowiadać politycy podejmujący w tej chwili 
takie, a nie inne decyzje.

Zapłaciliśmy największą cenę, jesteśmy na 
drugim miejscu na świecie pod względem liczby 
zgonów. To jest po prostu dramat. W tej chwili naj-
nowsza publikacja GUS podaje: wzrost liczby zgo-
nów o 42 tysiące w 2021 r. w stosunku do 2020; 
zmarło ponad 519 tysięcy ludzi, w tym głównie 
mężczyźni, mężczyźni w wieku produkcyjnym. 
Czy macie państwo świadomość, jak ma się roz-
wijać gospodarka bez wsparcia opieki zdrowotnej? 
To jest priorytet, Panie Ministrze, a pan ani słowa 
na ten temat nie powiedział. (Oklaski)

Na zakończenie przytoczę słowa, które mnie 
osobiście zbulwersowały. Pan minister Müller po-
wiedział, że perspektywa września po zakończo-
nych przez nas negocjacjach… Rozliczenie KPO 
przypadnie na lipiec albo sierpień. No, niestety 
biurokracja europejska to takie młyny europej-
skie, które mielą dłużej. Jakąż butę trzeba mieć, 
żeby w ten sposób sformułować zdanie w odnie-
sieniu do roku nicnierobienia i tylko targowania 
się o polityczne stołki. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Bardzo dziękuję, Pani Senator.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Krzysztofa Kwiatkowskiego.

SenatoR 
krzyszTof kwiaTkowski 

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Zacznę od cytatu jakże adekwatnego do tego, 

o czym dzisiaj rozmawiamy. Plutarch kilka wie-
ków temu mówił: puste beczki i głupcy robią dużo 
hałasu. Jeśli ten cytat wam się nie podoba, to może 
trochę bliższy, z Szekspira: puste naczynia robią 
hałasu najwięcej. Dużo hałasu, zamieszania, rejwa-
chu to wy potraficie robić. Z tą Unią już się rok temu 
dogadaliście. Mateusz Morawiecki mówił wtedy do 
nas, kierował to do wszystkich: odkładamy na bok 
kalkulacje, liczy się dobro Rzeczypospolitej. I tak 
o to dobro Rzeczypospolitej dbacie, że pieniędzy 
z Krajowego Programu Odbudowy do tej pory nie 
widzimy. A wy rozmawiacie, jak zacytuję pana 
ministra Horałę: opóźnienia wrzucamy na oś cza-
su; mamy mechanizm, żeby sobie z tym poradzić; 
mało kto wie, jakie są ryzyka związane z dużymi 
inwestycjami realizującymi KPO – tak, pan o tym 
dobrze wie – te ryzyka analizujemy. Wstydu nie 
macie. Polacy czekają na te pieniądze. Jeśli pan nie 
wie, jakie jest zaufanie do waszych słów, to ja panu 
powiem. Zaufanie do polskiego rządu to niecałe 
30%, zaufanie do Unii Europejskiej jest dwa razy 
większe, ponad dwa razy większe. Weźcie to sobie 
do serca i po prostu nie kłamcie.

Czy nie macie nic uzgodnionego? Komisja 
Europejska w przeciwieństwie do waszego rzą-
du kieruje się rozstrzygnięciami. Trybunał sądo-
wy… Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
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powiedział, że są 3 warunki, które musimy spełnić, 
żeby otrzymać pieniądze z funduszy europejskich. 
Pierwszy to likwidacja Izby Dyscyplinarnej Sądu 
Najwyższego. Co wy likwidujecie? Wy nawet we 
własnym gronie nie jesteście w stanie się dogadać, 
czy likwidujecie, czy zmieniacie, czy przekształca-
cie, czy tylko inaczej nazywacie. Jedno wiemy: jaja 
sobie z nas robicie.

Drugi warunek: przywrócenie do pracy sę-
dziów, których wyrzuciliście politycznie z orzeka-
nia. Jak przywracacie? Macie decyzje sądu, które 
nakazują wam przywrócić sędziego Juszczyszyna. 
A tymczasem co się dzieje? Wasz protegowany, 
którego znowu powołaliście do Krajowej Rady 
Sądownictwa, sędzia prezes Nawacki, ma w głę-
bokim poważaniu rozstrzygnięcie sądowe i nie 
przywraca nawet tego jednego sędziego – mówi-
my o sędzim Pawle Juszczyszynie – mimo że ma 
wyrok sądowy, który mu to nakazuje.

Co jeszcze mówi Trybunał Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej? Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej mówi jeszcze o trzecim warunku: odej-
ściu od politycznych postępowań dyscyplinarnych. 
A kogo macie? Macie rzeczników dyscyplinarnych 
i grupę sędziów, którzy na grupach hejterskich się 
zgadują, jak szkalować innych sędziów. Tak realizu-
jecie standardy praworządności. (Oklaski)

Tak naprawdę ta sytuacja to jest największy 
skandal 30-lecia, po roku 1989. To nie są wasze 
pieniądze, to są pieniądze Polek i Polaków, któ-
rzy mają prawo oczekiwać, że te pieniądze będą 
Polsce przekazane i w Polsce zainwestowane. Wy 
nie potraficie tego zrobić, bo wy jesteście jak gang 
Olsena. Za cokolwiek się weźmiecie – wiecie, jakie 
jest zakończenie tego powiedzenia – to zepsujecie. 
Prawda jest taka, że ja już nawet zakładam, że wy 
nic nie potraficie załatwić z Komisją Europejską. 
Mamicie nas tylko i opowiadacie nam o tym, że 
rzeczywiście chcecie to zrobić. A jaka jest skala wy-
zwań? W Krajowym Planie Odbudowy… To były 
24 miliardy dotacji i 12 miliardów pożyczek. Przy 
dzisiejszym kursie 4 zł 64 gr za 1 euro to ponad 
160 miliardów zł. Wasz cynizm, nieumiejętność, 
nieudacznictwo powodują, że ciągle na te pieniądze 
czekamy. Ten, który o funduszach europejskich wie 
bardzo wiele, jedna z osób, która w Parlamencie 
Europejskim cieszy się ogromnym zaufaniem 
w kontekście doświadczenia i wiedzy o tym, jak 
te mechanizmy funkcjonują – mówię o europośle 
Janie Olbrychcie – mówi z troską: terminy są na-
pięte, 70% działań musi być wykonanych w tym 
roku, a całość do 2026 r.

W innych państwach europejskich krajowe pro-
gramy odbudowy są rozszerzane. Inne państwa nie 
dyskutują dzisiaj o tym, jak naprawiać praworząd-
ność, żeby w ogóle mieć możliwość powrotu do roz-
mów z Unią Europejską. Inne państwa rozszerzają 
dzisiaj te programy, wprowadzają np. do krajowych 
programów odbudowy finansowanie zadań zwią-
zanych z odejściem od węglowodorów. A wy co? Na 
jakim etapie wy jesteście? Wy się zastanawiacie, 
czy zrealizować wyrok sądowy o przywróceniu jed-
nego z sędziów. Czy kilkunastu kolegów – powiem 
delikatnie, nie użyję słowa „kolesiów” – z Izby 
Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego jest ważniej-
szych niż 38 milionów Polaków? Naprawdę wstyd 
mi, wstyd mi, bo tej dyskusji słuchają nasi obywa-
tele. Jestem ciekaw, co będziecie mówić Polakom, 
jeżeli natychmiast nie zamkniecie tych negocja-
cji. W zasadzie nie jestem ciekaw, bo wszystko już 
wiemy. Jest wywiad ministra Waldemara Budy 
z początku maja: „Uzgodniliśmy zmiany – czas na 
Brukselę”. No, naprawdę jest to poczucie humoru 
warte nagrody na Mazurskiej Nocy Kabaretowej. 
Co uzgodniliście? Nic nie uzgodniliście. Dzisiaj 
opowiadacie obywatelom, że cokolwiek uzgodni-
liście, a wystarczy jedna rzecz, prosta, 3 punkty, 
których nie trzeba uzgadniać. Trzeba je po prostu 
zrealizować.

Podsumuję tę dyskusję, emocjonalną, z mojej 
strony pełną bólu i troski, bo w poważaniu macie 
dziesiątki lat starań, które były przed wstąpieniem 
Polski do Unii Europejskiej, starań rządów wszyst-
kich opcji politycznych, które naprawdę egzekwo-
wały zasady i zmieniały przepisy prawa po to, żeby 
zrealizować marzenie Polaków o wejściu do Unii 
Europejskiej. Jeżeli nie rozumiecie i nie szanujecie 
tych marzeń naszych obywateli, to popatrzcie za 
wschodnią granicę. Dzisiaj Ukraińcy oddają życie 
w obronie takich wartości jak prawo do swobod-
nego wyboru, który później owocuje wstąpieniem 
do takich instytucji, do jakich naród chce wstąpić. 
Naród polski powiedział „miejsce Polski jest w Unii 
Europejskiej”, a wy nieformalnie, ale w prakty-
ce wyprowadzacie Polskę z tej Unii. Nie wstyd 
wam? Dzisiaj macie na ustach tyle słów o pomocy 
Ukraińcom, którzy właśnie walczą o to, żeby móc 
wstąpić do Unii Europejskiej, żeby w przyszłości 
być krajem bezpiecznym, krajem w paktach, któ-
re wybiorą, czy to gospodarczych, czy militarnych. 
A wy dziś w praktyce naszą wspólną Polskę wypro-
wadzacie swoimi działaniami z Unii Europejskiej. 
Przecież wszyscy wiemy, że największą polisą bez-
pieczeństwa dla wszystkich naszych obywateli jest 
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członkostwo Polski w Unii Europejskiej i w Pakcie 
Północnoatlantyckim. Wy z jednej strony macie 
usta pełne słów o obronie tych instytucji i wspiera-
niu Ukrainy, tak żeby mogła podążać polską drogą, 
a z drugiej strony wyprowadzacie nas z tych insty-
tucji. Naprawdę wam nie wstyd? Jak będziecie się 
z tego tłumaczyć kolejnym pokoleniom?

Szanowni Państwo, nie oczekujemy już dzi-
siaj od was żadnych deklaracji, żadnych słów. Jak 
najszybciej przyjmijcie ustawę likwidującą Izbę 
Dyscyplinarną Sądu Najwyższego, jak najszybciej 
przywróćcie do pracy sędziów, których pozawie-
szaliście, powykluczaliście z orzekania, naprawcie 
proces powoływania sędziów. I na koniec jeszcze 
odejdźcie od postępowania dyscyplinarnego, które 
ma charakter polityczny. A tak naprawdę to najle-
piej odejdźcie w ogóle. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Marka Borowskiego.

SenatoR 
marek borowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jest takie powiedzenie, które właściwie sam 

wymyśliłem, mianowicie: kto się późno zgłasza, 
mowy nie wygłasza. Ja się późno zgłosiłem i, nie-
stety, prawie wszystko, co chciałbym powiedzieć, 
zostało już powiedziane. Tak więc moje wystąpie-
nie będzie bardzo krótkie i satysfakcjonujące, dla 
pana marszałka szczególnie. Ja chcę tylko przyto-
czyć jedno zdanie, bo to padało, ale nie tak konkret-
nie. Chcę przytoczyć tylko jedno zdanie z listu pani 
przewodniczącej von der Leyen do europarlamen-
tarzystów. A zdanie to brzmiało następująco: „te 3 
warunki” – wiemy już, jakie, bo były tutaj wymie-
niane – „to kamienie milowe; zanim zostaną doko-
nane jakiekolwiek wypłaty z Funduszu Odbudowy, 
Polska musi dowieść, że wypełniła kamienie milo-
we”. No, jaśniej chyba nie można.

I pan, Panie Ministrze, nawet się tutaj nie zająk-
nął w tej sprawie. Coś tam dogadaliście w sprawie 
Izby Dyscyplinarnej… Też nie do końca wiadomo, 
czyście dogadali, bo na razie nie dogadaliście tego 
tutaj, no, tak więc trudno to dogadać tam. Jeśli 

chodzi o pozostałe sprawy, to wiemy, jak wygląda-
ją. Pan senator Kwiatkowski przed chwilą szeroko 
to omówił.

Tak więc, proszę państwa, perspektywa jest 
po prostu fatalna. Jest fatalna. Widzimy, jak ten 
rząd pracuje i jak wygląda proces uzgadniania we-
wnętrznego, gdzie mikroskopijna partyjka – w tej 
chwili ma ksywkę „0,7” – pana Zbigniewa Ziobry 
po prostu decyduje o tym, co rząd robi albo cze-
go nie robi. I decyduje o tym, że 24 miliardów nie 
ma. Możemy oczywiście na razie mówić o 4 miliar-
dach, tylko jak tak dalej pójdzie, to i 24 miliardów 
nie będzie.

Pamiętam także wypowiedzi naczelnego ga-
wędziarza Rzeczypospolitej, czyli pana prezesa 
Glapińskiego, który mówił, że my w ogóle poży-
czek nie potrzebujemy. To do nas – mówił – przy-
chodzą, w kolejce się ustawiają, żeby pożyczyć 
pieniądze. A dzisiaj mamy taką sytuację, że nasze 
obligacje chodzą po 7%.

(Senator Leszek Czarnobaj: 6-krotnie więcej…)
Po 7%. To znaczy, że nie chcą nam pożyczać pie-

niędzy, no, chyba że będziemy płacili duże odsetki.
No, tak więc to wszystko. Tu już padły mocne 

słowa, więc ja już nie będę ani ich powtarzał ani 
próbował ich przebić. Ale mogę tylko powiedzieć 
tyle: Panie Ministrze, pan albo nie wie, co mówi, 
albo, co gorsza, pan wie, co mówi, tylko w tym dru-
gim przypadku pan po prostu świadomie mówi 
nieprawdę. I to można zakończyć tylko jednym: 
wstyd, żenada. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana…
A, jeszcze pani senator.
Bardzo proszę, Pani Senator.

SenatoR 
boGusława orzechowska 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Oglądałam ten żenujący spektakl, to, w jaki 

sposób się państwo wyżywacie na naszym rzą-
dzie. Zrobiliście wszystko, żeby utrudniać. I to jest 
naprawdę ogromny wstyd, żeby polscy parlamen-
tarzyści w Unii Europejskiej działali wbrew wła-
snemu państwu. Rząd robi wszystko, przygotowuje 
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wszelkie poprawki, dostosowuje się do zaleceń 
unijnych, chociaż to, co widzimy… To wygląda tak, 
jakbyśmy my mieli być służącym Unii Europejskiej.

(Poruszenie na sali)
(Głos z sali: No nie…)
(Rozmowy na sali)
My jesteśmy równorzędnym państwem.
(Głos z sali: Porażające. To jest porażające.)
Mówicie o różnych rzeczach. Mówicie o rze-

czach, które nie zawsze są zgodne z  prawdą. 
Odwracacie kota ogonem. Mówicie o służbie zdro-
wia, która zawsze wymagała, wymaga i będzie wy-
magała troski rządu. Pani senator mówiła o tym, 
jak to źle jest w POZ. Pracuję w POZ i myślę, że nikt 
z POZ nie chce odejść, bo tak dobrze jak ostatnio to 
nigdy jeszcze lekarzom POZ nie było.

(Rozmowy na sali)
Szanowni Państwo, jak to było mówione, pu-

ste beczki i głupcy robią najwięcej hałasu. Właśnie 
te wasze wypowiedzi są tego dowodem. Dziękuję. 
(Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Magdalenę Kochan.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Po wystąpieniach moich przedmówców pomy-

ślałam: wszystko zostało powiedziane i możemy 
tylko przedłużać tę debatę, używając podobnych 
argumentów. Ale po wystąpieniu mojej bezpośred-
niej przedmówczyni muszę zabrać głos.

To jest niebywałe, Pani Senator, że pani nas, 
Polaków uważa za służących Unii Europejskiej. 
Nie jesteśmy służącymi. Jesteśmy pełnopraw-
nymi członkami czegoś, co jest nasze, jest naszą 
Europą. I jeżeli domagamy się przestrzegania praw 
obywatelskich, praworządności, przestrzegania 
rozdziału władz, ustawodawczej od wykonawczej 
i sądowniczej, to mówimy o prawach człowieka. 
My, Europejczycy, Polacy domagamy się tego, co 
mają wolni ludzie. Pani uważa, że to służba? Wasz 
rząd, wasz PiS-owski rząd zaprzecza tym prawom.

Ja pamiętam wywiad z  2016  r. z  prezesem 
Kaczyńskim, który powiedział: naszą wizję 

państwa zrealizujemy bez względu na postęp go-
spodarczy, nawet kosztem dochodu narodowego 
zrealizujemy naszą wizję państwa. Ten wywiad 
przeszedł bez echa. Jakoś nikt tej groźby nie brał 
poważnie. Dzisiaj widzimy, jak słowny jest prezes 
Prawa i Sprawiedliwości i członkowie tejże partii 
oraz Zjednoczonej Prawicy. Tak – kosztem docho-
du narodowego, kosztem dochodu każdej polskiej 
rodziny realizujecie swój… no, żebym jeszcze wie-
działa, jaki obraz świata. Czy wy wiecie, jaki to jest 
obraz świata? Jaki to jest obraz kraju, w którym 
drobna część społeczeństwa dorabia się na wspól-
nym majątku? To jest coś, w czym wam przeszka-
dza niezależne sądownictwo. Niszczenie praw 
człowieka, degradacja osób, dyskredytacja osób, 
upartyjniona prokuratura. podeptane prawa oby-
watelskie… To jest wizja państwa, którą chcecie 
realizować?

Mówicie: dbamy o jakość naszego pieniądza, 
dbamy o wartość polskiej złotówki. Parę dni temu 
zniknęły z Narodowego Banku Polskiego wielkie 
billboardy, które to obwieszczały światu. I dobrze, 
że zniknęły, bo nie dbacie o wartość polskiej zło-
tówki; pan prezes Glapiński dokładnie o tym za-
pomniał, ale wybraliście go dzielnie na kolejną 
kadencję. Co to oznacza? To oznacza, że 500+, to 
wsparcie dla każdej polskiej rodziny dzisiaj już jest 
warte… Niektórzy mówią, że 360, inni, że 340 zł. 
Czy komuś z państwa przyszło ostatnio płacić ra-
chunek za gaz? Jeśli swój domek, wymarzony, ku-
piony za ciężkie pieniądze i coraz wyższe raty musi 
opalać gazem propan-butan… Wiecie, ile to kosz-
tuje? 4–5 tysięcy kosztuje 1 tysiąc l takiego gazu. 
Pan prezes Kaczyński i partia rządząca zrealizo-
wali swój genialny obraz świata, w którym coraz 
dłużej czeka się na procesy, w którym nie przyjeż-
dżają kolejni inwestorzy, bo w kraju, gdzie nie ma 
stabilnego prawa, nikt nie chce inwestować.

Służba zdrowia. Pani senator Beata Małecka-
Libera dopiero co mówiła, jak wygląda, jak wy-
glądają perspektywy tejże ochrony zdrowia. Nie 
chcieliśmy wziąć niskoprocentowych pożyczek, 
wydajemy swoje obligacje. Dlaczego? Czy dzisiaj 
pan minister Horała słówkiem się zająknął na ten 
temat? Krajowy Plan Odbudowy nie chciał wziąć 
przysługującej Polsce, a przecież żyrowanej przez 
Polskę, pożyczki, którą wzięła po raz pierwszy na-
sza Unia Europejska na potrzeby unijnych obywa-
teli, w tym Polaków oczywiście. Dokąd idziecie? 
Dokąd idziecie z tą wizją państwa? Jakie to państwo 
ma być, skoro, wyprowadzając nas z Unii, mówi-
cie: nie chcemy praw obywatelskich, nie chcemy 
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sprawiedliwości, nie chcemy niezawisłości, bo nie 
mamy innego sposobu? Jeśli nie będziemy wolny-
mi obywatelami wolnej Unii Europejskiej, to nie 
będziemy wolnymi obywatelami z zakresu władzy 
Putina. Taka jest perspektywa. O tym rozmawiamy 
w kontekście Krajowego Planu Odbudowy po pan-
demii, ale my, zdaje się, będziemy odbudowywać 
kraj po rządach PiS. Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Beatę Małecką-Liberę.

SenatoR 
beaTa małecka-libera 

Dziękuję bardzo.
Skorzystam z tych 5 minut z tego względu, że 

wydawało mi się, Pani Senator, że my jesteśmy 
po tej samej stronie. Jesteśmy lekarzami, widzi-
my, co się dzieje w systemie, widzimy, jak ludzie 
nam umierają, widzimy, jak spadają wskaźniki 
zdrowotne. Wydawało mi się, że rozumiemy ten 
problem jednakowo. Ja nie jestem żadną służą-
cą Unii, ja jestem partnerem. Ja się cieszę, że je-
stem w Unii, bo dzięki Unii mamy innowacyjność, 
bo dzięki Unii mieliśmy szczepionki na COVID. 
Inaczej byłoby jeszcze bardziej tragicznie niż w tej 
chwili.

Wydaje mi się, że polityka rządu początkowo 
zmierzała ku temu, żeby jeszcze bardziej rozbudo-
wać POZ, poprawić kondycję POZ, bo rząd widział 
potrzebę tego, aby mieszkańcy mieli dostępność 
do lekarza rodzinnego, żeby poprawić możliwość 
kontaktu lekarz rodzinny – pacjent. Pani senator 
twierdzi, że w POZ jest tak świetnie. Ja żałuję, że 
dzisiaj lekarze rodzinni pewnie nie oglądają naszej 
debaty przed ekranami telewizyjnymi, bo ciężko 
pracują, ale ja wierzę, że te słowa o tym, że w POZ 
jest tak świetnie, do nich dotrą, bo to jest w moim 
odczuciu skandal. Ostatnio przyszła do mnie le-
karka, pani prezes POZ i zapytała mnie, co ona 
ma zrobić, bo na emeryturę odeszły 2 panie pe-
diatryczki, lekarz internista się rozchorował i nie 
wróci do pracy, a ona ma swoją populację pacjen-
tów. Jak ona ma sobie poradzić? No właśnie. Jak? 
(Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę, pan senator Jerzy Czerwiński.
(Głos z sali: Jeszcze…)
Pan senator będzie miał oczywiście… Jasne, tyl-

ko po panu senatorze.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja się zapisałem na samym końcu. Pewnie 

bym się nie zapisywał, gdyby nie pani senator 
Orzechowska. Ale tak grzecznie to już nie będzie 
– grzecznie już było.

Proszę państwa, egzaltacją nie da się pokryć pu-
stosłowia, braku argumentów.

(Głos z sali: Obrażanie to naprawdę…)
Egzaltacja to jest pewien stan. Trudno po-

wiedzieć, czy to jest obraźliwe. To jest po prostu 
stwierdzenie faktu.

Druga uwaga, natury porządkowej. Ja będę 
mówił w swoim imieniu, dlatego prosiłbym, że-
byście państwo potem nie transformowali tego 
na ugrupowanie jako całość, na pana ministra, bo 
potem będą się pojawiać jakieś wzmianki o pole-
xicie. Polexit to jest taki młotek. Dawniej młotko-
wano pojęciem antysemityzmu, teraz się młotkuje 
polexitem.

Otóż KPO i wszystko, co się wokół niego dzieje, 
to jest właściwie odprysk większej całości. Jest tak, 
że w pewnych kwestiach z Unią Europejską się nie 
zgadzamy. Pytanie: czy może tak być, że element 
wewnętrzny – bo oczywiście jesteśmy członkiem 
Unii Europejskiej, nikt tego nie kwestionuje, tak 
naród zdecydował w referendum – może się nie 
zgadzać z całością, z większością? Oczywiście, że 
tak. Mamy takie przykłady w rodzinie, w najprost-
szej komórce. Proszę sobie wyobrazić taką sytu-
ację, że jeden z elementów może mieć inne zdanie. 
Pytanie jest, jak taka komórka, bez względu na to, 
czy to jest rodzina, czy Unia Europejska, jest zorga-
nizowana, czy to zdanie jest szanowane, czy ta pew-
nego rodzaju autonomia jest wspierana, taka, która 
tej ogólnej organizacji nie niszczy, nie rozwala. To 
jest podstawowa kwestia, proszę państwa. A jak 
określić taką sytuację, w której ta reszta, ta duża 
organizacja, zaczyna działać na szkodę elementu, 
np. na szkodę pojedynczej osoby w rodzinie?
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Niestety, w Unii Europejskiej – to nie jest ta 
sama Unia, którą myśmy sobie wyobrażali, kie-
dy do niej wstępowaliśmy, i to trzeba od razu po-
wiedzieć – prawo stało się elementem wtórnym, 
jest narzędziem do realizacji pewnych celów i te 
cele nie zawsze są tożsame z celami całości i tegoż 
elementu, czyli Polski. Niestety tak jest, że pod-
stawowa kwestia praworządności powinna być, 
nazwałbym to, realizowana od góry, w tym wy-
padku przez instytucje Unii Europejskiej. Od tego 
powinno się zacząć. A jak jest? Nastąpiła pewna 
zmiana w 2015 r. Jak było wcześniej? Polska była 
dostarczycielem taniej siły roboczej, mnóstwo mło-
dzieży wyemigrowało. Do tej pory to odczuwamy. 
Cieszymy się z Ukraińców, którzy przyjeżdżają. Ale 
ten upływ naszej krwi był i do tej pory go czujemy. 
Przypominam: inwestycje, które były w Polsce… 
Drogi powstały, nikt tego nie neguje, ale też zban-
krutowało kilkaset małych polskich firm budow-
lanych. Taki też był efekt.

To, ile wyprowadzono z  Polski pieniędzy… 
Wyprowadzono ponad 200 miliardów przez tzw. 
lukę VAT-owską. To ładnie brzmi, ale powiedz-
my wprost: przez złodziejstwo. Do polskiej go-
spodarki? Nie, na zewnątrz. No i to się skończyło. 
Skończyły się podstawowe kwestie związane z eko-
nomią, a dawniej Unia tylko za ekonomię była, 
w cudzysłowie, odpowiedzialna. No, to się już nie 
podoba. Oczywiście, że nie. A przy okazji realizuje 
się inne cele. I są poszczególne narzędzia. Komisja 
Europejska odpowiada, nazwę to ogólnie, topor-
nie, za kasę. Ma kasę, ma sakiewkę, ona decydu-
je. Parlament Europejski odpowiada ogólnie za 
ideologię.

Proszę państwa, to już jest fiksacja, jeśli w mo-
mencie, kiedy jest największy konflikt od II woj-
ny światowej, realny konflikt zbrojny, Parlament 
Europejski nie wypowiada się na temat tego kon-
fliktu, tylko na temat praworządności w Polsce. To 
jest właśnie fiksacja. Jest takie zjawisko psycholo-
giczne. Jak się nie wie, jak wyjść z jakiejś sytuacji, 
to robi się to albo przez agresję, albo przez apatię, 
albo przez fiksację, jak ma się problem i jest się 
w stresie.

I  niedawno przecież pojawił się Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który z pra-
wem ma coraz mniej wspólnego, staje się kolej-
nym narzędziem. W jakim procesie, oprócz tego 
ideologicznego i ekonomicznego? W procesie, na-
zwałbym to, podstawowej nadrzędności: co jest 
ważniejsze, czy prawo Unii, czy prawo suweren-
nego państwa? To jest rzeczywiście podstawowe 

zagadnienie. Nasz Trybunał Konstytucyjny, zgod-
nie z naszą konstytucją, twierdzi, że prawo Unii, 
jeśli chodzi o podległość konstytucji, jest właśnie 
podległe: najpierw konstytucja, a potem prawo 
Unii Europejskiej, traktaty międzynarodowe itd. 
A TSUE twierdzi co innego. No i pytanie, czym to 
się skończy, bo są te 3 pola starcia.

Ja mam nadzieję, że to się dobrze skończy i li-
czę po prostu na otrzeźwienie, które nastąpi w in-
stytucjach unijnych. Co mnie napawa nadzieją? 
Wbrew pozorom coś, co jest jakby na uboczu, ale 
co ostatnio wynikło: to, jak się zachowują władze 
Republiki Federalnej Niemiec w stosunku do kon-
fliktu na Ukrainie, o ile to nie jest zachowanie po-
zorowane, ale faktyczne. Otóż po raz pierwszy się 
przyznają, że nie mają racji, a do tej pory było tak, 
że zawsze mieli rację. Uchodźcy? Oni mają rację, 
my nie mamy racji, my będziemy płacić. Przecież 
wasz guru Donald Tusk powiedział, że to się wiąże 
ze skutkami.

(Senator Magdalena Kochan: Nasz, to prawda. 
Jesteśmy dumni z naszego…)

Tak jest.
I co to oznacza? Że faktycznie jest tak, że ci, 

którzy do tej pory nadawali ton i byli nieomylni, 
w rzeczywistości nie mając racji, nie przewidując 
dobrze skutków swoich działań politycznych albo 
rozumiejąc te skutki, a mimo to działając tylko 
dla swojego dobra, zaczną działać dla dobra cało-
ści. Bo, jak widać, w przypadku tego, co propono-
wali, jest akurat na odwrót. Jeszcze tylko polityka 
klimatyczna nie została sprawdzona. Uchodźcy – 
sprawdzeni, polityka wobec Putina, ogólnie wobec 
wschodniego sąsiada – sprawdzona. Powiem tak: 
do tej pory jeszcze niestety obowiązuje takie powie-
dzenie „nie wiesz, jak zrobić, spytaj kogoś i zrób na 
odwrót”. Niestety, w tej chwili jest jeszcze tak, że 
tyczy się to większości procesów, tych głównych 
oczywiście, które są realizowane w Unii przez in-
stytucje unijne.

Proszę państwa, w przypadku tych zasadni-
czych procesów, polityki wschodniej, jeżeli cho-
dzi o kwestię nie uchodźców, tylko imigrantów, 
to my mieliśmy rację, my ogólnie jako Polska. 
Powinniśmy być dumni z tego, że to my teraz na-
dajemy ton może nie rozwojowi, bo to za duże 
słowo, ale kierunkowi, w którym zmierza Unia 
Europejska. I właśnie liczę na to, że społeczeń-
stwa europejskie, ale także instytucje, które nie są 
autonomiczne, w tym znaczeniu, że nie są wybie-
ralne i nie mają placetu – oprócz parlamentu, ale 
to nie jest faktycznie sam parlament – nie mają 
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demokratycznych wyborów u podstaw swego po-
wstania… Otóż liczę na to, że te instytucje będą my-
ślały o całości Unii, także o Polsce w tej Unii, nie 
na takiej zasadzie, że na pewno jeden z krajów albo 
duet, który przewodził do tej pory Unii, ma rację, 
a reszta musi się podporządkować. Reszta, czyli 
także Polska.

(Senator Wadim Tyszkiewicz: 27:1)
Macie państwo jakieś problemy, to widać. 

Proszę państwa, o was też świadczy… Proszę za-
uważyć, że my siedzimy cicho i spokojnie wysłu-
chujemy tego, co mówicie…

(Senator Magdalena Kochan: Bo nie macie nic 
do powiedzenia.)

…a wy, niestety, cały czas przerywacie. Można 
i tak oczywiście, ale to o was świadczy, o waszym 
braku kultury.

Tak że ja wbrew pozorom jestem optymistą, 
gdyż mam nadzieję, że nie wstąpiliśmy do grupy 
samobójców politycznych – przepraszam za ostre 
wyrażenie – że będziemy wszyscy się rozwijać, 
bo…

(Sygnał timera)
…jak nie, to nas po prostu reszta świata zwery-

fikuje. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, pani senator Orzechowska.

SenatoR 
boGusława orzechowska 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeden z moich przedmówców wypowiedział 

bardzo słuszne słowa, w pełni się zgadzam: to nie 
są wasze pieniądze, to pieniądze Polek i Polaków. 
To prawda, pieniądze, które jest nam w tej chwi-
li winna Unia Europejska, to są pieniądze Polek 
i Polaków. To są pieniądze na rozwój. To są pie-
niądze, które są w tej chwili przetrzymywane. 
Wielokrotnie mówiliście państwo coś takiego: od-
dajcie rząd, my przejmiemy to wszystko i wtedy 
automatycznie odblokujemy te pieniądze. Dobrze. 
Ale w 2015 r., pamiętam to, pani senator również 
pewnie to pamięta, że pan minister Radziwiłł, któ-
ry przejął Ministerstwo Zdrowia…

(Senator Jerzy Fedorowicz: I wyleciał szybko.)

Oni wtedy do północy 31 grudnia 2015 r. dzień 
i noc pracowali w ministerstwie, żeby uratować te 
pieniądze, które Unia Europejska dla Polski prze-
znaczyła, ale do których nie było odpowiednio spo-
rządzonych programów. I też w 100% wszystkiego 
nie udało się odzyskać, z tej prostej przyczyny…

(Senator Beata Małecka-Libera: Mamy 2022 r.)
…że ten rząd działał zaledwie 2 miesiące. 

W 2 miesiące nie można było nadrobić braków 
kilkuletnich.

Mówimy, że to jest Unia równych państw. I to po-
winna być Unia równych państw. Dlatego ja jako Polka 
nie czuję się gorsza od Francuza, Niemca. Uważam, 
że każdy z nas, niezależnie od opcji politycznych, po-
winien być dumny z tego, że jest Polakiem, i powinien 
na rzecz własnej ojczyzny pracować.

Mówicie o bogaceniu się jednostek. Wyprzedaż 
majątku czy właściwie rozdawnictwo majątku na-
rodowego, bogacenie się pojedynczych jednostek 
kosztem wielu innych… Ja od 2015 r. zajmowałam 
się właśnie sprawami wielu moich wyborców, któ-
rzy byli w różnych aferach poszkodowani. Szanowni 
Państwo, walczmy wszyscy po jednej stronie. 
Walczmy wszyscy o swoją ojczyznę, o Polskę.

A  jeszcze może wracając do tych POZ… 
Zapomnieliśmy o tym, że wielu lekarzy wyjechało 
za granicę, że wielu lekarzy zostało wręcz zmuszo-
nych do tego wyjazdu, bo stawki w medycynie były 
bardzo niskie.

(Senator Beata Małecka-Libera: „Niech jadą”…)
M.in. właśnie tak było mówione…
(Senator Beata Małecka-Libera: Tak, tak.)
…„niech jadą”, i to wasz guru to mówił.
(Senator Beata Małecka-Libera: Od dawna to 

powinno…)
(Rozmowy na sali)
Ale w tej chwili jest zwiększona i liczba studen-

tów, i liczba lekarzy, którzy pracują… I pokażcie mi 
lekarza POZ, który chce z tego POZ odejść, jeżeli 
nie jest to związane z tym, że jest już w wieku eme-
rytalnym i nie jest w stanie pracować, albo jest na 
tyle chory, że też nie może pracować.

Szanowni Państwo, jeszcze raz proszę, by prze-
stać uprawiać demagogię. Zacznijmy walczyć o na-
szą ojczyznę. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
michał kamiński 

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

Bogdana Klicha.
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SenatoR 
boGdan klich 

Dwójkę moich zacnych przedmówców, panią se-
nator Orzechowską i pana senatora Czerwińskiego, 
muszę bardzo zmartwić. Mianowicie, rzeczywi-
ście jest tak, że rzeczywistość weryfikuje państwa 
poglądy. W poniedziałek w zeszłym tygodniu za-
kończyła się konferencja o przyszłości Europy, 
w której mieliśmy przyjemność z panią senator 
Danutą Jazłowiecką uczestniczyć jako przedstawi-
ciele Senatu. Notabene, było nas po równo, było 5 
parlamentarzystów ze strony opozycyjnej i 5 par-
lamentarzystów ze strony rządzącej. Ale państwa 
poglądy wśród obywateli krajów członkowskich 
Unii Europejskiej stanowią znaczną mniejszość. 
Jesteście w radykalnej mniejszości, można powie-
dzieć, że jesteście odosobnieni. Na zakończenie tej 
konferencji został przyjęty raport, który składa się 
z 49 rekomendacji i ponad 300 rozmaitych zaleceń 
w ich zakresie. A wszystkie rekomendacje opiera-
ją się na zasadzie „więcej Unii”. Obywatele Unii 
Europejskiej oczekują więcej Unii Europejskiej. Po 
raz pierwszy w historii Unii Europejskiej, biorąc 
pod uwagę historię wspólnot od lat pięćdziesiątych 
i Unii od traktatu w Maastricht, została zorganizo-
wana konferencja z udziałem obywateli, na której 
obywatele Unii Europejskiej niebędący senatorami, 
niebędący posłami, niebędący parlamentarzysta-
mi europejskimi, tylko będący obywatelami Unii 
Europejskiej przemówili. Przemówili za pośrednic-
twem swoich głosów, propozycji umieszczonych na 
platformie cyfrowej, która działała przez rok i gdzie 
znalazło się kilkadziesiąt tysięcy rozmaitych pro-
pozycji. I z tych kilkudziesięciu propozycji zostały 
stworzone te rekomendacje, które to rekomenda-
cje – raz jeszcze podkreślę – mówią o konieczności 
wzmocnienia Unii Europejskiej.

Obywatele Unii Europejskiej opowiadają się 
za zasadą „więcej Europy”. Nie opowiadają się za 
tym, żeby wszędzie było więcej Europy, tak jak to 
było w czasie konwentu, pamiętają państwo, pro-
wadzonego przez Giscarda d’Estaing, ale opowia-
dają się za zwiększeniem roli Unii Europejskiej 
w wybranych dziedzinach – tych dziedzin, jak 
powiedziałem, jest 49 – w tym m.in. w polityce 
zdrowotnej. Obywatele Unii Europejskiej chcą wi-
dzieć unię zdrowotną, czego do tej pory nie było. 
Chcą, żeby kompetencje dotychczas zarezerwo-
wane dla państw członkowskich były dzielone 
pomiędzy Unię Europejską a państwa członkow-
skie –  po to, żeby lepiej funkcjonowała ochrona 

zdrowia we wszystkich krajach członkowskich Unii 
Europejskiej.

Obywatele Unii opowiadają się także za zwięk-
szeniem kompetencji Unii w zakresie bezpieczeń-
stwa wewnętrznego i bezpieczeństwa zewnętrznego. 
Mówią m.in. o tym, że trzeba odejść od zasady jedno-
myślności, jeżeli chodzi o wspólną politykę zagranicz-
ną i bezpieczeństwo Unii Europejskiej. Trzeba o tym 
dyskutować, żeby była jasność, to nie jest, np. dla mnie, 
rzecz oczywista. Mówię o tym, dlatego że i w polity-
ce bezpieczeństwa, i w polityce obronnej, i w polity-
ce zdrowotnej, i w polityce konkurencji, i w polityce 
klimatycznej, i w polityce… A jeśli chodzi o prawo-
rządność, to obywatele Unii Europejskiej domagają 
się zwiększenia kontroli Unii Europejskiej nad pra-
worządnością w poszczególnych krajach. Obywatele 
Unii Europejskiej chcą np. zmiany, rozszerzenia sto-
sowania słynnego rozporządzenia o warunkowości nie 
tylko na ochronę budżetu Unii, ale bardzo szeroko, na 
ochronę praw obywatelskich, praw obywateli do bez-
stronnego i obiektywnego sądu. Obywatele chcą tak-
że tego, aby art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej miał 
zmieniony charakter w takim celu, żeby było można 
lepiej wpływać na państwa odchodzące od zasady pra-
worządności na swoim terytorium. W imieniu kogo? 
W imieniu obywateli tych państw.

(Sygnał timera)
I dlatego… Drodzy Państwo, ten pociąg jedzie do 

przodu, ten pociąg jedzie z coraz większą prędko-
ścią. Nie możemy pozwolić na to, żebyśmy stracili 
niezbędny czas i zostali na przystanku, na którym 
za sprawą rządów PiS się znaleźliśmy. Jest tak, je-
żeli chodzi o przyszłość Unii Europejskiej i jeżeli 
chodzi o środki z Funduszu Odbudowy, na które 
brakuje nam… Za sprawą rządów PiS straciliśmy 
już rok. Dziękuję. (Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Marek Pęk)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Zdrojewskiego – w trybie zdalnym.

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Zacznę od elementu, który dla mnie jest 

bardzo istotny. Wymaga pewnej polemiki, 
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a wiąże się z permanentnym powtarzaniem, iż 
Platforma Obywatelska, krótko mówiąc, w cu-
dzysłowie, donosi na Polskę w  Brukseli czy 
w  Strasburgu, w  Unii Europejskiej, w  insty-
tucjach europejskich. Chcę zdecydowanie za-
przeczyć i powiedzieć, że będąc członkiem EPP 
w latach 2015–2019 wielokrotnie byłem świad-
kiem, jak to właśnie eurodeputowani Platformy 
Obywatelskiej hamowali wszelkie inicjatywy 
zmierzające do debaty o Polsce w Parlamencie 
Europejskim. Jeszcze raz podkreślę: eurodeputo-
wani Platformy Obywatelskiej w grupie EPP ha-
mowali rozmaite zapędy, aby debatować o Polsce 
w Parlamencie Europejskim. I to zupełnie od-
wrotnie niż eurodeputowani PiS przynależni 
do grupy EKR. Zarówno w 2014 czy 2015 r., jak 
i również wcześniej, w 2012 r., to z ich inicjaty-
wy – podkreślam: z ich inicjatywy – ich grupa 
polityczna ECR realizowała rozmaite debaty, pi-
sała prośby, sugerowała debaty, sugerowała tak-
że wysłuchania publiczne w różnych sprawach, 
zarówno dużych, jak i dużo mniej poważnych. 
Nawet Legia Warszawa stała się przedmiotem 
wniosku, listu, skargi. Chodziło, o ile pamiętam, 
o czynsz. Ale była to inicjatywa z Polski, inicja-
tywa konkretnych osób przynależnych do Prawa 
i Sprawiedliwości. W 2015 r., o ile pamiętam, był 
wniosek pana ministra Błaszczaka do Komisji 
Europejskiej, notabene, właśnie w tej sprawie, 
a w 2014 r. – ten najważniejszy wniosek o deba-
tę, krótko mówiąc, donos na Polskę, dotyczący 
przekonania o sfałszowanych wyborach. To jest 
ten jeden temat, chcę go zamknąć, żeby nie było 
wątpliwości i żeby zadośćuczynić prawdzie.

Druga sprawa jest dla mnie bardziej niepoko-
jąca. Otóż w tych ostatnich latach my rzeczywiście 
oddalamy się od Europy, od instytucji europej-
skich, ale przede wszystkim od Europy. Obserwuję 
to z wielkim niepokojem, jeżeli chodzi także o sto-
sunek do środków europejskich, zarówno tych bar-
dzo dużych, jak i tych skromniejszych, ale bardzo 
istotnych. Pamiętam te pierwsze lata odpowiadania 
na ewentualne wnioskowanie o określone środki 
z tak ogromnym sceptycyzmem wielu ministrów, 
a nie jednego czy dwóch wymienionych w tej de-
bacie. Pamiętam doskonale ogromny sceptycyzm 
poprzedniego ministra obrony, mówienie, abyśmy 
nie partycypowali, nie uczestniczyli, nie zgadza-
li się na wejście w taką kooperację, jeżeli chodzi 
o te środki europejskie, które były przeznaczone 
na bezpieczeństwo i obronność. Koniec końców 
znaleźliśmy się w tej puli, ona na samym początku 

wynosiła zaledwie 0,5 miliarda, ale ostrzegałem, 
będąc jeszcze parlamentarzystą europejskim, tu, 
w Senacie, na posiedzeniu komisji senackiej, że 
tych środków będzie zdecydowanie więcej, bo za-
rysowana została wówczas perspektywa. Wiele 
straciliśmy.

Kolejna kwestia, która budzi mój niepokój, to 
wszystko to, co dotyczy nauki związanej z bada-
niami przestrzeni kosmicznej, a zwłaszcza syste-
mów satelitarnych Galileo i Copernicus. Agencja 
kosmiczna, z wielokrotnymi zmianami perso-
nalnymi, doprowadziła do sytuacji niezwykle 
uskromnionego naszego partycypowania w tych 
badaniach naukowych, badaniach dotyczących 
rozwoju, których mogliśmy być znaczącym pod-
miotem. My cały czas w tym partycypujemy, ale 
mowa tu o drobnych podmiotach, które z własnej 
inicjatywy podejmują takie aktywności, bez wła-
ściwego – podkreślam – wspomagania ze strony 
instytucji, która została do tego powołana za rzą-
dów PO-PSL.

I ostatnia kwestia. Zacząłem od tego, że byli-
śmy hamulcowym, jeżeli chodzi o rozmaite debaty. 
No, wykazaliśmy się wtedy pewnym optymizmem, 
być może naiwnością. Ale doskonale pamiętam, 
jak używaliśmy argumentu, że właśnie minister 
Waszczykowski zaprasza do Warszawy Komisję 
Wenecką, aby ustalić, czy to, co się wówczas dzia-
ło – to było 5 lat temu – wymaga pewnej korekty, 
zmiany, czy jest właściwe, czy nie jest właściwe. 
I my użyliśmy tego argumentu, tego zaproszenia, 
mówiliśmy, że, no, prawdopodobnie rząd powścią-
gnie swoje rozmaite zapędy związane z  łama-
niem w tym wypadku konstytucji. Opinia Komisji 
Weneckiej była druzgocąca. Co się z nią stało? 
Wylądowała w koszu.

Podzielam tę opinię, która pojawiła się w cza-
sie debaty, że dzisiejsza opozycja, czyni niezwykle 
dużo, abyśmy się z tej Unii Europejskiej, krótko 
mówiąc, nie urwali, abyśmy nie płacili zbyt wyso-
kiej ceny tego dystansu, który jest w chwili obec-
nej. Ale wymaga to zrozumienia, pewnej empatii 
i szybkości działania, bo trzeba pamiętać, że rok 
tej straty, gdy inflacja to jest 10%, 11%, 12%, ozna-
cza, że straciliśmy de facto 5 miliardów, delikatnie 
licząc, na samej inflacji, już prawie miliard na ka-
rach, a na opóźnieniu prawdopodobnie dodatkowo 
kilka miliardów w euro – cały czas mówię o euro 
– a to są straty, z punktu widzenia interesu pań-
stwa polskiego, polskiej racji stanu, niewybaczalne 
i od razu dodam, że powinny być karalne. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)
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WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana marszałka 

Michała Kamińskiego.

SenatoR 
michał kamiński 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jedynym powodem, dla którego my tutaj dzi-

siaj toczymy tę debatę, jest oczywisty i, jak mnie-
mam, przez nikogo niekwestionowany fakt, że 
Polska jest dzisiaj krajem, który nie otrzymał pie-
niędzy z Funduszu Odbudowy z Unii Europejskiej. 
Ponieważ te pieniądze powinny być w Polsce, jak 
chyba wszyscy twierdzimy, a ich w Polsce nie ma, 
to debatujemy. Jako senatorowie, nieważne czy rzą-
du, czy opozycji, czy utożsamiający się z rządem, 
czy z opozycją, mamy prawo na ten temat dysku-
tować. Tego z panów senatorów, który się dziwił, 
dlaczego niektórzy senatorowie, którzy uważają się 
za patriotów, denerwują się, kiedy dzieje się krzyw-
da ich krajowi, odsyłam do patriotycznych lektur. 
Zawsze, Panie Senatorze, polscy patrioci, kiedy ich 
krajowi działa się krzywda, to się denerwowali i za-
wsze polscy patrioci występowali przeciwko tym, 
którzy kontrowali sytuację w ich kraju, a działali 
przeciwko temu krajowi, niezależnie od tego, czy 
to byli Polacy, bo bywało i tak, czy to byli obcy, bo 
przecież i tak bywało. Jeśli ktoś Polakami usiło-
wał źle rządzić i prowadził ich w złą stronę, to tak, 
Polacy reagowali emocjonalnie, Polacy się przeciw-
ko temu buntowali. Przeciwko czemu jest dzisiaj ta 
złość, którą pan senator słusznie dostrzegł w se-
natorach reprezentujących te 80% Polaków, któ-
rzy chcą być w Unii Europejskiej? Skąd ta złość? 
Ta złość jest stąd, że pieniądze, które powinniśmy 
w Polsce mieć, a ich nie mamy, nie trafiają do na-
szego kraju tylko i wyłącznie dlatego, że, odwołam 
się do tej analogii o rodzinie, o tym, jak powinni-
śmy się traktować w rodzinie, oto nagle okazało 
się, że jeden członek rodziny zupełnie inaczej niż 
wszyscy inni rozumie na przykład takie pojęcie, jak 
przemoc w rodzinie, i on mówi oto tak: ja lubię dys-
kutować z moją żoną w taki sposób, że w tej dysku-
sji używam pięści. To jest moje suwerenne prawo 
i bardzo proszę się do mnie nie wtrącać, bo nie 
umawialiśmy się na to, że pan się będzie wtrącał 
w moje sprawy. A jak, nie daj Boże, żona zadzwoni 

na policję, to przecież w oczywisty sposób będzie 
to ingerencja w sprawy rodziny. Stosując tylko tego 
typu pokrętną hipokryzję, możemy zarzucać komu-
kolwiek, kto w Unii Europejskiej skarży się na to, 
że są łamane jego prawa w kraju członkowskim… 

Chcę powiedzieć tak. Po to wchodziliśmy 
do Unii Europejskiej i po to w latach dziewięć-
dziesiątych zachęcał nas do wstąpienia do Unii 
Europejskiej Jarosław Kaczyński, byśmy byli chro-
nieni europejskimi standardami. To były jego słowa 
z tego czasu. Polska musi aspirować do Zachodu, 
mówił wtedy Jarosław Kaczyński, bo gdyby postko-
muniści w Polsce znowu uzyskali władzę i chcieli 
nas wciągać z powrotem w jakieś postkomuni-
styczne, jak to nazywał, klimaty, to wtedy będziemy 
mieli zabezpieczenie – mówię o latach dziewięć-
dziesiątych – w postaci wartości europejskich, tak 
żeby nikt nas nie popchnął w stronę komunizmu. 
To była słuszna diagnoza Jarosława Kaczyńskiego, 
bardzo słuszna diagnoza. Ale ona jest słuszna i dzi-
siaj. Potrzebujemy Unii Europejskiej po to, by nikt 
nas znowu nie pchał w złą stronę. A pojmowanie 
swobód demokratycznych, Panie Senatorze, tego, 
jak powinien wyglądać wymiar sprawiedliwości 
i prawa człowieka, to jest ta zasadnicza zasada, na 
której musi się opierać taka wspólnota, jaką jest 
Unia Europejska. I tu, Panie Senatorze – z trudem 
to mówię, z trudem, szczerze mówię, że z trudem 
– przyznając prawo panu i pana kolegom do po-
siadania zupełnej innej wizji praworządności niż 
ta, którą mam ja, Unia Europejska i my wszyscy 
tu, po tej drugiej stronie, przyznając państwu pra-
wo do kompletnie innego pojmowania praworząd-
ności, nie mogę wam nie powiedzieć najszczerzej 
i najuczciwiej: jeżeli wy będziecie dalej tak uważali 
i chcieli zbudować taką Polskę, jaką sobie wyma-
rzył wasz lider, jaką realizuje pan minister Ziobro 
w wymiarze sprawiedliwości, to zawsze będziecie 
mieli kłopot z Unią Europejską. Mówię to wam naj-
uczciwiej, jak potrafię. Bo ten model po prostu do 
modelu europejskiego nie pasuje! 

I jeśli chcecie być do końca uczciwi w tym, co 
mówicie, to musicie Polakom powiedzieć: taka 
wizja Europy, jakiej chcemy my, nie pasuje do tej 
wizji, która jest dzisiaj w Europie większościowa. 
No, wy nawet jeszcze macie moralne prawo – tylko 
dziwnie tego nie robicie – dodać: myśmy podjęli 
próbę, parę miesięcy temu zawiązaliśmy koalicję 
w celu zmiany tej Europy, właśnie po to, by Europa 
była taka, jak to mówił jeden z panów senatorów, 
czyli by była bardziej narodowa, bardziej konser-
watywna. Zawiązaliście sojusz, żeby tę Europę 
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zmienić. Problem polega na tym, że oprócz was 
w tym sojuszu jest jeszcze Viktor Orbán, sojusz-
nik Putina, jest pani Le Pen, sojuszniczka Putina, 
i jest pan Salvini, nie tylko sojusznik Putina, ale 
wprost przez Putina finansowany. I oto gdybyście 
zaczęli Polakom opowiadać, jakiej Europy chcecie 
tak naprawdę i za jaką Europę dzisiaj bijecie się 
z Unią Europejską, w imię jakiej Europy Polacy 
przez was nie dostają dzisiaj tych pieniędzy, to 
musielibyście Polakom powiedzieć: nie dostajecie 
tych pieniędzy dlatego, że nasza wizja Europy jest 
dokładnie taka sama jak wizja pana Putina, pana 
Orbána, pana Salviniego i pani Le Pen, no a to jest 
wizja, która w Europie przegrywa. Tak więc my 
jako Polska jesteśmy dzisiaj po przegranej stronie 
tylko dlatego, że to wy Polską rządzicie i nie chce-
cie, nie potraficie być po stronie zwycięzców. Bo 
dzisiaj w Europie i na wschodzie Europy zwycięża 
wizja wolnościowa.

Nawet ta ewolucja, którą słusznie wyłuskał pan 
senator – słusznie wytykając także drugiej stronie 
politykę niemieckiej chadecji, która w Polsce zde-
cydowanie zbyt często czy zawsze była nagradza-
na oklaskami… Ale czy wyciągając to niemieckiej 
chadecji, jednocześnie nie musi pan się złapać za 
głowę, że pana lider krytykuje nowy rząd niemiec-
ki – zrywający z polityką pani Merkel i zrywający 
z polityką chadecji, rząd lewicowo-liberalny – na-
zywając to przy tym tworzeniem IV Rzeszy? No, 
jest to tak absurdalny zarzut wobec niemieckiej 
lewicy i niemieckich liberałów, że trudno o bar-
dziej absurdalny! Nie można z jednej strony… No, 
po prostu dlatego, że Niemcy są krajem demo-
kratycznym i rządy mogą się tak zmieniać. Może 
być tak, że przez ileś lat prowadzona jest polityka 
zmierzająca w jakimś kierunku, a później ten kie-
runek ulega korekcie. One jednak, chwała Bogu, 
w Niemczech i w żadnym innym kraju nie ulegają 
korekcie w sprawach zasadniczych. I tak naprawdę 
o to nam chodzi, bo przecież…

Przynajmniej jeśli chodzi o mnie, to ja nie mam 
pretensji do PiS, że wygrał wybory. Miał prawo wy-
grać wybory. Ja robiłem wszystko, by było inaczej, 
ale przegraliśmy, dwukrotnie przegraliśmy – wy 
wygraliście. Z tym że ja twierdzę, że to, co obiecy-
waliście Polakom, to była korekta polityki polskiej, 
a nie jej zasadnicza zmiana. I twierdzę, że więk-
szość głosów, które dostaliście, jest większością za 
zmianą polityki, ale nie za jej wywróceniem do góry 
nogami! A wypisywanie Polski z Europy, ten niepo-
trzebny nam konflikt z Unią Europejską o wartości, 
w który weszliście świadomie i w którym tkwicie 

– brniecie w niego, mimo że wszystko dookoła po-
kazuje wam, że oni przegrywają, wasi sojusznicy 
dostają łupnia militarnie, politycznie i ideologicz-
nie… Nie ma sensu być po tej stronie, bo tkwiąc po 
stronie przegranych w tym konflikcie o wolność, 
również Polskę w ten konflikt wpisujecie. A nie ma 
dla Najjaśniejszej Rzeczypospolitej miejsca bardziej 
absurdalnego niż nie być po stronie tych, którzy 
chcą wolności. Tam jest nasze miejsce!

Dzisiaj Unia Europejska ze wszystkimi jej 
wadami – o których oczywiście trzeba mówić 
i  można mówić… Macie przecież jako Prawo 
i Sprawiedliwość tylu sowicie opłacanych euro-
posłów, że macie pełną możliwość reformowania 
tej Unii Europejskiej od środka. Tylko jest pytanie: 
z kim to robicie? Powtarzam to pytanie.

Dzisiaj jednak warto się koncentrować na tym, 
że Unia Europejska przede wszystkim gwarantuje 
nam, naszym sąsiadom i wszystkim innym w Unii 
Europejskiej bezprecedensowy w dziejach nasze-
go kontynentu okres pokoju i dobrobytu. I dlatego 
jesteśmy w Unii Europejskiej, bo chcemy poko-
ju i dobrobytu. I naprawdę wiele spraw w Polsce 
poszłoby lepiej, gdybyście tę prostą prawdę zro-
zumieli. Polityka europejska, polityka wolności 
nie powinna być w Polsce przedmiotem sporu. 
(Oklaski)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
Proszę o  zabranie głosu pana senatora 

Ujazdowskiego.

SenatoR 
kazimierz michał ujazdowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chcę poruszyć trochę inny kontekst czy odpo-

wiedzieć na inne argumenty obozu władzy.
Powiada się, że to jest spór, w którym po jednej 

stronie jest polska suwerenność, po drugiej stro-
nie jest nieuprawnione działanie Unii Europejskiej, 
wartości europejskie. Powiem tak, że to nie jest 
moja perspektywa. Działania obozu władzy są 
przede wszystkim destrukcją polskiej tradycji kon-
stytucyjnej i polskich norm konstytucji.

Przyjmijmy – to taki eksperyment – że 
Unia Europejska się tym z jakichś powodów nie 
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interesuje. Czy godzilibyśmy się na to? Otóż z mo-
jego punktu widzenia nigdy nie byłoby na to zgody, 
dlatego że mamy do czynienia z całkowitym za-
właszczeniem wymiaru sprawiedliwości, polega-
jącym właśnie na poczwórnym zawłaszczeniu – na 
likwidacji Trybunału Konstytucyjnego, na ukształ-
towaniu Sądu Najwyższego, tak aby był instrumen-
tem powiązanym z władzą polityczną, na likwidacji 
samorządu sędziowskiego i na złączeniu funkcji 
ministra sprawiedliwości z prokuratorem gene-
ralnym w sposób bezpośredni. Oczywiście że nie 
ma tego w żadnym cywilizowanym państwie, ale 
to są rzeczy, które są całkowicie sprzeczne z polską 
tradycją konstytucyjną, z tym, co tworzyli twór-
cy ustroju niepodległej Polski w 1918 r., z nasta-
wieniem, z linią środowisk niepodległościowych, 
z doktryną polskiego prawa. Można rozmawiać 
o rozmaitym ułożeniu relacji między władzą po-
lityczną a światem prawniczym, ale nie wolno 
godzić się na to, co jest absolutnym, totalnym za-
właszczeniem. To znaczy, na przejęcie wszystkich 
instytucji zarządzających sądownictwem przez kie-
rownictwo partii politycznej.

Ja nigdy nie podnosiłem na forum europejskim 
polskiego sporu o praworządność. Nie zabierałem 
na ten temat głosu, będąc członkiem Parlamentu 
Europejskiego. Trzymałem się tej zasady. I, praw-
dę powiedziawszy, nie interesuje mnie zasadniczo 
perspektywa europejska. Interesuje mnie pogwałce-
nie polskiej konstytucji. A to, że to powoduje skutki 
w postaci reakcji Unii Europejskiej, jest absolutnie 
nieuchronne. Bo gdybyśmy mieli w Polsce cywili-
zowany rząd i takie rzeczy by się działy w Rumunii 
i na Malcie, to pewnie byśmy reagowali tak samo, 
jak reagują państwa europejskie czy wiele państw 
europejskich. To jest po prostu zły skutek działań 
w postaci izolacji dyplomatycznej Polski i w postaci 
szkód związanych z tym, iż kraje znacznie bogatsze 
od nas, które zagregowały majątek, bo nie doświad-
czyły wojen, albo nie doświadczyły wojen w takiej 
skali jak my… Włosi np. To jest kraj, którego potę-
ga polega na kumulacji majątku od ponad tysiąca 
lat. Oni proszą o te środki, oni zabiegali o te środki, 
mimo że to jest społeczeństwo o wiele bardziej bo-
gate od nas. A my tych środków nie mamy nie z tego 
względu, że walczycie o suwerenność, tylko – że 
osłaniacie destrukcyjną reformę Ziobry. Nie z tego 
względu, że toczycie spór o jakąś poważną kwestię, 
np. o wyrównanie dopłat dla rolników albo o własną 
koncepcję polityki klimatycznej, albo o własną kon-
cepcję budżetu Unii. Tak naprawdę gotowi byliby-
ście przystać na to, żeby nie mieć żadnych wpływów 

Unii, pod warunkiem że Unia nie interesowałaby się 
zawłaszczeniem sądownictwa. To jest używanie po-
jęcia, to jest kradzież pojęcia suwerenności do czysto 
prywatnej, egoistycznej polityki, która oczywiście 
wywołuje skutki negatywne także dla polskiego po-
datnika i dla polskich przedsiębiorców.

I jeszcze kontekst międzynarodowy. Od czasu 
do czasu oglądam telewizję publiczną. Tam jest pe-
wien rodzaj radości z tego powodu, iż duże państwa 
europejskie nie stanęły na wysokości zadania. Tak, 
Niemcy nie stanęły na wysokości zadania.

Ale dobra polityka polega na przewidywaniu 
przyszłości. Czy uważacie, że nie dając dobrego 
przykładu rozwiniętej demokracji i ochrony praw 
człowieka w Polsce, można skutecznie przeciwsta-
wiać się autokratyzmowi Putina na dłuższą metę? 
To jest jasne. Jeśli będziemy dźwigać ten bagaż, jeśli 
nie będziemy dawać przykładu wysoko rozwinię-
tej demokracji konstytucyjnej, to nie będziemy li-
derem, nie będziemy liderem Europy Wschodniej, 
nie będziemy liderem dla Rumunów i Bułgarów, 
a nie tylko w oczach Brukseli. Po prostu nie moż-
na przeciwstawiać się imperializmowi i rządom 
antywolnościowym, nie dając samemu przykładu 
poszanowania wolności i standardu dobrej demo-
kracji. Tym bardziej że Polska ma tę tradycję, ona 
nie musi wymyślać tej tradycji. Nasza tradycja jest 
tradycją demokratyczną. Tak, nasza tradycja. Nie 
musimy tej tradycji wymyślać. My mamy przewa-
gę. My mamy przewagę, którą utraciliśmy wskutek 
waszej zawziętości i waszej destrukcji. Mamy prze-
wagę, którą utraciliśmy… (Oklaski) …i będziemy tra-
cić. I nie cieszcie się z błędów Niemiec. Ukraińcy nie 
potrzebują Polski łamiącej praworządność – potrze-
bują Polski, która daje przykład, która jest wewnątrz 
Unii, która jest zakotwiczona w Unii, która daje wzór 
demokracji konstytucyjnej. Zełenski wam to powie 
i to będą surowe słowa, takie same, jak dzisiaj głosi 
pod adresem Niemców. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Brejzę.

SenatoR 
krzyszTof brejza 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
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Tak króciutko. Przysłuchując się debacie i sły-
sząc głosy niektórych senatorów kontestujące 
wartość prawa europejskiego, stawiające tezy o rze-
komej nadrzędności prawa krajowego nad pra-
wem europejskim, chciałbym tylko przypomnieć, 
że wypowiedział się w tej sprawie w swoim dzie-
le naukowym pan premier Mateusz Morawiecki 
wspólnie z panem Frankiem Emmertem. Chodzi 
mi o podręcznik do prawa europejskiego, akurat 
uczyłem się na studiach z tego dzieła. W tym pod-
ręczniku pan premier zarysował wręcz hierarchię 
norm w prawie europejskim. Ta hierarchia wy-
gląda tak, że traktaty, powszechne zasady praw-
ne, rozporządzenia, decyzje, dyrektywy są ponad 
prawami podstawowymi i fundamentalnymi za-
sadami konstytucyjnymi i pozostałymi prawami 
konstytucyjnymi, oczywiście ustawami krajowy-
mi. Bardzo istotny jest też fragment w podręczniku 
pana Mateusza Morawieckiego, który mówi o py-
taniach prejudycjalnych. Mianowicie, jeżeli w po-
jedynczym przypadku – tak wynika z podręcznika 
pana Emmerta i pana Morawieckiego – norma 
prawa krajowego koliduje z normą prawa wspól-
notowego, to właściwy sąd krajowy może w ra-
mach przedstawionej kontroli dojść do wniosku, 
że prawo krajowe nie może być stosowane. Tak 
że chciałbym zaapelować do polityków PiS, żeby 
tego posłuchali, wczytali się w to, co zaprezento-
wał na temat prawa europejskiego pan Mateusz 
Morawiecki. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
I pan senator Jackowski.

SenatoR 
jan maria jackowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Przysłuchuję się tej debacie, która trwa już od 

10.00, i muszę powiedzieć, że wiele argumentów, 
które tu padają po jednej czy po drugiej stronie… 
Można powiedzieć, jak w tym dowcipie, że każdy 
w tej dyskusji ma rację, na swój sposób. Co mam na 
myśli? Otóż, Wysoka Izbo, z jednej strony obecny 
rząd mówi o suwerenności, o tym, że to jest pod-
stawa, że nie można bezprawnie ingerować, poza-
traktatowo i wymagać od Polski czegoś, do czego 

Polska traktatowo się nie zobowiązała. Taką nar-
rację słyszymy na rynku wewnętrznym, narrację: 
nie oddamy nawet guzika, będziemy suwerenni, 
jesteśmy silni, zwarci i gotowi. Ale działania na fo-
rum Unii Europejskiej jakby przeczą tej postawie, 
z bardzo prostej przyczyny: ja przypomnę, że nie 
kto inny jak premier Mateusz Morawiecki w lip-
cu 2020 r. na spotkaniu Rady Europejskiej zgodził 
się na zasadę „pieniądze za praworządność”. Mało 
tego, przyjechał do kraju i tłumaczył, że się zgodził, 
że to w ogóle jest bardzo dobre i to oczywiście nie 
dotyczy spraw praworządności, to dotyczy ewen-
tualnie problematyki korupcyjnej przy wydatkowa-
niu środków unijnych, ale to jest w sumie bardzo 
dobre i mamy wielki sukces, bo wynegocjowaliśmy 
największe w historii pieniądze. 

Co więcej, premier Mateusz Morawiecki przyjął 
argumentację Ursuli von der Leyen i części przed-
stawicieli instytucji europejskich, którzy sugero-
wali: skoro macie wątpliwości, czy mechanizm 
„pieniądze za praworządność” jest mechanizmem 
zgodnym z traktatami, to wystąpcie z wnioskiem 
do Trybunału, Trybunał tę sprawę rozstrzygnie. 
No i co zrobił rząd Polski? Wystąpił. No i co zrobił 
Trybunał? Przyjął rozstrzygnięcie niekorzystne dla 
rządu polskiego, nie dopatrując się pozatraktato-
wości tego rozstrzygnięcia. 

Oczywiście w dyskusjach politycznych, wśród 
znawców prawa międzynarodowego można uży-
wać argumentacji, dyskutować, gdzie się kończy 
polityka, gdzie zaczyna się prawo, czy prawo jest 
rzeczywiście suwerenne w stosunku do polityki, 
ale fakty są takie, jakie są, i należy się z nimi po-
godzić. I powiem więcej, pan minister Zbigniew 
Ziobro, krytykując pana premiera Morawieckiego, 
miał 200% racji, na logikę miał 200% racji, że je-
żeli chce się prowadzić taką politykę, jaką się chce 
prowadzić, to zgoda na to powiązanie, mechanizm 
„pieniądze za praworządność”, była błędem. I tutaj 
bez względu na to, co kto sądzi o panu ministrze, 
prokuratorze generalnym, trudno odmówić logiki 
panu ministrowi Zbigniewowi Ziobrze.

Teraz odnośnie do tej suwerenności. Jesteśmy 
przeciwni federalizacji Unii Europejskiej. No, sam 
mechanizm KPO to był w gruncie rzeczy efekt 
hamiltonowski Unii Europejskiej. Przypomnę, 
że Hamilton w XVIII w… No, przeprowadzono 
w Stanach Zjednoczonych możliwość uwspólnoto-
wienia długów poszczególnych stanów i nakładania 
wspólnych podatków. To był fundamentalny krok 
na drodze do stworzenia federacji, jaką są Stany 
Zjednoczone. To jest tzw. efekt hamiltonowski, nie 
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zagłębiając się już w dyskusje. No i teraz przyjęcie 
tego mechanizmu – bo KPO jest w gruncie rze-
czy zgodą na uwspólnotowienie długów i zgodą na 
nakładanie podatków europejskich na kraje człon-
kowskie i na społeczeństwa w krajach członkow-
skich – jest krokiem ku federalizacji. Ale oficjalne 
deklaracje są takie: no, my w stronę federalizacji 
nie chcemy, my się na to absolutnie nie zgadzamy. 

Co więcej, ja już jestem człowiekiem w latach 
i pamiętam doskonale dyskusję przy okazji trak-
tatu lizbońskiego. Pamiętają państwo słynne ha-
sło, które mój imiennik Jan Maria – tylko że to 
jest Jan Maria Władysław, a ja jestem Jan Maria 
Dominik; mówię o Janie Marii Władysławie Rokicie 
z Krakowa – powiedział: Nicea albo śmierć. No, 
było takie hasło w polityce polskiej. Później się oka-
zało, że jednak była zgoda na traktat lizboński. Co 
więcej, był on milowym krokiem na drodze zwięk-
szenia jednolitości Unii Europejskiej. Później było 
tłumaczenie, żeśmy wynegocjowali mechanizm 
z Joaniny, który daje nam jakieś możliwości bloko-
wania decyzji, na które nie możemy się zgodzić. Co 
więcej, nikt do końca nie wie, jak ten mechanizm 
ma w praktyce funkcjonować, no ale tak do celów 
propagandowych tego używano. Teraz słyszymy 
w Unii Europejskiej stanowisko pani Ursuli von 
der Leyen, która mówi, że trzeba odejść od zasady 
jednomyślności w Radzie Europejskiej w niektó-
rych sprawach. A więc widzimy, że tutaj konse-
kwentnie… W to, czy to jest słuszny kierunek, 
czy nie, ja nie wnikam w tej mojej wypowiedzi, 
tylko pokazuję niekonsekwencję obecnych władz 
Rzeczypospolitej. Z punktu widzenia suwerenno-
ści tak rozumianej, jak na użytek opinii publicznej 
obóz rządowy ją rozumie, to jest absolutnie kwe-
stia kluczowa. No bo jeżeli odejdziemy od zasady 
jednomyślności w tych sprawach, w których ona 
obowiązuje, i zamiast tego będzie większość kwa-
lifikowana czy jakaś inna, ważona czy jakoś inaczej 
skonstruowana, to z tego punktu widzenia będzie-
my mieli taką sytuację, że… Z punktu widzenia su-
werenności będzie to osłabienie pozycji Polski, czy 
wzmocnienie? No oczywiście, że osłabienie. Ale ja 
nie słyszę, żeby były jakieś pomysły polityczne, 
żeby były jakieś dyskusje, budowanie jakiejś ko-
alicji, jakaś polityka europejska.

Co więcej, premier Mateusz Morawiecki zgo-
dził się w grudniu 2020 r. na podwyższenie ce-
lów klimatycznych do 55%. Pamiętają państwo te 
billboardy, które mówiły, że 60% kosztów energii 
to skutek polityki Unii Europejskiej. Te billboar-
dy były po tym, jak premier Morawiecki zgodził 

się na te 55%, a każdy, kto się jakkolwiek orientuje 
w tym zagadnieniu, wie doskonale, że w sytuacji, 
gdy jest taki, a nie inny model polskiej energetyki, 
będzie to oznaczało wzrost kosztów produkcji ener-
gii elektrycznej. To jest oczywiste. No więc widzimy 
kolejną niekonsekwencję. Ale na użytek wewnętrz-
ny używa się argumentacji: nie oddamy guzika, je-
steśmy suwerenni.

Dlatego przypuszczam, że taka polityka nieste-
ty nie oznacza niczego dobrego dla Polski, skoro 
mówimy, że nie oddamy guzika, a potem prędzej 
czy później godzimy się na dane rozwiązanie, i to 
na jeszcze gorszych warunkach niż te, które mo-
glibyśmy uzyskać, gdybyśmy byli aktywną stroną 
różnych negocjacji, koalicji budowanych w ramach 
rozwiązań europejskich. I  to jest ten moment, 
w którym obecnie jesteśmy. Dziękuję.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Chybicką.

SenatoR 
alicja chybicka 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Ja nie miałam zamiaru zabierać głosu, ale kiedy 

słyszę tę dyskusję, w której ze strony osób siedzą-
cych po prawej stronie, w tym ze strony lekarza, 
padają takie słowa, że te pieniądze na KPO chy-
ba nie do końca nam są potrzebne, to chcę powie-
dzieć, że w Polsce zbudowano wiele dróg, szpitali, 
zbudowano wiele obiektów użyteczności publicz-
nej z tych pieniędzy z Unii, nawet ścieżki rowero-
we są finansowane ze środków Unii Europejskiej. 
„Przylądek Nadziei”, którym wiele lat kierowałam, 
jest wybudowany z funduszy europejskich. Bez pie-
niędzy, bez tego wsparcia z Unii Europejskiej, która 
jest wielkim dobrem dla każdego państwa będące-
go jej członkiem, niezależnie od tego, czy decyzje 
mają być podejmowane jednogłośnie, czy też… To 
nie czas i miejsce na dyskusję o tej kwestii. W tej 
chwili mówimy o tym, że polski rząd, biorąc pod 
uwagę wszystkie aspekty… A te aspekty są nastę-
pujące: praworządność w naszym kraju, można po-
wiedzieć, zniknęła, nie ma trójpodziału władzy, nie 
ma takiej Izby Dyscyplinarnej, jaka powinna być, 
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niespełnione są wymogi Unii Europejskiej, żeby 
otrzymać pieniądze.

A chcę powiedzieć jedno: ja już raz przeżyłam 
taką sytuację w skali mikro. Otóż w 2007 r. komor-
nik wszedł na konto szpitala, którym kierowałam, 
i zabrał wszystkie pieniądze do zera. Ja wtedy zro-
biłam straszliwą awanturę i wezwał mnie zaprzy-
jaźniony ze mną świętej pamięci Zbigniew Religa 
na dywanik do ministerstwa. Latał jak lew – a ja 
miałam być jego następczynią w towarzystwie 
transplantacyjnym, elektem, więc naprawdę byli-
śmy zaprzyjaźnieni – i krzyczał: „Czemu ty mi nie 
powiedziałaś? Ja ci dam te pieniądze”. Ja mówię: 
„To daj, bo ja dzieciom twoich słów do kroplówek 
nie wleję”.

I  to jest, Panie Ministrze, dokładnie to 
samo. Niech pan to powtórzy premierowi 
Morawieckiemu. Takie, śmakie, owakie wypo-
wiedzi padają, a ludzie w Polsce potrzebują tych 
pieniędzy z KPO, potrzebują ich tu i teraz, wła-
śnie na te cele, które w KPO są zawarte. Ja tego 
nie będę powtarzała, bo o tym już dzisiaj mówiono. 
Nie potrzebujemy opowiadania, a tu jeden drugie-
go w wyścigu na słowa przegania. Z tego niewiele 
wynika, a pieniądze są potrzebne. Potrzebna jest 
ta żywa gotówka, którą my dostajemy.

Skandalem jest niewątpliwie, że rzesze chorych 
czekają na te pieniądze. Nieprawdą jest, że wszyst-
ko jest dobrze w ochronie zdrowia. Jest beznadziej-
nie. Ochrona zdrowotna tak naprawdę kona – kona 
z powodu braku pieniędzy, z powodu słabej infra-
struktury, a przede wszystkim z powodu braku 
personelu medycznego. Na to wszystko potrzebne 
są środki. Kto ma pieniądze, ten buduje dobrobyt.

W związku z tym po prostu nie da się słuchać 
tych wystąpień, że to już jest załatwione, że to bę-
dzie za chwilę zatwierdzone. Tych pieniędzy nie 
ma. No, to jest w skali makro dosłownie to samo, 
co ja wtedy przeżyłam. Nie da się uratować życia 
dziecka, jak się nie wleje kroplówki z lekiem. Nie 
da się wybudować mostu, jak nie przyjdą pieniądze 
z Unii. Tak przykładowo mówię.

A zatem naprawdę apeluję do pana, aby pan, 
jeśli w ogóle coś pan może – bo pan mówił, że nie 
wszystko może – zrobił coś, ażeby tę praworząd-
ność w Polsce przywrócić, ażeby te pieniądze do 
Polski popłynęły. To nie jest sprawa prosta, tylko 
że przyczyny tego, że tej praworządności nie ma… 
Jeśli faktem jest to, że są to przyczyny głównie wy-
borcze, bo potrzebna jest taka albo śmaka koali-
cja, to jest to dodatkowy skandal. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
I pan senator Jerzy Czerwiński. Drugie wystą-

pienie – 5 minut.

SenatoR 
jerzy czerwiński 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
No, oczywiście 5 minut jest zawsze gorsze niż te 

początkowe 10, bo trzeba po prostu odnieść się do 
słów osób, które występowały przed nami. Niestety 
trzeba, bo padały tu… No, nie wiem, może nie były 
to kłamstwa, ale przypadki daleko idącego mijania 
się z prawdą.

Pierwsza kwestia to destrukcja polskiej konsty-
tucji, jakoby dokonywana przez rząd PiS. Proszę 
państwa, nic takiego się nie dzieje, to są pewne wy-
obrażenia. Ale jest też argument przeciwstawny. 
To przecież Trybunał Konstytucyjny, ten Trybunał 
Konstytucyjny, walczy jak lew, m.in. z niektórymi 
instytucjami europejskimi, o naszą suwerenność. 
Walczy w tym znaczeniu, że twierdzi, że nasza 
konstytucja jest prawem nadrzędnym. Jeszcze 
raz: prawo polskie i prawo europejskie się prze-
nikają, no i coś musi być na szczycie. Na szczycie 
jest nasz akt prawny, nasza konstytucja. Potem są 
rozporządzenia unijne czy też traktaty międzyna-
rodowe. Taka jest hierarchia źródeł prawa, zapi-
sana, nawiasem mówiąc, w tejże konstytucji. I o to 
walczy Trybunał Konstytucyjny. No, to jak inaczej 
można nazwać tę sytuację, jak nie walką o to, żeby 
konstytucja była zachowana? Bo ona ma w sobie, 
w jednym z artykułów, wyraźny zapis: konstytu-
cja jest prawem nadrzędnym, najwyższym. To była 
pierwsza uwaga.

Uwaga druga. Jeden z przedmówców mówił 
o braku pretensji do PiS, że wygraliśmy wybo-
ry. No, niestety jest akurat odwrotnie. Cały czas 
prowadzona jest taka działalność, że… Po pro-
stu państwo, przynajmniej niektórzy z was, nie 
pogodziliście się z wynikiem demokratycznych 
wyborów, jednych i drugich. Efekt jest taki, że 
uruchamiacie ulicę i zagranicę, a czasami oba te 
instrumenty naraz. Proszę państwa, nawet na tej 
mównicy padło zdanie, które specjalnie sobie za-
notowałem: „gdyby ten rząd był rządem cywili-
zowanym”… Taka fraza poszła. Co to znaczy? To 
znaczy, że nie ma demokratycznej legitymacji. Jest 
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wprost przeciwnie. Jeden z przedmówców to po-
wiedział, być może nawet sobie tego nie uświada-
miając. To już podświadomość wyrzuca takie frazy, 
takie zdania, które mają zdezawuować demokra-
tyczną legitymację rządu Prawa i Sprawiedliwości 
czy Zjednoczonej Prawicy. No, tak nie można. Albo 
mówicie prawdę, albo nie.

I właśnie o prawdzie wspomnę, o kryterium 
prawdy. No, czasami ona jest dyskutowalna… Może 
nie jest dyskutowalna, ale najlepszym kryterium 
prawdy jest przyszłość. Jeśli się mówi o zdarzeniach 
przyszłych i niepewnych, a po jakimś czasie – wła-
śnie czas to robi – dochodzi do sprawdzenia, no to 
wtedy jest jasne, kto ma rację. Proszę państwa, pro-
szę sobie przypomnieć, co mówiono wcześniej, a jak 
jest w tej chwili. Czy polityka wobec imigrantów, 
która była, no, preferowana, głównie przez Niemcy 
narzucana, sprawdziła się, czy się nie sprawdziła? À 
propos właśnie, bo nam też tutaj zarzucano, jakoby-
śmy to my byli prorosyjscy. To nie my ukuliśmy po-
jęcie „Eurazja od Portugalii do Władywostoku” i nie 
my je realizowaliśmy. To inne państwo, które chce 
przewodzić na siłę Unii Europejskiej, je realizowało. 
Właśnie w tej chwili się to rozsypuje w pył, bo druga 
strona tego dealu, nazwałbym to, nie wytrzymała 
psychicznie i najechała na Ukrainę.

Proszę państwa, ja niewiele oczekuję od Unii 
Europejskiej. Ja chcę, żeby Komisja Europejska nas 
traktowała tak jak inne państwa, z punktu widzenia 
ekonomii, nie brała udziału w projekcie „zagłodzić 
Polskę”. Ja chcę, żeby Parlament Europejski – w cu-
dzysłowie – dał nam żyć. Bo my nie chcemy tutaj 
dewiacji, które są popierane przez ten parlament. 
Polskie społeczeństwo jest po prostu inne. I ja nie 
chcę też, żeby TSUE próbował nas znowu – w cudzy-
słowie oczywiście – zniewolić. Myśmy byli pod butem 
komunistycznym – przepraszam za to porównanie – 
i ja pamiętam te czasy braku suwerenności. Nam się 
należy przynajmniej chwila oddechu i suwerenności. 
Zrozumcie nas, ci, którzy próbujecie nam to zabrać.

A ostatnie zdanie jest do pana ministra, i nie 
z pretensjami, wprost przeciwnie. Panie Ministrze, 
ja trzymam kciuki, ale prosiłbym o uwzględnienie 
jednej kwestii. My myślimy, że wszystkie instytu-
cje unijne działają zgodnie z prawem, na podsta-
wie prawa, nie przekraczają swoich kompetencji.

(Sygnał timera)
Niestety, jest coraz gorzej. Prosiłbym, żeby 

pamiętać o tym, że tam jest polityka faktów do-
konanych. Powinniśmy być na to przygotowa-
ni, wiedzieć, kiedy uruchomić ewentualnie fakty 
dokonane, a zejść ze ścieżki prawa, bo nie można 

jednocześnie przy pomocy prawa rozmawiać czy 
też dyskutować z argumentem siły. Dziękuję, Panie 
Marszałku.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
I pani senator Kochan.

SenatoR 
maGdalena kochan 

Dziękuję.
Dwa zdania. Pierwsze: z fałszywych przesła-

nek nie da się wyciągnąć prawdziwych wniosków. 
Trybunał Konstytucyjny wybrany wbrew zasadom 
polskiej konstytucji nie może wydawać zgodnych 
z polską konstytucją wyroków. (Oklaski)

I drugie zdanie: Unia Europejska nie jest skar-
bonką, jest skarbnicą naszych obywatelskich praw: 
do wolności, do inności… (Oklaski) …do różnorod-
ności, do wolności słowa. Przestrzegajmy 2 zasad: 
naszej konstytucji i naszych zgodnie z konstytucją 
przyjętych traktatów. Nic więcej, tylko tyle i aż tyle. 
Dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

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

Szwed złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Czy sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy 

i Polityki Regionalnej, pan Marcin Horała, chciałby 
jeszcze zabrać głos i ustosunkować się do wystą-
pień senatorów w dyskusji?

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FUndUSzy  
i Polityki Regionalnej 
marcin horała 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Jak na razie rzadko miałem przyjemność wy-
stępować przed Senatem i spodziewałem się, że 
w punkcie „Informacja Prezesa Rady Ministrów 
na temat możliwości uruchomienia środków dla 
Rzeczypospolitej Polskiej z Instrumentu na rzecz 
Odbudowy i Zwiększania Odporności” generalnie 
będziemy rozmawiać o możliwości uruchomienia 
środków z tego instrumentu, tymczasem dziewięć-
dziesiąt parę procent dyskusji dotyczyło innych 
spraw, ale szanując państwa senatorów, chciałbym 
się odnieść do wszystkich poruszonych spraw albo 
przynajmniej ich części.

Muszę przyznać, że zaskoczył mnie też pewien 
ton tej dyskusji, bardzo emocjonalny. Państwo się 
oburzyli, kiedy jeden z senatorów słusznie zarzu-
cił wam egzaltację, ale „egzaltacja” to mało powie-
dziane, padały tu najcięższe oskarżenia, insynuacje 
itd. Ja oczywiście… Jak Amerykanie mawiają: nie 
przychodź z nożem na strzelaninę. Ja jednak posta-
ram się do tej strzelaniny nie dostosować i wypo-
wiem się przynajmniej o ton niżej. Ale o ton niżej 
to będzie o 3 tony wyżej niż to, co było w moim 
pierwotnym wystąpieniu. Odniosę się po kolei do 
wypowiedzi państwa senatorów.

Pan senator Klich użył sformułowania „naj-
większy finansowy skandal”, jeśli chodzi o to opóź-
nienie czy przedłużające się negocjacje w sprawie 
KPO, że jest to największy finansowy skandal. 
Przede wszystkim Polska w tym rzekomym skan-
dalu nic nie straciła, o czym też szerzej za chwi-
lę, więc nie ma tu mowy o jakichkolwiek stratach. 
Jednak pan senator musi przyznać, że została po-
niesiona strata przez Polskę za rządów Platformy 
circa about 260 miliardów zł z budżetu państwa, 
w znacznej mierze ukradzionych przez mafie VAT-
owskie. I to nie były pieniądze, których ktoś Polsce 
nie dał z tego czy innego powodu. Nie. To były pie-
niądze, które były w polskim budżecie, zostały wy-
płacone przestępcom w wyniku rażących naruszeń 
polskiego prawa i rażącej niedbałości różnych or-
ganów powołanych do strzeżenia prawa. To jest 
największy finansowy skandal. Z konkluzją, która 
tutaj padła, że ktoś powinien za to siedzieć, zdecy-
dowanie się zgadzam. Niestety, chwilowo w pol-
skim Sejmie nie ma większości kwalifikowanej do 
przeprocedowania gotowego wniosku o postawie-
nie m.in. pana Donalda Tuska przed Trybunałem 
Stanu, ale mam nadzieję, że ta chwila nadejdzie. 
(Oklaski)

Mówienie, że ta sytuacja dotycząca KPO to 
jest w 100% wina polskiego rządu… Jest to oczy-
wista nieprawda. Polski rząd z KPO, do którego 

pod względem merytorycznym nie było ze strony 
Komisji żadnych zarzutów, był gotowy rok temu. 
To Komisja Europejska postanowiła użyć środków 
z KPO jako politycznego lewara, politycznego naci-
sku w zupełnie innej sprawie, w sprawie reformy 
sądownictwa. Uznała, że skoro zgodnie z procedu-
rami, które są w Unii, jest przecież punkt traktatu, 
który mówi o procedurze naruszenia praworząd-
ności… Tylko że tam w pewnym momencie trzeba 
przegłosować to jednogłośnie, poza oczywiście tym 
sądzonym państwem, i Komisja doskonale wie, że 
tej większości nie ma. Zatem skoro nie lewym, to 
prawym, jak nie kijem go, to pałką. Postanowiła 
wykorzystać sprawy tych ważnych dla Polaków 
pieniędzy, o czym też powiem jeszcze za chwilę 
szerzej, po to, żeby wywrzeć nacisk na niepodle-
głe państwo w zupełnie innej sprawie, jeszcze wy-
chodząc poza swoje kompetencje, o czym też za 
chwilkę szerzej powiem. Zatem ciesząc się z tego, 
że udało się porozumieć, ciesząc się z tego, że ta 
epopeja, wygląda na to, się zakończyła… No, jeżeli 
mamy powiedzieć, po czyjej stronie leży wina za 
to, że tak długo ona trwała, to oczywiście leży po 
stronie Unii. I, jak powiedział pan senator, można 
to było szybko zakończyć, po prostu natychmiast 
zlikwidować Izbę Dyscyplinarną i zrealizować po-
lecenia Komisji Europejskiej. No, można. Na tej 
zasadzie to wspomniana tu Ukraina może bardzo 
szybko zakończyć wojnę – może po prostu się pod-
dać, zgodzić się na wszystkie żądania drugiej stro-
ny i będzie koniec. Jeżeli ja w ogóle… Nie wiem, czy 
ktoś z państwa prowadził jakąś firmę albo w ja-
kichś biznesowych przedsięwzięciach brał udział.

(Senator Danuta Jazłowiecka: Tak.)
(Senator Magdalena Kochan: Tak.)
Bo jak państwo negocjowali umowy w ten spo-

sób, czyli jak państwo mieli spór z drugą stroną… 
Państwo np. mówicie: dobra, sprzedam ci tę nie-
ruchomość za milion. A druga strona mówi: nie, za 
500 tysięcy. I państwo natychmiast kończyli spór, 
po prostu przyznając: dobra, za 500 tysięcy, okej. 
No, pozdrawiam. Chyba te przedsięwzięcia nie 
kończyły się zbyt dużym sukcesem.

Nie ma powodów… Padło tu, że Belg, Francuz, 
Holender miał korzystać z większej ochrony są-
dowej niż Polak. Oczywiście, tak. I Polak też ma 
prawo do tego, żeby sądził go np. sędzia bezstron-
ny politycznie, który nie chodzi na uliczne demon-
stracje polityczne, żeby sądził go sędzia, który sam 
nie popełnia przestępstw lub czynów niezgodnych 
z etyką sędziowską, żeby sądził go sędzia, który nie 
dopuszcza… Tu już był po nazwisku przywołany 



informacja Prezesa Rady Ministrów na temat możliwości uruchomienia środków  
dla Rzeczypospolitej Polskiej z instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności

174

42. posiedzenie Senatu X kadencji w dniu 19 maja 2022 r.

sędzia, który nadzoruje proces, w którym człowie-
ka puszczono w skarpetkach, jego majątek warty 
pół miliona zlicytowano za 30 tysięcy. Do tego wła-
śnie ma prawo Polak, tak samo jak prawo mają: 
Belg, Francuz i Holender. Ale powiem więcej, to 
również polski wyborca ma takie samo prawo jak 
wyborca niemiecki, holenderski i francuski, że je-
żeli wybiera swoje władze, to ta władza w grani-
cach przepisanych przez prawo ma prawo w kraju 
rządzić i ma prawo podejmować decyzje. Bo to nie 
jest prawo tej władzy, to jest prawo Polaka, który ją 
wybrał w demokratycznych wyborach.

Pan senator Gawłowski stwierdził – tu też 
parę razy się przewijało – że były takie zarzuty do 
Senatu, który 2 tygodnie opóźniał procedowanie, 
a teraz to trwało rok. Tylko tu mówimy o czymś 
innym. Zdajecie sobie państwo sprawę z tego, że 
te 2 tygodnie opóźnialiście decyzję o ratyfikacji za-
sobów własnych, środków własnych. To jest co in-
nego niż KPO, to po prostu jest inna kwestia. Nie 
rozumiem, czemu mieszacie jedno z drugim, ale, 
tak jak mówię, KPO powinien być przyjęty szybciej. 
W idealnym świecie, ale w idealnym świecie nie 
żyjemy, Komisja już dawno by go zatwierdziła, bo 
merytorycznie już dawno go zatwierdziła, i już by 
to było realizowane. No, ale, jak widać, w idealnym 
świecie nie żyjemy.

(Senator Magdalena Kochan: Włosi żyją. 
Hiszpanie też.)

Dalej. Tu były polemiki czy pytania dotyczą-
ce treści KPO. No to znów, to zupełnie nie temat 
dzisiejszej dyskusji. Ale tę treść państwo general-
nie znacie, polski KPO jest przyjęty i publicznie 
dostępny. Jeśli chodzi o tę korektę, która będzie 
wynikiem procesu negocjacyjnego z Komisją, to 
przypominam, że to zarządzenie nie jest współ-
dzielone, tak jak w przypadku chociażby polity-
ki spójności, tylko to jest zarządzenie komisyjne. 
No więc teraz jest prosta procedura. Ten tzw. CID, 
Country Implementation Decision, musi być przy-
jęty przez kolegium, przez college komisarzy, po-
tem trafia do Rady Unii Europejskiej i wtedy, kiedy 
zostanie przyjęty, zostanie przekazany Polsce. 
Wówczas my, jako ministerstwo, bo koordynuje-
my to, przekazujemy to rządowi i rząd dokonu-
je korekty w polskim KPO, która będzie zgodna 
z tymi ustaleniami. Ona będzie publicznie dostęp-
na. Mówiłem o tej procedurze, a państwo tu cią-
gle mówicie, że tego nie ma, bo tego nie widzicie. 
No, to apelujcie do Komisji, do college’u komisarzy 
i do Rady Unii Europejskiej, żeby jak najszybciej to 
przyjęła. Wtedy my jak najszybciej będziemy mogli 

to również w Polsce zaimplementować i będzie to 
publicznie dostępne.

Dalej. Pan senator Gawłowski troskał się o wy-
datki na ochronę środowiska. Wymóg dla KPO to 
37%, w naszym KPO już od roku jest 42,7%, i to się 
akurat nie zmienia. Komisja też nie miała do tego 
żadnych uwag. To zostało po prostu przyjęte. Jako 
argument pan senator przywoływał też dane doty-
czące zaufania dla rządu polskiego, że ono wynosi 
zaledwie 30%. No, nie byłem tu w stanie na sali 
szybko zweryfikować tych danych. Nie wiem, czy 
one są prawdziwe, ale szukając ich, przypadkiem 
znalazłem informację, jakie było zaufanie dla rządu 
Platformy Obywatelskiej w roku 2015. Otóż wyno-
siło 27%, czyli nawet mniej niż to deklaratywne, 
zdaniem pana senatora Gawłowskiego, zaufanie 
do obecnego rządu… No więc raczej bym tymi da-
nymi dotyczącymi zaufania w tym momencie nie 
szermował.

Padł zarzut co do Komitetu Monitorującego 
KPO, że tu rząd sobie o wszystkim decyduje, a kie-
dyś to było zrównoważone. Uprzejmie informuję, 
że w składzie Komitetu Monitorującego KPO rząd 
ma połowę miejsc, a drugą połowę mają organiza-
cje pozarządowe i samorządy. W taki oto sposób 
wszystko kontroluje.

Pani senator Beata Małecka-Libera mówiła tu 
dużo o ochronie zdrowia. Z takich generalnych 
stwierdzeń… No, może dosłownie parę słów o tym, 
jakie są fakty. Ze środków KPO wsparcie uzyska 
330 szpitali, w ramach puli ogólnej, plus 280, z puli 
onkologicznej itd. To, że akurat nie są tu uwzględ-
nione POZ, to dlatego, że POZ są ujęte w polityce 
spójności, a szpitale – w KPO. Takiego dokonali-
śmy podziału. No, np. 10 tysięcy studentów me-
dycyny dostanie wsparcie, tzn. 10 tysięcy miejsc 
na studiach medycznych będzie dofinansowane 
z KPO itd., itd. Łącznie będzie przeznaczone z KPO 
4,5 miliarda na ochronę zdrowia. 4,5 miliarda euro.

(Senator Magdalena Kochan: Tylko ich nie ma.)
Ale…
(Senator Wojciech Piecha: Ale będą.)
Ale… Jeżeli ktoś…
(Senator Magdalena Kochan: Tak, będą…)
(Senator Wojciech Piecha: Będą, niech się pani 

nie boi.)
Mówienie ogólnie o tym, jak to jest źle obec-

nie w służbie zdrowia i jak to jest mało pieniędzy, 
zwłaszcza w służbie zdrowia za rządów Prawa 
i Sprawiedliwości, to jest bardzo odważna teza 
w ustach przedstawicieli formacji, która kończy-
ła rządy, mając w budżecie NFZ 67 miliardów zł, 
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podczas gdy obecnie jest 117 miliardów, czyli o 75% 
więcej. No więc jeżeli obecnie służba zdrowia – ta-
kie padło słowo – kona z powodu braku pieniędzy, 
to za waszych rządów chyba była trupem i leżała 2 
metry pod ziemią.

Pan poseł… Przepraszam, pan senator 
Kwiatkowski też tutaj… No, to już było wystąpie-
nie na bardzo wysokim poziomie retorycznym, na 
pewno do niego nie dojdę, do takiego poziomu re-
toryki. Oscary w tym roku już rozdane, ale w przy-
szłym roku jest szansa…

(Senator Magdalena Kochan: Przepraszam, czy 
pan marszałek może zwrócić uwagę panu mini-
strowi, że nie jest recenzentem senatorów? Ma się 
odnieść do tez, które zostały tutaj…)

(Głos z  sali: To działa w  dwie strony, Pani 
Senator.)

(Senator Magdalena Kochan: Być może 
w Sejmie.)

(Senator Wojciech Piecha: To działa w dwie 
strony…)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dobrze. Pani Senator, proszę, żeby pani zaczęła 
od siebie, bo pani bez przerwy wtrąca się do wy-
powiedzi senatorów, ministrów, przerywa pani, 
polemizuje z sali. Proszę dać przykład, a potem 
wystawiać laurki ministrom. Ja uważam, że pan 
minister po tej lawinie wypowiedzi niezwykle ten-
dencyjnych, emocjonalnych, ma prawo do takiej 
wypowiedzi, jaką uważa za stosowną. Żadnych gra-
nic dobrego smaku jeszcze tutaj nie przekroczył.

SekRetaRz StanU  
W MiniSteRStWie FUndUSzy  
i Polityki Regionalnej 
marcin horała 

Szanowni Państwo, padało tu nieraz stwierdze-
nie, że nie zdążymy, bo 70% musi być, jak niektó-
rzy mówili, zakontraktowane, inni, że rozliczone, 
do końca tego roku. Co musi nastąpić, żeby było 
te 70%? No, tu już musi pracę wykonać Komisja 
Europejska, tzn. musi przeprocedować wszyst-
kie te formalne procedury, o których wcześniej 
mówiłem, zasady, rozliczania, dokumenty itd. 
Zakończenie tej procedury po stronie Komisji bę-
dzie dla nas gwarancją, że 70% środków z KPO 

już mamy. Jeżeli Komisja do końca roku to zakoń-
czy, a musi… Jeżeli tylko zmieści się w terminach, 
w których musi się zmieścić, to tak właśnie będzie, 
więc te 70% już będzie gwarantowane.

Padło stwierdzenie natury bardziej ogólnej, 
o marzeniu Polaków co do wejścia do Unii. Zresztą 
to był wątek, który wielokrotnie tu się pojawiał. 
Tak, Szanowni Państwo, to było polskie marzenie. 
Członkostwo w Unii Europejskiej, jak uważamy, 
jest dla Polski korzystne. Co więcej, i to jest nieby-
wałe, że państwo jak gdyby kreując się na takich 
bardzo Europejczyków, tak naprawdę pokazuje-
cie jakieś straszne kompleksy. Tkwicie mentalnie 
w latach dziewięćdziesiątych, kiedy ta biedna, roz-
kradana Polska musiała po prostu za wszelką cenę 
dostać się do tej Unii. I co oni nam tam każą, to 
jest po prostu samo dobro, i tylko to róbmy. Nie! 
To my…

(Senator Danuta Jazłowiecka: Żyje pan w Polsce 
czy poza Polską?)

(Wicemarszałek Marek Pęk: Niech pani nie 
przeszkadza.)

To my czujemy się w Europie Europejczykami 
pierwszej kategorii, którzy mają takie same prawa 
jak Francuzi, Niemcy. I państwo polskie ma takie 
samo prawo jak Francja, Niemcy…

(Rozmowy na sali)
…jak największe państwa europejskie. Mamy 

prawo do swojego zdania. Mamy prawo do swo-
ich interesów i  do twardego zabiegania o  nie. 
Członkostwo w Unii Europejskiej nie polega na 
tym, że – cytuję – nie trzeba tych 3  punktów 
uzgadniać, tylko trzeba je realizować. Każde inne 
państwo europejskie korzysta z instytucji unij-
nych, korzysta z areny unijnej po to, żeby twardo 
grać o swoje interesy. I dopóki w Polsce rządzi ten 
rząd, który rządzi, tak samo będzie z Polską. Nie 
będziemy biernymi wykonawcami tych interesów. 
(Oklaski) I to jest nowoczesne i realistyczne podej-
ście do tego, czym jest Unia Europejska. I to jest 
polityka prowadzona bez kompleksów.

I tu chciałbym pana senatora zapewnić: takie 
podejście, że tych 3 punktów, które nam podali, 
nie trzeba uzgadniać, tylko trzeba je zrealizować, 
bez względu na to, skąd by te 3 punkty pochodzi-
ły spoza Polski, z Brukseli, z Moskwy, z Berlina, 
z Waszyngtonu, skądkolwiek… Tak nie będzie. Tak 
nie będzie, że Roma locuta, causa finita – ktoś nam 
kazał, my realizujemy. Polska ma swoje interesy. 
Oczywiście jesteśmy realistami, oczywiście zda-
jemy sobie sprawę z układu sił, stąd czasem trze-
ba uzgadniać, czasem trzeba negocjować, czasem 
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trzeba pójść krok do tyłu, żeby pójść 2  kroki 
wstecz… tj. żeby pójść 3 kroki do przodu, ale tego, 
żeby po prostu wykonywać to, co nam każą poza 
Polską, nie będzie.

(Senator Marek Borowski: I pieniędzy też nie 
będzie.)

(Senator Danuta Jazłowiecka: Ale kary co mie-
siąc płacimy.)

Szanowni Państwo, Ukraińcy oddają życie. 
No, zaręczam państwu, że Ukraińcy… Można by 
się kiedyś ich spytać po wojnie, czy oni oddawali 
życie za to, żeby Trybunał Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej ustawiał im wewnętrzną organizację 
wymiaru sprawiedliwości, czy może raczej oddają 
za to, żeby Ukraina była niepodległym, suweren-
nym państwem, które samo o sobie decyduje, samo 
wybiera sobie sojusze i samo organizuje sprawy 
w swoim własnym kraju. O to tak naprawdę wal-
czą Ukraińcy. Właśnie o to, czego i my chcemy dla 
Polski.

Pan senator Borowski… Wspominaliście o pani 
przewodniczącej Komisji, pani von der Leyen, mó-
wiąc, że Polska musi dowieść, że spełniane są wy-
magania co do kamieni milowych, zanim zostaną 
wypłacone środki. No tak, odkryliśmy tu general-
ną zasadę wydawania wszelkich środków euro-
pejskich, taką, że są pewne zasady, że programy 
są na określonych zasadach, więc trzeba ponieść 
pewne wydatki, trzeba wykonać określone dzia-
łania, a jak się je wykona i przedstawi rozliczenie, 
to Unia Europejska wypłaca środki. Tak od zawsze 
działają fundusze europejskie. Nigdy nie było np. 
tak, że jak się zaczyna perspektywa, to kraj dosta-
je, powiedzmy, 700 miliardów przelewu na konto 
i robi sobie z nimi, co chce. Zawsze tak było, że… 
Są po prostu określone zasady wydatkowania tych 
środków i trzeba je spełniać. Tak więc nie ma tu 
nic sensacyjnego ani w ogóle nowego. To są rze-
czy oczywiste.

Pani…
(Senator Marek Borowski: Ale wy nie spełniacie 

tych wymogów co do kamieni milowych.)
15 już jest spełnionych, pozostałe są 

zaawansowane…
(Rozmowy na sali)
Pani senator Kochan właściwie już odpo-

wiedziałem, bo pani powtarzała tezy, które już 
wcześniej padły. No, rzucacie też takie hasła: 
niszczenie praw człowieka, podeptane prawa 
obywatelskie. Jakie prawa obywatelskie? Jakie 
prawa człowieka są obecnie w Polsce niszczone 
i podeptane? Jakie?

(Senator Magdalena Kochan: Wolność słowa na 
przykład.)

Wolność słowa. Znakomity przykład.
(Rozmowy na sali)
(Senator Magdalena Kochan: Hejt, który się leje 

z waszych…)
Wulgarna chuliganka…
(Rozmowy na sali)
Wulgarna chuliganka, która publicznie lży, po-

niża funkcjonariuszy państwowych, szarpie ich za 
mundur, nie dość, że nie ponosi kary za te swoje 
czyny, to jeszcze w tym sądzie, który jest rzekomo 
taki PiS-owski, dostaje 20 tysięcy odszkodowania.

(Rozmowy na sali)
To jest przykład tego braku wolności w Polsce.
Następnie pani powiedziała, że 500+, jak to nie-

którzy mówią, jest teraz warte 320…
(Senator Magdalena Kochan: Tak, bo jest 

inflacja.)
No, tak można powiedzieć. Gdybym np. ja te-

raz powiedział, że 500+ jest warte 20 zł, to potem 
by pani mogła powiedzieć: no, niektórzy mówią, że 
jest warte 20 zł. Jednak ja pamiętam, jak niektórzy 
mówili, że na 500+ nie ma i nie będzie, że wprowa-
dzenie 500+ w Polsce spowoduje upadek naszego 
budżetu, spowoduje drugą Grecję. I zdaje się, że to 
byli przedstawiciele pani formacji. Tak więc trosz-
cząc się o różne sprawy… No, akurat o 500+ bym się 
nie troszczył, bo gdybyście mieli coś w tej sprawie 
do powiedzenia, to 500+ byłoby warte 0 zł. Bo po 
prostu by go w Polsce nie było.

(Senator Magdalena Kochan: Ma pan złe 
informacje.)

Czy zdarzyło się nam płacić za gaz? No, pew-
nie wielu z nas zdarzyło się płacić za gaz. Jak rozu-
miem, za politykę energetyczną Rosji i wspierającą 
ją politykę energetyczną Niemiec też odpowiada 
rząd Prawa i Sprawiedliwości? To, że od lat Niemcy 
prowadziły politykę sprzyjającą Rosji i przenosiły 
ją na poziom unijny, to, że niszczą energetykę wę-
glową, to, że próbowano nawet niszczyć energetykę 
atomową i stawiano wyłącznie na odnawialne źró-
dło energii, które są oczywiście niestabilne, a więc 
czymś trzeba je podeprzeć… Czym? Gazem z Nord 
Streamu. To była esencja Energiewende. Taką po-
litykę, zmierzającą w tym kierunku, narzucano 
całej Unii Europejskiej. I ona w tym momencie 
ponosi bankructwo. Od wielu miesięcy Rosja to 
wykorzystywała, ograniczając dostawy gazu, po-
wodując opróżnienie magazynów gazowych w Unii 
Europejskiej. Teraz również odcina Polskę od gazu 
po to, żeby jego ceny były jak najwyższe. A pani za 
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to oskarża polski rząd, który zrobił wszystko, żeby 
od tego szantażu się uniezależnić? Tak jak Niemcy 
z roku na rok coraz bardziej uzależniały się od gazu 
z Rosji, tak Polska z roku na rok coraz bardziej się 
od niego uniezależniała. I choć jesteśmy państwem 
dawnego bloku komunistycznego, który jeszcze 
30 lat temu miał energetykę w 100% zależną od 
Rosji, to teraz jesteśmy już w lepszej pozycji wobec 
rosyjskiego szantażu gazowego niż wiele państw 
zachodnich, z Niemcami na czele.

Pan senator Czerwiński słusznie zauważył, jaka 
jest hierarchia źródeł prawa w Polsce – określa ją 
konstytucja. Oczywiście konstytucja jest najwyż-
szym źródłem prawa w Polsce, ratyfikowane umo-
wy międzynarodowe mają niższy status – ale to, 
powiedziałbym, w przypadku niektórych orzeczeń 
Trybunału Sprawiedliwości jest gorsze, ponieważ 
orzeka on w kompetencjach, których mu traktaty 
europejskie, czyli ratyfikowane umowy międzyna-
rodowe, nie przyznały. Po prostu nie przyznały, on 
nie ma tej kompetencji. A z kolei sam Traktat o Unii 
Europejskiej, art. 5 – nawet go tu zacytuję – mówi: 
„Zgodnie z zasadą przyznania Unia działa wyłącz-
nie w granicach kompetencji przyznanych jej przez 
Państwa Członkowskie w Traktatach. Wszelkie 
kompetencje nieprzyznane Unii w Traktatach 
należą do Państw Członkowskich”. I niech ktoś 
pokaże mi w Traktacie o Unii Europejskiej albo 
w Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
prawo kognicji Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej w zakresie organizacji wewnętrznego 
wymiaru sprawiedliwości. Nie ma takiego prawa! 
A więc o ile ratyfikowana umowa międzynarodo-
wa jest źródłem prawa powszechnie obowiązują-
cego w Polsce, ale rangi niższej niż Konstytucja 
RP, o tyle jakieś orzeczenie jakiegoś organu wy-
dane poza jego zakresem kompetencji i poza jego 
kognicją nie jest żadnym źródłem prawa w Polsce, 
bo nie ma umocowania w prawach, które w Polsce 
obowiązują – w tym przypadku w Traktacie o Unii 
Europejskiej i w Traktacie o funkcjonowaniu Unii 
Europejskiej.

Oczywiście ta próba rozpychania się instytucji 
europejskiej w kompetencjach jest znana od daw-
na. Ona stara się to poszerzać, poszerzać, posze-
rzać, na ile się ta. I stąd orzecznictwo trybunałów 
konstytucyjnych całej Unii jednoznacznie idące 
w kierunku przeciwnym. Stąd też nawet orze-
czenie czegoś, co powinno być dla was najwyż-
szym autorytetem, czyli Federalnego Trybunału 
Sprawiedliwości w Karlsruhe, który orzekł, że pań-
stwa są panami traktatów, jak również orzekł, że 

żadna instytucja unijna nie ma kompetencji innej 
niż ta, która bardzo wprost i wyraźnie została jej 
przyznana w traktatach. I nie może sama sobie wy-
interpretować z klauzul generalnych dodatkowych 
uprawnień. Już nie wspominam tego, że prawo-
rządność w Polsce nie jest naruszona, a więc oni 
nie tylko nie mają prawa tego oceniać, ale i mate-
rialnie nie mają racji, o czym za chwilę powiem, 
odnosząc się do słów innego senatora.

Wcześniej było drugie wystąpienie pana sena-
tora Klicha, który mówił: więcej Unii, obywatele 
Unii chcą więcej Unii w niektórych dziedzinach. 
I można powiedzieć: tak, my też chcemy więcej 
Unii w niektórych dziedzinach, np. solidarności 
energetycznej. Uważamy to za skandal, że Niemcy, 
prowadząc deal gazowy z Rosją, właśnie zachęci-
ły Putina do agresji i sprzyjały jego polityce ener-
getycznej, absolutnie ignorując interesy innych 
państw unijnych, depcząc zasadę unijnej solidar-
ności. Ale tu znów: na tym polega bycie państwem 
suwerennym, na tym polega bycie pełnoprawnym 
członkiem Unii, że mamy prawo mieć swoje zda-
nie, mówić, w jakich dziedzinach to, by Unia dzia-
łała wspólnie, uważamy za dobry pomysł, w jakich 
dziedzinach chcielibyśmy część naszych kompe-
tencji oddać Unii – i to jest zawsze nasza decyzja 
– a w jakich nie. A automatyzm to jest taka, no… 
W „Folwarku zwierzęcym” Orwella jest taka postać 
– konik Boxer. On też zawsze miał na wszystko jed-
ną receptę: trzeba więcej pracować. Tak samo część 
elit europejskich ma na wszystko receptę: więcej 
integracji, trzeba więcej Unii. No, już to doprowa-
dziło do brexitu, więc mam nadzieję, że nastąpi za-
wrócenie z tej drogi, bo my… 

I tu już przechodzimy do wypowiedzi senatora 
Kamińskiego, że nasza wizja Europy jest inna. Tak, 
nasza wizja Unii Europejskiej jest inna – to jest 
wizja Unii wiernej traktatom europejskim, prze-
strzegającej prawa, przestrzegającej praworządno-
ści, czyli kompetencji zapisanych w traktatach dla 
instytucji europejskiej, przestrzegającej suweren-
ności państw, a do tego jeszcze chrześcijańskiego 
dziedzictwa kulturowego Europy. Niestety, obec-
nie instytucje unijne często próbują te prawa ła-
mać – dlatego występuje spór. Ale w tym sporze tak 
naprawdę to my jesteśmy po stronie korzeni Unii 
Europejskiej, tego, czym ona była i czym miała być 
wtedy, kiedy była zakładana.

Pan senator Klich – tu jeszcze troszeczkę się 
cofnę – powiedział, że ten pociąg integracji je-
dzie do przodu i musimy do niego wsiąść, bo nam 
odjedzie. No, to jest tak naprawdę materializm 
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dialektyczny, to jest marksistowska wizja historii 
jako pewnego nieuchronnego postępu… (Oklaski) 
…który przebiega zawsze w dobrym kierunku i tyl-
ko trzeba go dogonić, trzeba zawsze iść do przodu, 
bo jak się zostanie z tyłu, to będzie źle. No nie, re-
alizm w ocenie sytuacji, jak również to, jak nawet 
w ostatnich latach toczyła się historia, pokazuje, 
że różne instytucje, różne działania w historii też 
czasem wyznaczają ślepe uliczki, z których potem 
trzeba się wycofać. Czyli nie do każdego pociągu, 
który odjeżdża, warto tak na ślepo wsiadać, bez py-
tania, dokąd jedzie.

Pan senator Kamiński mówił o sojusznikach 
Putina. Czy pan Salvini zbudował Nord Stream II 
i uzależnił swój kraj od rosyjskiego gazu? Czy to 
pani Le Pen sprzedawała wbrew embargu podze-
społy do broni rosyjskiej? Dzisiaj Ukraińcy zestrze-
lili rosyjskiego drona wyprodukowanego w roku 
2022, w lutym, drona, który ma w sobie elektro-
niczne podzespoły francuskie. Pokazywali to dzi-
siaj na konferencji prasowej. Tak więc oczywiście 
nie zgadzamy się z tymi politykami, z panią Le Pen, 
z panem Salvinim, nie zgadzamy się z ich pogląda-
mi co do Putina i co do Rosji, nie mamy problemu, 
żeby o tym powiedzieć, uważamy, że one są błędne. 
Ale nie tylko z poglądami, lecz także z działaniami, 
z twardą polityką, realizowaną chociażby przez pa-
nią premier Merkel, wasze formacje nie to, że się 
nie zgadzały, Donald Tusk w swoim wystąpieniu 
mówił, że ta polityka była błogosławieństwem dla 
Europy. Właśnie widzimy na Ukrainie skutki tego 
błogosławieństwa.

Pan Kazimierz Michał Ujazdowski, pan sena-
tor… To jest ten moment, bo mówił, że tu niejako 
problemem nie jest to, czy Unia ma prawo oce-
niać, czy nie ma tego prawa – i tu szanuję pana 
senatora, który jako profesor prawa niejako zszedł 
na bok i nie zaatakował wprost, nie nazwał pro-
blemu, że właśnie nie ma, że ewidentnie prze-
kracza swoje kompetencje, widać, że tutaj, nie 
wiem, czy wykształcenie, czy dawne poglądy tro-
chę przeszkodziły, żeby tak wprost się przełamać 
– ale że problemem jest to, że w Polsce narusza-
na jest konstytucja, że np. minister sprawiedliwo-
ści i prokurator generalny to jest w jednej osobie, 
czego nie ma w żadnym cywilizowanym państwie. 
Otóż, nie trzeba być profesorem nauk prawnych, 
nawet nie trzeba być magistrem, wystarczy być 
uważnym studentem, żeby bodajże w podręcz-
niku „Wstęp do prawoznawstwa” przeczytać, że 
prokuratura podległa władzy wykonawczej, bę-
dąca częścią władzy wykonawczej to jest – uwaga 

– „klasyczny europejski model prokuratury”, wy-
stępujący w bardzo wielu europejskich państwach, 
w tej czy innej konstrukcji, czy prokuratora gene-
ralnego mianuje minister, czy mianuje rząd, w każ-
dym razie prokuratura jest podległa. Ale zostawmy 
państwa europejskie. Pan senator był ministrem 
w rządzie, w którym był minister sprawiedliwości 
będący jednocześnie prokuratorem generalnym, 
a był to śp. prof. Lech Kaczyński, i wówczas pan 
senator Ujazdowski nie miał z tym problemu, ba, 
bardzo dobrze się o działaniach ówczesnego mi-
nistra sprawiedliwości i prokuratora generalnego 
wypowiadał. Ale teraz, że tak powiem, w innym 
chórze to trzeba inaczej śpiewać.

Ale są też inne sprawy, chociażby kwestia wy-
boru KRS. Państwo cały czas mówicie, że narusza 
konstytucję to, że KRS jest wybierana przez Sejm…

(Senator Magdalena Kochan: Na szczęście…)
…a art. 187 pkt 1 ust. 2 konstytucji mówi, że 

składa się ona z 15 sędziów wybranych spośród 
sędziów i nie przesądza tego, kto ma ich wybierać, 
odsyła do ustawy, to ustawa ma zdecydować, kto 
ma ich wybierać. Tak więc ustawa zakorzeniona 
w bezpośrednim odesłaniu z konstytucji rzekomo 
ma łamać konstytucję.

Zbliżamy się już do końca. Pani senator 
Chybicka mówiła, że zbudowano wiele dróg, szpi-
tali. Bardzo wiele rzeczy zbudowano, to jest wielkie 
dobro. Tylko jest pytanie: czy skuteczniejsi będzie-
my, czy nawet więcej tych pieniędzy dostaniemy 
na koniec dnia i na lepszych warunkach, jeżeli 
będziemy mówić tak, przyjdziemy na negocjacje 
i powiemy, że Unia to jest wielkie dobro, musimy 
bez dyskusji zaakceptować wszystko, co nam ka-
żecie, a teraz negocjujmy? Tak jak mówię, jak się 
coś kupuje, sprzedaje, negocjuje… No nie tak się 
negocjuje, nie tak się negocjuje w biznesie, nie tak 
się negocjuje w stosunkach międzynarodowych. 
Trzeba mieć swoje interesy, trzeba umieć o nie za-
biegać. Nie można po prostu z góry… Ale jak w ogó-
le to sobie państwo wyobrażacie? Czy uważacie, że 
elity europejskie, również poszczególne państwa, 
np. Francja, Niemcy itd., to są tacy nasi dobrodzie-
je? Oni w tym nie mają żadnego swojego interesu, 
oni po prostu z tej czystej dobroci…

(Głos z sali: Niczego takiego nie powiedziałem.)
…chcą nam pomóc i chcą naszego dobra, a my 

po prostu, nie wiem, czegoś tu jeszcze chcemy, za-
miast z tego dobra szeroko czerpać. No nie, oni 
wszyscy mają swoje interesy. To, że Polska przy-
stąpiła do Unii, to nie jest działalność charytatyw-
na, altruistyczna ze strony Unii, to jest dostęp do 
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rynków zbytu, to jest możliwość ulokowania tutaj 
zakładów korzystających z taniej niewykwalifiko-
wanej siły roboczej, źle opłacanej, to jest kilka mi-
lionów młodych wykształconych Polaków, które 
wyjechały do tamtych krajów i budują ich dobrobyt, 
i pracują na tamte emerytury, nie na nasze. Polska 
też ponosi ogromne koszty związane z członko-
stwem w Unii. Bilans, uważamy, jest dla nas ko-
rzystny, ale te koszty też trzeba dostrzegać, trzeba 
je partnerom europejskim komunikować i cały czas 
mówić, że chcemy tak, chcemy tak, to jest nasz in-
teres, na to się nie zgodzimy, a nie podchodzić tak, 
że wy jesteście wielkie dobro i co nam każecie, to 
zrealizujemy, tu nie ma co uzgadniać. Właśnie 
wszystko trzeba uzgadniać.

Szanowni Państwo, kończąc moje wystąpie-
nie, które, jak mówię, nie dotyczyło informacji na 
temat możliwości uruchomienia środków, ale to 
państwo zaproponowali taki ton dyskusji i taką 
treść, powiem jeszcze jedno. W tym sporze, który 
się toczył, a który chyba już się zakończył, doty-
czącym kwestii organizacji wymiaru sprawiedli-
wości i wstrzymania środków z KPO, po stronie 
Polski, po stronie polskiego rządu było 100% racji 
moralnej i 100% racji prawnej, nie było racji siły. 
Polska jest mniejszym krajem, jest jeszcze biedniej-
szym, to „jeszcze” jest tu bardzo kluczowe, bo już 
wyprzedziliśmy 2 kraje tzw. starej Unii pod wzglę-
dem PKB i szybko zbliżamy się do kolejnych. Tak 
więc oczywiście, te pieniądze są dla nas korzystne, 
choć oczywiście, tak jak w każdym ludzkim przed-
sięwzięciu, a zwłaszcza w polityce, nie za wszelką 
cenę i nie na wszelkich warunkach. W tym musi-
my się obracać. Czasem trzeba być lwem, czasem 
trzeba być lisem, czasem trzeba, jak już mówiłem, 
zrobić krok do tyłu, żeby zrobić 2 kroki do przodu. 
Dlatego nie ma tu żadnej rozbieżności w tym, czy 
te środki są nam potrzebne czy nie są potrzebne. 
Są nam potrzebne, ale, tak jak mówię, nie za każ-
dą cenę.

Nie ma rozbieżności w tym, że mówimy, że 
jesteśmy obrońcami polskiej suwerenności, 
a w Unii się dogadujemy. Bo tak, jesteśmy obroń-
cami polskiej suwerenności – jak widać, również 
niestety przed częścią polskich polityków – ale 
oczywiście, prowadzimy politykę odpowiedzialną, 
rozumiejąc układ sił międzynarodowych, rozu-
miejąc sytuację geopolityczną, i czasem z róż-
nych złych rozwiązań wybierając to najmniejsze 
dla Polski zło, a czasem z różnych dobrych roz-
wiązań – to największe dobro. Choć sytuacji ide-
alnych nigdy nie ma. Dlatego właśnie udało się 

wynegocjować kompromis w sprawie KPO, któ-
ry zachowuje nasze podstawowe interesy. Jestem 
przekonany, że Unia Europejska też po swojej 
stronie wyrobi się z tymi formalnościami i  te 
środki do Polski popłyną. I tak jak Polska jest 
teraz jednym z liderów wzrostu gospodarczego 
w Unii Europejskiej, tak jak Polska ma teraz je-
den z najniższych wskaźników bezrobocia w Unii 
Europejskiej, tak jak w Polsce przez ostatnich 
6 lat dochód dysponowalny na głowę mieszkań-
ca wzrósł prawie o połowę i tak jak przegonili-
śmy 2 kraje starej Unii, tak również, m.in. dzięki 
temu programowi, ten trend będzie kontynuowa-
ny i już niedługo to kraje europejskie będą z nami 
negocjować. Po prostu będziemy na tyle bogaci, że 
będziemy płatnikiem netto, i wtedy nasza pozy-
cja negocjacyjna będzie już znacznie mocniejsza. 
Bardzo dziękuję. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję panu ministrowi…
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku…)
…za przedstawienie informacji.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, 

w trybie sprostowania.)
Nie, Panie Senatorze, nie ma…
(Senator Marek Borowski: Ale moje nazwisko 

było wymienione.)
Nie, nie, nie. Panie Senatorze…
(Senator Marek Borowski: No, jak nie?)
(Senator Danuta Jazłowiecka: Nazwisko było 

wymienione!)
(Senator Marek Borowski: Moje nazwisko 

było…)
Przepraszam. Czy ja, jako prowadzący obrady, 

mogę spokojnie wyjaśnić, dlaczego uważam ina-
czej? Mogę? Czy państwo prowadzicie obrady?

(Poruszenie na sali)
Bo za chwilę ogłoszę przerwę do jutra…
(Głos z sali: Proszę bardzo.)
…i będziecie tutaj czekać.
(Senator Magdalena Kochan: Proszę na nas nie 

krzyczeć.)
(Senator Danuta Jazłowiecka: Proszę na nas nie 

krzyczeć.)
Nie, bo wy bez przerwy krzyczycie.
(Głos z sali: Protest marszałka….)
Widzę, że w Senacie jest całkowite pomiesza-

nie ról.
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Pani, Pani Senator Kochan, bez przerwy 
wtrąca się do przemówień senatorów Prawa 
i Sprawiedliwości, prycha, wzdycha, oburza się, 
krytykuje. Bez przerwy. Bez przerwy.

A, pan, Panie Senatorze Borowski…
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku…)
…pan jest marszałkiem…
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, ja 

nie prycham, nie wzdycham i nie przerywam.)
Pan nie. Ale chcę panu przeczytać, jak jest 

w scenariuszu.
(Senator Marek Borowski: Proszę.)
„Czy sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy 

i Polityki Regionalnej, pan Marcin Horała, chciał-
by jeszcze zabrać głos i ustosunkować się do wy-
stąpień senatorów w dyskusji?”. Tak więc trudno, 
żeby nie wymienił pana nazwiska, skoro ustosun-
kowywał się do wystąpień senatorów w dyskusji. 
Jeżeli pan teraz w trybie ad vocem czy sprosto-
wania będzie prowadził dalszą polemikę, no, to 
będzie to tak naprawdę, według mnie, sprzeczne 
z regulaminem. Regulamin jest tak skonstruowany, 
że na początku wychodzi pan minister, ma swo-
bodną wypowiedź. Później są pytania senatorów. 
Następnie jest dyskusja. I on podsumowuje i za-
myka tę dyskusję.

(Senator Marek Borowski: No, ale… No, dobrze, 
ale…)

Dziękuję. (Oklaski)
(Senator Marek Borowski: Sprostowanie, Panie 

Marszałku, sprostowanie…)
Informuję, że porządek obrad czterdziestego 

drugiego posiedzenia Senatu…
(Senator Marek Borowski: Sprostowanie doty-

czy błędnie zrozumianej wypowiedzi.)
…został wyczerpany.
(Senator Marek Borowski: Przykro mi, ale to…)
Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 

porządkiem obrad.
Informuję państwa senatorów, że oświadcze-

nia złożone…
(Senator Marcin Bosacki: Będziemy na posie-

dzeniu konwentu o tym rozmawiać.)
… do protokołu zostaną zamieszczone w urzę-

dowej wersji sprawozdania stenograficznego.
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż 5 mi-

nut. Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy 
związane z wykonywaniem mandatu, przy czym 
nie może ono dotyczyć spraw będących przed-
miotem porządku obrad bieżącego posiedzenia 
Senatu. Marszałek odmówi przyjęcia niewygłoszo-
nych oświadczeń, których treści nie można ustalić 

lub których wygłoszenie przez senatora nie było-
by możliwe w przysługującym na to czasie, czyli 
w ciągu 5 minut.

Nad oświadczeniem senatorskim nie przepro-
wadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Pan senator Jerzy Wcisła, bardzo proszę.

SenatoR 
jerzy wcisła 

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Oświadczenie kieruję do ministra infrastruk-

tury, pana Andrzeja Adamczyka.
Szanowny Panie Ministrze!
6 maja 2022 r. podpisano umowę na trzeci, 

ostatni etap budowy kanału przez mierzeję, czy-
li drogi wodnej, która ma połączyć port morski 
w Elblągu z Morzem Bałtyckim. Zakończenie in-
westycji planowane jest na 30 kwietnia 2023 r. i od 
tego dnia port w Elblągu powinien być dostępny 
dla statków o zanurzeniu do 4,5 m i długości do 
100 m albo zestawów barek do 180 m, czyli statków 
o ładowności do 5 tysięcy t. Niestety, choć na inwe-
stycję wydane zostaną prawie 2 miliardy zł, do por-
tu morskiego w Elblągu nie wpłynie żaden statek 
o podanych parametrach. Wpłyną tam tylko takie 
statki, które i bez kanału wpływają do portu, a więc 
o zanurzeniu do 2 m i ładowności do 1 tysiąca t, 
czyli pięć razy mniejsze niż te, dla których budo-
wany jest kanał. Dlaczego tak się stanie? Dlatego, że 
30 kwietnia przyszłego roku rząd wprawdzie inwe-
stycję zakończy, ale to nie znaczy, że ją dokończy. 
Bo w lawinie entuzjastycznych informacji o tym, 
jak to port w Elblągu się rozwinie, ukrywany jest 
fakt, że ten kanał postanowiono zakończyć w krza-
kach, 3 km przed portem. Dopiero po upublicznie-
niu tych faktów przeze mnie i po moich ostrych 
interwencjach w 2019 r. postanowiono przedłużyć 
tor wodny o 2 km, ale nadal kończy się on 1 km 
przed nabrzeżami portu. Poza tym statki, dla któ-
rych budowany jest kanał, nie zawrócą w porcie, 
bo do tego potrzebna jest większa obrotnica, której 
rząd z jakichś niezrozumiałych powodów też nie 
chce wybudować. Wartość zadań, których rząd nie 
chce wykonać, to 30–70 milionów zł, czyli zaledwie 
1,5–3,5% kosztów całej inwestycji.

Wysoki Senacie, to prawdopodobnie jedyny 
przypadek na świecie, gdy rząd od samego począt-
ku zakłada, że zrealizuje 97% inwestycji, wiedząc, 
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że bez brakujących 3% inwestycja będzie bezu-
żyteczna. Równie dobrze można budować auto-
strady bez zjazdów i dziwić się, że nikt z nich nie 
korzysta. Jest to sprzeczne nie tylko ze zdrowym 
rozsądkiem, ale także z prawem, bo jeśli ktoś wy-
dał decyzję o budowie kanału, który nie kończy 
się w żadnym porcie, to działa na szkodę interesu 
publicznego i zgodnie z art. 231 kodeksu karnego 
powinien stanąć przez sądem. Grozi za to kara 
pozbawienia wolności do lat 3. 

Pytanie więc, po co rząd to robi. Otóż rząd wy-
myślił sobie, że te ostatnie zadania ma wykonać 
samorząd. Tyle że z żadnym samorządem tego nie 
uzgodnił. Rozpoczął inwestycję za 2 miliardy zł, nie 
ustalając, kto i za jakie pieniądze ma ją dokończyć. 
A dla Elbląga te 70 milionów zł to nie jakieś 3%, 
ale 100% środków na inwestycje, jakie to miasto 
posiada. Elbląg musiałby zamknąć wszystkie in-
westycje i remonty w mieście, by dokończyć to za-
danie rządowe.

Ja przed takim scenariuszem ostrzegałem już 
w 2017 r., gdy przyjmowaliśmy ustawę o budowie 
kanału, w której taką właśnie furtkę, bat na Elbląg 
znalazłem. Istnieje podejrzenie, że rząd czeka, aż 
Elbląg powie: nie stać nas na dokładanie do inwe-
stycji rządowej, i wtedy odpowie: to my możemy 
przejąć elbląski port. I oczywiście wtedy pieniądze 
się znajdą. Czy o to chodzi? 

W związku z tym proszę pana ministra o odpo-
wiedzi na następujące pytania.

Po pierwsze, dlaczego rząd podjął decyzję o bu-
dowie kanału, który nie prowadzi do nabrzeży żad-
nego portu, czyli nie będzie można go wykorzystać 
transportowo?

Po drugie, rząd twierdzi, że inwestycję ma do-
kończyć elbląski samorząd. Ale taką decyzję trzeba 
podjąć przed uruchomieniem inwestycji. Proszę 
zatem o informację, czy, a jeśli tak, to kiedy i na ja-
kich warunkach, zaproponowano Elblągowi udział 
w tej inwestycji. Proszę o pokazanie dokumentów 
w tej sprawie.

Po trzecie, czy Elbląg zgodził się na dokoń-
czenie inwestycji na własny koszt? Też proszę 
o dokumenty.

Po czwarte, jeżeli Elbląg się nie zgodził, to 
kto ją dokończy? Czy grozi nam, że inwestycja 
zostanie zakończona, ale będzie niedokończona, 
a więc bezużyteczna z transportowego punktu 
widzenia?

Po piąte, czy gdyby samorząd przekazał port 
państwu, to budżet państwa dołożyłby brakujące 
pieniądze i dokończyłby inwestycję?

Panie Ministrze, kanał przez mierzeję ma uza-
sadnienie ekonomiczne i jest potrzebny. Kilkaset 
statków rocznie, obecnie rozładowywanych 
w Gdańsku, może trafić do Elbląga, z korzyścią tak-
że dla portu w Gdańsku, który nastawiony jest na 
obsługę większych jednostek. Bardzo szybko rozła-
dunki w Elblągu mogą dojść do 1 miliona t rocznie.

(Sygnał timera)
Proszę o jeszcze minutkę.
Bardzo szybko rozładunki w Elblągu mogą dojść 

do 1 miliona t rocznie. By tak się stało, trzeba tyl-
ko tor wodny o głębokości 5 m przedłużyć o 1 km 
i zbudować obrotnicę o średnicy 160 m.

Apeluję do pana ministra o rozszerzenie tej in-
westycji o te 2 zadania. Dopiero wtedy zacznie ona 
przynosić korzyści Elblągowi, regionowi, a także 
portom morskim i transportowi śródlądowemu. 
W przeciwnym wypadku będzie to pomnik bez-
myślnego marnotrawienia pieniędzy.

Oczywiście mam świadomość, że miasto Elbląg 
stoi przed trudną decyzją, czy dołożyć 70 milio-
nów zł, by dokończyć to, co rząd rozgrzebał, czy 
stracić port. Nie godzi się, Panie Ministrze, uży-
wać takich szantaży, by sztandarowa inwestycja 
tego rządu musiała być kończona przez miasto. 
Dziękuję bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
Proszę o wygłoszenie oświadczenia panią se-

nator Chybicką.

SenatoR 
alicja chybicka 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Swoje oświadczenie kieruję na początek do 2 

ministrów, a jeśli zdążę, zwrócę się jeszcze do trze-
ciego. Dostaję bardzo wiele próśb, na które muszę 
zareagować.

Na początku zwrócę się do pani minister do 
spraw klimatu.

Zmiany klimatu są przyczyną wielu chorób, 
w tym zmian psychicznych i nowych alergii. Dr 
hab. Maciej Kupczyk mówił o tym na krajowym 
zjeździe alergologów. Wskutek zmian klima-
tycznych pojawiły się nowe owady, nazywają się 
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klecanki. Ich użądlenie powoduje wstrząs anafi-
laktyczny. One wyglądają… Są trochę podobne do 
małych muszek. Pyłek ambrozji to pyłek, który 
może dać bardzo ciężkie uczulenie. Zmiany kli-
matyczne prowadzą do zmian flory i fauny. O tym 
wielokrotnie mówiono na posiedzeniach Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu. Właściwie cały 
świat mówi o tym, jak źle zmiany klimatu wpły-
wają na zdrowie człowieka. My będziemy o tym 
mówić na posiedzeniu wyjazdowym Komisji 
Nadzwyczajnej do spraw Klimatu, Komisji Zdrowia 
i  Parlamentarnego Zespołu do spraw Dzieci. 
Będziemy o  tym rozmawiać pod kątem dzieci. 
Będzie to temat: zdrowie dziecka a zmiany klimatu. 
Chodzi o to, jak te zmiany na to zdrowie wpływają. 

Chciałabym prosić panią minister o  odpo-
wiedź na piśmie na pytanie, co zrobiono do tej 
pory w kwestii działań wpływających na popra-
wę zdrowia. Z tego, co mówią uczeni na różnych 
zjazdach medycznych, wynika, że nie zrobiono nic. 
Wszystko się posuwa w bardzo złym kierunku. Co 
zrobiono, ażeby człowiek był bardziej bezpieczny, 
a zmiany klimatyczne nie postępowały?

Drugie oświadczenie kieruję do ministra 
zdrowia.

Jest to oświadczenie w sprawie badań prze-
siewowych dla… Ja powiem „dla dzieci ukraiń-
skich”, ale tak naprawdę to chyba 3 milionów 
Ukraińców. Może dla całych 3 milionów to nie, bo 
część Ukraińców przejechała przez Polskę i udała 
się gdzieś do innych krajów. Jestem z Wrocławia. 
Co trzeci wrocławian to w tej chwili Ukrainiec, 
uchodźca lub już wcześniej tam pracujący.

Dlaczego apeluję o  badania przesiewowe? 
Pytanie moje do pana ministra jest… Jest roz-
kład jazdy, jak służby medyczne mają postępo-
wać zarówno z dziećmi, jak i z dorosłymi. Oni są 
traktowani tak jak Polacy, ale nie można ich trak-
tować tak jak Polaków. Dlaczego? Ja może powiem 
o dzieciach, bo jestem pediatrą. Dzieci są niezasz-
czepione, a jeśli nawet są, to w bardzo niewiel-
kim odsetku. To jest w granicach 60%, w dobrym 
miejscu. W innych miejscach było jeszcze gorzej. 
Kalendarz szczepień nie jest taki jak polski kalen-
darz szczepień. Pojawiły się choroby – mam takie 
sygnały od moich kolegów pediatrów – które nam 
w Polsce już się nie śnią, takie jak świerzb czy wsza-
wica. To może nie są choroby, to pasożyty. Są pa-
sożyty zewnętrzne i wewnętrzne. Szkoda tu o tym 
mówić. Są patogeny, o których już zapomnieliśmy.

5 czerwca w gabinecie prezydenta Sutryka, 
z jego udziałem, ale niemedycznym, kierownicy 

klinik pediatrycznych będą przyjmowali zdrowe 
dzieci ukraińskie w celu dokonania przesiewu. 
Przekonamy się, ile z tych dzieci wymaga opieki. Ja 
od osób, które będą to robiły, wiem, że dzieci, które 
już trafiają do szpitali, do kliniki endokrynologii, 
nefrologii czy onkologii, to są dzieci bardzo mocno 
zaniedbane i wymagające postępowania medycz-
nego. Bez takiego przesiewu dzieci i dorośli trafiają 
między… Te dzieci trafiają do przedszkoli, do szkół 
i, powiem krótko, zakażają inne dzieci.

Czy ministerstwo podjęło jakiekolwiek działa-
nia, ażeby dokonać takiego przesiewu? Te badania 
będą absolutnie charytatywne, ale wydaje mi się, 
że przy takiej skali – tych uchodźców, którzy do 
Polski przyjechali, są 3 miliony – jest to zadanie dla 
rządu. Uprzejmie proszę o odpowiedź.

Dziękuję bardzo, trzeciego już nie zdążę…

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Pani Senator.
Teraz pan senator Pęcherz wygłosi swoje 

oświadczenie.
Bardzo proszę.

SenatoR 
janusz Pęcherz 

Dziękuję, Panie Marszałku.
Swoje oświadczenie kieruję do ministra eduka-

cji i nauki, pana Przemysława Czarnka.
Szanowny Panie Ministrze, w związku z uchwa-

leniem noweli ustawy o systemie oświaty oraz 
niektórych innych ustaw, w której m.in. zagwa-
rantowano większą liczbę pedagogów, psycho-
logów, logopedów i innych specjalistów, pragnę 
zwrócić uwagę na zagrożenia, jakie mogą się poja-
wić w związku z realizacją tych zapisów w odnie-
sieniu do dotacji na wysokofunkcjonujące dzieci 
z autyzmem.

Autyzm nie jest chorobą, ale zaburzeniem, 
które cechuje się, w dużym uproszczeniu, od-
miennym sposobem myślenia. Osoba autystyczna 
działa i reaguje inaczej, ponieważ skupia uwa-
gę na przedmiotach, procesach i mechanizmach 
zamiast na ludziach i relacjach z nimi. U każdej 
osoby autyzm manifestuje się inaczej. Część osób 
w spektrum autyzmu prezentuje niepełnospraw-
ność umysłową, a druga część mieści się w normie 
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intelektualnej lub znajduje się powyżej tej nor-
my. O takich osobach mówi się potocznie, że są 
wysokofunkcjonujące.

Zapowiadane zmiany, które zakładają obniże-
nie dotacji dla dzieci wysokofunkcjonujących, są 
bardzo złym pomysłem. Pomysł ten argumentuje 
się tym, iż dzieci, które nie prezentują obciąże-
nia intelektualnego, nie potrzebują tyle wsparcia. 
W rzeczywistości jest zupełnie przeciwnie. Dla 
każdej osoby w spektrum autyzmu najważniej-
sze jest poczucie bezpieczeństwa. Są to prawie 
zawsze osoby straumatyzowane, których życie 
to ciągła walka o przetrwanie w świecie, który 
jest dla nich trudny w odbiorze. Młodzież i dzieci 
wysokofunkcjonujące to osoby, które doskonale 
zdają sobie sprawę z tego, że są inne, że różnią 
się od swoich rówieśników. To z kolei prowadzi 
do powstania stanów lękowych, depresji i innych 
zaburzeń psychicznych. Szczególnie trudnym 
czasem jest okres dojrzewania takiego dziecka. 
Nawet jeśli wysokofunkcjonująca osoba z auty-
zmem nie potrzebuje tak dużo zajęć z logope-
dą czy rehabilitantem, to potrzebuje ogromnego 
wsparcia ze strony psychologa, zajęć rozwija-
jących kompetencje społeczne i wspierających 
sferę emocjonalną. Nie jest tak, że dzieci wyso-
kofunkcjonujące mają mniejsze potrzeby. Jest 
zupełnie odwrotnie. One potrzebują po prostu 
innego rodzaju zajęć, które pozwolą im w przy-
szłości dobrze funkcjonować w społeczeństwie. 
A przecież na tym zależy społeczeństwu.

Walczmy o te dzieci i nie zostawiajmy ich sa-
mych tylko dlatego, że nie krzyczą na ulicy. Nie 
zabierajmy im zajęć, które pomagają im przebyć 
drogę od frustracji do relacji. Dajmy im szansę 
na dobre życie. Uprzejmie proszę pana ministra 
o zainteresowanie się tą ważną sprawą. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Krzysztof Brejza.

SenatoR 
krzyszTof brejza 

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Dostałem dzisiaj z Ministerstwa Zdrowia odpo-
wiedź w sprawie, którą upubliczniłem w listopadzie 
ubiegłego roku, czyli w sprawie elektronicznego re-
jestru ciąż. Rząd nie wycofuje się z tego szaleńcze-
go pomysłu.

Chciałbym skierować do pana premiera oświad-
czenie w tej sprawie i wyrazić głębokie ubolewa-
nie, że rząd nadal pracuje nad rozporządzeniem 
wprowadzającym elektroniczne kolczykowanie ko-
biet, monitoring ciąż. Nie zdarzyło się przez ostat-
nie lata nic, co by to uzasadniało. Nie było żadnych 
sygnałów ze strony środowiska medycznego, sto-
warzyszeń lekarzy, stowarzyszeń obywatelskich, 
branżowych, jakichkolwiek innych, które skłania-
łyby do tego, żeby wprowadzać ciąże do SIM. To jest 
szaleństwo. Nie ma żadnego powodu, żeby tworzyć 
elektroniczny rejestr ciąż.

Zdarzyło się tylko jedno. Zdarzył się wyrok, 
sadowyrok tzw. Trybunału, tzw. wyrok. Zdarzyły 
się przypadki zainteresowania organów ścigania, 
prokuratury, zbierania informacji medycznych 
o kobietach, weryfikowania, w jaki sposób doszło 
do poronienia czy do usunięcia ciąży. I wiele osób 
wskazuje w ostatnich miesiącach, że ten rejestr ma 
ułatwić organom ścigania weryfikację, ściganie ko-
biet, sprawdzanie, czy do poronienia doszło w spo-
sób naturalny, czy też może stało się coś innego.

I  tak mamy najbardziej sadystyczne prawo 
aborcyjne w Europie… jedno z najbardziej, mode-
lowane przez ekipę rządzącą na wzór prawa funk-
cjonującego w niektórych państwa afrykańskich, 
na Bliskim Wschodzie, w Ameryce Łacińskiej.

Chciałbym podnieść jeszcze jedno: 6 tysięcy 
obywateli i obywatelek zgłosiło swój protest w try-
bie konsultacji do tego szaleńczego rozporządze-
nia. Negatywne stanowisko wyraziła chociażby 
Fundacja „Panoptykon”, stwierdzając, że rozsze-
rzenie danych o informacje dotyczące ciąż spowo-
duje istotne ułatwienie w pozyskiwaniu danych 
przez prokuraturę, która mogłaby występować 
do Ministerstwa Zdrowia lub Centrum e-Zdrowia 
o udostępnianie danych wszystkich kobiet, co do 
których w określonym przedziale czasu wprowa-
dzono do SIM informację o ciąży.

Szanowni Państwo, nic nie stało się takiego, 
poza tym sadowyrokiem, co skłaniałoby do tego, 
żeby wprowadzić ten monitoring w zakresie ciąż. 
Dlatego chciałbym zaapelować z tego miejsca do 
pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i pana pre-
miera Mateusza Morawieckiego o to, żeby zaczęli 
monitorować i rejestrować inne zjawiska w Polsce, 
np. rosnącą inflację, rosnące raty kredytów, 
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wydłużające się sprawy w sądach, wydłużające 
się kolejki do lekarzy specjalistów czy też rosną-
cą drożyznę. To rzeczywiście wymaga aktywności 
i zainteresowania państwa. I chciałbym zaapelo-
wać z tego miejsca do panów premierów o to, żeby 
ten szaleńczy, rodem z Orwella pomysł porzucić 
i jak najszybciej to rozporządzenie, procedowane 
teraz w RCL, wyrzucić do kosza. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję.
Proszę o wygłoszenie oświadczenia senatora 

Stanisława Gawłowskiego.

SenatoR 
sTanisław Gawłowski 

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ja swoje pierwsze oświadczenie kieruję do mi-

nistra infrastruktury.
Jeszcze w  czasach, gdy funkcjonowa-

ło Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi 
Śródlądowej, rząd zapowiedział realizację progra-
mu mikroretencji i retencji.

Kolejnego województwa, tym razem zachod-
niopomorskiego, dotyczy problem suszy. Ale, 
poza deklaracją, ja nie słyszę o żadnych realiza-
cjach projektów, które są z retencją związane. 
Ostatnie znane mi to programy dotyczące retencji 
górskiej i retencji nizinnej, realizowane przez rząd 
Platformy razem z Lasami Państwowymi. Potem 
już nic się nie działo.

W związku z tym chciałbym się dowiedzieć, ja-
kie inwestycje związane z tym obszarem zostały 
zrealizowane i są realizowane w Polsce, ze szcze-
gólnym uwzględnieniem inwestycji realizowanych 
na Pomorzu Zachodnim. To oświadczenie składam 
w swoim imieniu i pani senator Kochan.

Również w takim składzie, czyli ja i pani se-
nator Kochan, chcielibyśmy zapytać o realizację 
przedsięwzięć związanych z przebudową drogi 
wodnej, toru wodnego na terenie portu Szczecin.

Zostały zabezpieczone pieniądze unijne przez 
rząd Platformy na pogłębienie toru podejściowe-
go do portu Szczecin do głębokości 12,5 m. Ta in-
westycja w zasadzie już się zakończyła, ale statki 
nadal nie wpłyną, bo trzeba przebudować tor na 

terenie całego portu oraz przebudować nabrzeża 
portowe. Chcemy wiedzieć, kiedy ten proces się 
rozpocznie. To jest, zwłaszcza w części dotyczącej 
toru wodnego, zadanie po stronie administracji 
rządowej, bo za bezpieczeństwo żeglugi mor-
skiej odpowiada administracja morska. Czy porty 
Szczecin i Świnoujście będą realizować to w jakimś 
zakresie? Pytamy, ponieważ jest to spółka Skarbu 
Państwa. To również chcielibyśmy wiedzieć, chcie-
libyśmy uzyskać tego typu informacje od ministra.

I trzecia sprawa, dotycząca bieżących wyda-
rzeń, Panie Marszałku. To moje oświadczenie jest 
adresowane do marszałka Grodzkiego – z prośbą, 
żeby dokonał interpretacji regulaminu.

Jeżeli jest wymieniane nazwisko senatora 
i z tym nazwiskiem jest wiązana wypowiedź, któ-
ra nie padła, np. z moich ust, bo nie mówiłem nic 
o sondażach i poparciu, albo nie ma jakiejkolwiek 
reakcji, a pan marszałek prowadzący, w tym przy-
padku pan marszałek Pęk, uniemożliwia sprosto-
wanie tej wypowiedzi, to łamie Regulamin Senatu. 
Marszałek jest pierwszym spośród równych i ma 
za zadanie tylko prowadzić obrady, nie może łamać 
regulaminu. W moim przekonaniu złamał regula-
min i oczekuję, że zostanie przeprowadzona wła-
ściwa interpretacja regulaminu w tej sprawie, tak 
żeby w przyszłości nie było tego typu rozdźwięków.

A co do stylu wypowiedzi dotyczącej pani se-
nator Kochan to powiem, że kulturę wynosi się 
z domu, Panie Marszałku. (Oklaski)

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dobrze. Dwa słowa komentarza. Jeśli chodzi 
o moją wypowiedź w stosunku do pani senator 
Kochan, to była ona zbyt emocjonalna i chcę panią 
z tego miejsca przeprosić. To może też skutek emo-
cji wywołanych przedmiotem posiedzenia, które 
było dość ciężkie.

Co do kwestii interpretacyjnej, to może rzeczy-
wiście dobrze byłoby skonsultować z marszałkiem 
Grodzkim i prezydium interpretację. Ja jestem 
uprawniony do interpretowania regulaminu, je-
śli prowadzę obrady, i uważam, że porządek ob-
rad skonstruowany tak, że po dyskusji minister 
ma prawo odnieść się do wypowiedzi wszystkich 
senatorów, którzy zabierali głos w dyskusji… No, 
to jest chyba właśnie po to, żeby to minister miał 
ostatnie słowo, bo jeżeli po wypowiedzi ministra 
wszyscy mieliby odnosić się ad vocem i prostować 
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te wypowiedzi, to wywiązałaby się kolejna dysku-
sja i ja bym musiał znowu udzielić głosu panu mi-
nistrowi, który by powiedział, że jego wypowiedzi 
zostały błędnie zinterpretowane, i to trwało by bez 
końca. Dlatego uważałem, że…

(Głos z sali: Bez końca nie.)
No ale bardzo, bardzo długo i wydaje mi się, że 

byłaby to taka…
(Głosy z sali: Jeżeli, Panie Marszałku, minister 

uprawia tutaj demagogię…)
No ale to jest państwa zdanie, on uważał inaczej.
(Głosy z sali:…Wiedzieć…)
Dobrze. Szanowni Państwo, uważam, że nie 

muszę mieć racji w tej kwestii, ale taki pogląd wy-
raziłem, prowadząc obrady. Uważam, że można 
dokonać wiążącej interpretacji. Dziękuję.

Pan senator Bogdan Zdrojewski – w trybie 
zdalnym.

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

SenatoR 
boGdan zdrojewski 

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Moje oświadczenie składam do ministra zdrowia, 

pana Adama Niedzielskiego, a dotyczy ono losów in-
westycji szpitala onkologicznego we Wrocławiu.

Przypomnę, że na szesnastym posiedzeniu 
Senatu w dniu 14 października 2020 r. złożyłem 
oświadczenie w sprawie kondycji służby zdrowia, 
wskazując wiele elementów, które powinny budzić 
niepokój. Otrzymałem wówczas od pana ministra 
w miarę satysfakcjonującą odpowiedź i zapowiedź 
stałego monitorowania tej problematyki i zainte-
resowania się nią. Podobnie było na jednym z po-
siedzeń Senatu, kiedy dostałem potwierdzenie, iż 
ministerstwo monitoruje problem, jak również 
deklaruje określone wsparcie. Niestety jest tak, 
że przez ten czas stało się raczej więcej złego niż 
dobrego. Inwestycja, generalnie rzecz biorąc, nie 
ruszyła, postępowania przetargowe nie dają re-
zultatu, a moje przewidywania zawarte w tamtym 
oświadczeniu znalazły potwierdzenie w faktach. 

W związku z tym dzisiaj z jednej strony proszę 
pana ministra o nadzór, o pewnego rodzaju kontro-
lę, o monitorowanie problemu, a z drugiej strony 
także o potwierdzenie określonej deklaracji wspar-
cia finansowego dla tej inwestycji w związku z dra-
matyczną zmianą w kosztorysie.

Dodam od siebie, że, obserwując rozwój tej in-
westycji, ze zdumieniem stwierdzam, że ona rośnie 
już nieracjonalnie, jeżeli chodzi o wielkość, rośnie 
też nieracjonalnie, jeżeli chodzi o koszty, przedłu-
ża się także czas realizacji tej inwestycji pomimo 
tego, że inwestycja jeszcze się nie zaczęła, ale do-
strzegam także sygnalizowane do mojego biura 
problemy związane z samym projektem, z kwestia-
mi, które zapowiadają rozmaite osoby i instytucje, 
problemy logistyczne związane np. z wewnętrzną 
komunikacją, możliwością dystrybucji określonych 
usług, przeskalowaniem wielu, wielu elementów 
składających się na ten projekt. W związku z tym 
apeluję do pana ministra, by ze względu na udział 
finansowy w tym przedsięwzięciu, krótko mówiąc, 
bardziej zainteresował się losami tego obiektu, tej 
inwestycji, jak również potwierdził swoją akcep-
tację dla określonych rozwiązań, które obecnie są 
preferowane przez urząd marszałkowski. Dziękuję 
bardzo.

WiceMaRSzałek 
marek Pęk 

Dziękuję bardzo.
To było ostatnie oświadczenie.
Proszę panią senator o ewentualne komunikaty.
(Głos z sali: Nie ma.)
Nie ma komunikatów.
Informuję, że protokół czterdziestego drugiego 

posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X ka-
dencji zostanie udostępniony senatorom w termi-
nie 30 dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam czterdzieste drugie posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej X kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską 
marszałkowską)

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 16)
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42. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 18 i 19 maja 2022 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  1 R. ambrozik ? - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  2 P. arndt ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  3 W. Bernacki ? - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  4 h. Bieda + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  5 g. Bierecki + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  6 P. Błaszczyk + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  7 R. Bober + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  8 j. Bogucki - - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  9 M. Borowski ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borusewicz + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  11 B. Borys-damięcka ? - - + + + - . + + + + + + + + + + + +
  12 M. Bosacki - - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  13 k. Brejza ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  14 M. Budner + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  15 j. Bury ? - - + + + - + + + + + . + + + + + + +
  16 j. chróścikowski - - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  17 a. chybicka + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  18 l. czarnobaj + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  19 g. czelej + - + + + + + - - + - + + - - - - + - +
  20 j. czerwiński ? - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  21 d. czudowska + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  22 W. dobkowski + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  23 R. dowhan + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  24 a. dunin ? - - + + + - - + + + + + + + + + + + +
  25 W. durlak + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  26 j. Fedorowicz + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  27 z. Frankiewicz + - - + + + - - + + + + + + + + + + + +
  28 e. gawęda + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  29 S. gawłowski ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  30 B. godyla + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  31 S. gogacz ? - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  32 M. golba . - + + + + + - - + - + + - - - + - - +
  33 a. gorgoń-komor + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  34 t. grodzki + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  35 j. gromek ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  36 M. gromko + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  37 j. hamerski + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  38 j. hibner ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  39 j.M. jackowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  40 d. jazłowiecka + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  41 M. kamiński - - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  42 S. karczewski . - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  43 k. kleina + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  44 B. klich ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  45 a. kobiak + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  46 M. koc + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  47 M. kochan ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  48 a. kołacz-leszczyńska + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  49 W. komarnicki + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  50 M. komorowski ? - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  51 W. konieczny ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  52 t. kopeć + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  53 M. kopiczko + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
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     1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 W. kraska ? - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  55 k. kwiatkowski + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  56 S. lamczyk + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  57 j.F. libicki + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  58 M. łuczak ? - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  59 j. łyczak + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  60 R. Majer + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  61 B. Małecka-libera ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  62 R. Mamątow - - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  63 M. Martynowski + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  64 e. Matecka + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  65 a. Mężydło + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
  66 g. Morawska-Stanecka ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  67 k. Mróz . - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  68 B. orzechowska ? - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  69 S. ożóg + - + + + + . - - + - + + - - - - - - +
  70 a. Pająk . - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  71 j. Pęcherz + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  72 M. Pęk + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  73 W. Piecha - - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  74 M. Plura ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  75 a. Pociej ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  76 z. Pupa + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  77 j. Rotnicka + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  78 j. Rusiecki . - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  79 S. Rybicki + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  80 j. Sagatowska + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  81 j. Sekuła ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  82 M. Seweryński . - + + ? . + . . . . . . . . . . . . .
  83 W. Skurkiewicz - - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  84 k. Słoń ? - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  85 l. Staroń + - + + + + + ? . + - ? + ? ? + + + + ?
  86 a. Szejnfeld . - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  87 a. Szwed + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  88 R. Ślusarz . - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  89 R. Świlski + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  90 d. tobiszowska ? - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  91 W. tyszkiewicz ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  92 k.M. Ujazdowski - - - + + + ? + + + + + + + + + + + + +
  93 j. Wcisła . - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  94 k. Wiatr ? - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  95 j. Włosowicz + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  96 a. zając + - + + + + + - - + - + + - - - - - - +
  97 j. zając ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  98 B. zdrojewska ? - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  99 B. zdrojewski - - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
  100 W. ziemniak + - - + + + - + + + + + + + + + + + + +
 
  głosujących 90 99 99 99 99 98 98 97 97 98 98 98 97 98 98 98 98 98 98 98
  za 50 0 47 99 98 98 47 49 52 98 52 97 97 52 52 53 54 54 53 97
  Przeciw 9 99 52 0 0 0 50 47 45 0 46 0 0 45 45 45 44 44 45 0
  Wstrzymało się 31 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1
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42. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 18 i 19 maja 2022 r.

. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

     21 22 23 24 25 26 27 28 29
  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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42. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 18 i 19 maja 2022 r.

     21 22 23 24 25 26 27 28 29
  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 98 98 98 98 98 98 97 98
  za 98 98 98 53 98 98 53 52 53
  Przeciw 0 0 0 45 0 0 0 44 44
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 45 1 1
         





Przemówienia i oświadczenia 
senatorów 

przekazane do protokołu, 
niewygłoszone 

podczas 42. posiedzenia senatu
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42. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 18 i 19 maja 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o pomocy obywatelom 

Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz 
ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publicz-
ne jest utworzenie systemu teleinformatycznego mającego na celu ułatwienie 
nawiązywania kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy oby-
watelami Ukrainy przebywającymi na terytorium Polski w związku z konflik-
tem zbrojnym na terytorium ich państwa.

Jak podkreślano w uzasadnieniu: „Obywatele Ukrainy przebywający na te-
rytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym na tery-
torium tego państwa napotykają trudności w znalezieniu pracy odpowiadającej 
ich kwalifikacjom. Rekomendowanym rozwiązaniem tego problemu jest utwo-
rzenie systemu teleinformatycznego służącego do ułatwienia nawiązywania 
kontaktów między pracodawcami a poszukującymi pracy. Rozwiązanie to będzie 
stanowić niewątpliwie wsparcie w znalezieniu stosownych ofert pracy na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej. W celu zapewnienia bezpieczeństwa prawnego 
niezbędne jest umocowanie prawne funkcjonowania wspomnianego narzędzia 
w akcie rangi ustawowej.

Projekt ustawy zakłada utworzenie przez ministra właściwego do spraw 
informatyzacji i zapewnienie funkcjonowania systemu teleinformatycznego 
służącego do ułatwienia nawiązywania kontaktów między pracodawcami a po-
szukującymi pracy obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy 
z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konflik-
tem zbrojnym na terytorium tego państwa (DzU poz. 583 z późn. zm.), to jest 
zarówno obywatelami Ukrainy, którzy przybyli na terytorium Rzeczypospolitej 
w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium ich państwa, jak i pozostałymi 
obywatelami Ukrainy legalnie przebywającymi na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej.

Minister właściwy do spraw informatyzacji, będący administratorem danych 
przetwarzanych w systemie, odpowiadać będzie za zapewnienie zasad bezpie-
czeństwa i ochrony danych. W tym zakresie należy w szczególności wymienić 
następujące zadania ministra:

1) zapewnianie ochrony przed nieuprawnionym dostępem do systemu 
teleinformatycznego;

2) zapewnienie integralności danych  w systemie teleinformatycznym;
3) zapewnienie dostępności systemu teleinformatycznego dla podmiotów 

przetwarzających dane w tym systemie;
4) przeciwdziałanie uszkodzeniom systemu teleinformatycznego;
5) określanie zasad bezpieczeństwa przetwarzanych danych, w tym danych 

osobowych;
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6) określanie zasad zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych;
7) zapewnianie rozliczalności działań dokonywanych na danych w systemie 

teleinformatycznym.
System teleinformatyczny zawierać będzie funkcjonalności pozwalające na:
1) przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie ofert pracy;
2) przetwarzanie, w tym wprowadzanie, gromadzenie i usuwanie informacji 

dotyczących kwalifikacji i doświadczenia zawodowego;
3) dokonywanie analiz informacji, o których mowa w pktach 1 i 2, w celu 

przygotowania rekomendacji w zakresie dostępnych ofert pracy, odpowiednio 
do danych zgromadzonych w systemie.

Dzięki wdrożeniu odpowiednich rozwiązań teleinformatycznych osoba zaine-
resowana będzie w stanie zmapować swoje kompetencje oraz potrzeby i uzyskać 
informację zwrotną dotyczącą ofert pracy i danych kontaktowych do potencjal-
nych pracodawców.

Osoba poszukująca pracy w celu wykorzystywania systemu będzie zakła-
dała profil użytkownika, stanowiący wydzieloną część systemu zawierającą 
zbiór danych identyfikujących pracownika z przyporządkowanymi zasobami 
systemu”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora artura dunina  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfi-

kacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych 
ustaw jest w rzeczywistości ustawą, która przemyca zapis o przejęciu Polskiego 
Górnictwa Naftowego i Gazownictwa przez Orlen. Jest to kolejny bubel praw-
ny, który z pominięciem odpowiednich konsultacji będzie musiał być szybko 
nowelizowany.

W dobie, kiedy priorytetem powinny być zapewnienie Polakom bezpieczeń-
stwa energetycznego i walka z ogromnymi cenami na stacjach paliw, czas będzie 
wykorzystany jedynie na powołanie nowych prezesów i ich zastępców, a także 
na obsadzenie stanowisk dyrektorskich przez kolegów partyjnych. Budowanie 
tak dużego tworu jest wyczynem administracyjnym, ciężkim do udźwignięcia 
pod względem organizacyjnym, kadrowym i finansowym. Pewnym jest, że PiS 
wykorzysta każdą możliwość do tworzenia nowych struktur i oddziałów tere-
nowych, aby zatrudnić własne kadry.

Samo przejęcie PGNiG przez Orlen oznacza wybudowanie giganta dyktujące-
go warunki na rynku, który stanie się bezkonkurencyjny, a monopolizacja rynku 
niesie za sobą ryzyko wysokich cen. Zabieranie obywatelom możliwości wyboru 
na wolnym rynku odpowiednio niższych kosztów energii i paliwa to działanie 
na szkodę polskiej gospodarki i dodatkowe zadłużenie obywateli.

Należy wyraźnie zaznaczyć, że to połączenie nie ma logistycznego i ekono-
micznego wytłumaczenia, stworzy jedynie ociężałego molocha bez odpowiedniej 
organizacji, który stanie się obciążeniem dla polskiego budżetu.

Trzeba sobie zadać podstawowe pytania: czy w tej sytuacji spółka będzie 
w stanie obronić się przed wrogim przejęciem, stanowiąc jednocześnie konku-
rencję światową? I co najważniejsze: czy zapewni bezpieczeństwo energetyczne 
i paliwowe naszym obywatelom?
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Przemówienie senatora beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfi-

kacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych 
ustaw wprowadza zmiany w kilku aktach prawnych, m.in. w ustawach o inwe-
stycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego 
w Świnoujściu, o drogach publicznych, o odpadach wydobywczych, o udostępnia-
niu informacji o środowisku i jego ochronie, o udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, w prawie geologicznym 
i górniczym.

Celem ustawy ma być ułatwienie przenoszenia koncesji i innych decyzji ad-
ministracyjnych, których udzielono przedsiębiorcom, również w ramach reor-
ganizacji podmiotów (w przypadku połączenia, podziału spółek czy wydzielenia 
przedsiębiorstwa lub jego części). Do tej pory konieczne jest każdorazowe bada-
nie przez przedsiębiorcę, czy w wyniku przeprowadzonego przez niego proce-
su dana koncesja czy decyzja nie wygaśnie ze względu na przepisy szczególne, 
które nie przewidują przejścia koncesji na podmiot powstały w wyniku reorga-
nizacji, lub z uwagi na treść konkretnej decyzji. Również w przypadku działań 
reorganizacyjnych dotyczących wyodrębnienia przedsiębiorstwa lub jego zorga-
nizowanej części należy każdorazowo badać, czy istnieje ustawowy tryb przeno-
szenia poszczególnych koncesji lub decyzji, a następnie przenosić je pojedynczo, 
w drodze szeregu postępowań administracyjnych. Powyższe z całą pewnością 
utrudnia funkcjonowanie przedsiębiorcom, w szczególności tym prowadzącym 
działalność na dużą skalę. Takowe zmiany przepisów są potrzebne, ponieważ 
są związane z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi 
w obrębie sektora gazowego, i zwrócić należy uwagę, że zmiany te odnoszą się 
głównie do spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna, 
podczas gdy problematyka ta dotyczy również innych przedsiębiorców oraz pod-
miotów niezwiązanych z sektorem gazowym. Należałoby zatem się zastanowić, 
czy regulacja ta jest kompletna i realizuje swoje założenia.

Ponadto przepisy powinny być zredagowane w taki sposób, aby dokładnie 
i w sposób zrozumiały wyrażały opinię ustawodawcy, a tego w przedmiotowej 
ustawie brakuje. Zawiera ona nieścisłości, na które słusznie zwróciło uwagę 
senackie Biuro Legislacyjne, proponując wprowadzenie zmian.

Podsumowując: przedstawiony projekt budzi pewne wątpliwości. Niemniej 
jednak należy oddać ustawodawcy, że ustawa jest przygotowana i skonsulto-
wana. Ponieważ projektowane przepisy będą oddziaływać również na postę-
powania w toku, słusznie wprowadzono przepisy przejściowe, odnoszące się 
do postępowań wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem 
wejścia w życie zmiany ustawy. Dziękuję.
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Przemówienie senatora janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfi-

kacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych innych 
ustaw ma na celu zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji in-
westycji niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań 
związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi 
w obrębie sektora gazowego. Ustawa wprowadza zmiany w związku z plano-
wanymi zmianami strukturalno-organizacyjnymi w spółce Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo – PGNiG. Tyle, jeżeli chodzi o teoretyczne zagadnienia 
związane z ustawą.

Pierwszy polski terminal przeładunkowy i regazyfikacyjny skroplonego gazu 
ziemnego, który wybudowany został w Świnoujściu, odgrywa niezwykle ważną 
rolę w bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju. Ta zrealizowana z inicja-
tywy rządu premiera Donalda Tuska inwestycja była budowana w celu, który 
dzisiaj powinien być priorytetem dla rządzących – uniezależnienia Polski od 
gazu z Rosji.

Polska nie przyjęła warunków rozliczeniowych Rosji w odniesieniu do sprze-
dawanego gazu i nie godzi się na zapłatę w rublach. Spowodowało to wstrzyma-
nie dostaw błękitnego paliwa przez Gazprom. To wywołuje potrzebę zwiększenia 
dostaw gazu ze Stanów Zjednoczonych i krajów arabskich. Na dzień dzisiejszy 
zapotrzebowanie gazu przez Polskę wynosi 21 miliardów m3, zaś w roku 2030 
może być to już 30 miliardów m3. Sytuacja ta wywołuje potrzebę jak najszybszego 
uruchomienia m.in. dostaw z wykorzystaniem gazociągu Baltic Pipe.

Kluczowe jest zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego wszystkim od-
biorcom w Polsce, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom. 
To leży w interesie zarówno samych odbiorców, jak i dochodu państwa.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Procedowana ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 
regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych 
innych ustaw stanowi niezbędny do prawidłowej i terminowej realizacji in-
westycji towarzyszących koniecznych do funkcjonowania terminalu LNG akt 
prawny, dlatego będę głosował za jej przyjęciem.

W związku z brakiem możliwości dokonania reorganizacji w strukturze 
PGNiG, która umożliwiłaby kontynuowanie inwestycji towarzyszących na pod-
stawie ustawy terminalowej przez następców prawnych PGNiG lub spółki zależ-
ne i ich następców prawnych, słusznie wprowadza się przepis art. 38a ustawy 
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfika-
cyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, który dopuszcza realizację 
inwestycji towarzyszących, o których mowa w art. 38 pkt 1, przez podmioty 
w nim wymienione. Dzięki niemu nie dość, że zagwarantowana zostanie moż-
liwość kontynuowania przedsięwzięć, to w niektórych przypadkach wyłączony 
zostanie obowiązek wszczynania postępowań na nowo, w normalnym trybie 
administracyjnym, co wiązałoby się z wydłużeniem czasowym, a w nowym 
porządku prawnym z pewnością przyczyni się do przyspieszenia procedur in-
westycyjnych. Wyłączenie dotyczące decyzji wydanych na podstawie ustawy – 
Prawo geologiczne i górnicze wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa 
energetycznego w Polsce. 

Z powodu braku możliwości przenoszenia uzyskanych przez stronę postępo-
wania na ich podstawie praw i obowiązków na inny podmiot w przypadku decy-
zji o lokalizacji lub przebudowie zjazdu konieczne staje się rozszerzenie regulacji 
o przeniesieniu decyzji o zezwoleniu na zajęcie pasa drogowego, w stosunku do 
infrastruktury telekomunikacyjnej, na każdy przypadek zmian podmiotowych 
po stronie adresata decyzji. Spójne z wymienionymi rozwiązania słusznie są 
wprowadzane w ustawie o odpadach wydobywczych, i dotyczą one koncesji, aby 
zachować jej ciągłość, ponieważ jej naruszenie mogłoby negatywnie wpłynąć na 
bezpieczeństwo surowcowe i energetyczne państwa. Obecne uregulowania, na 
podstawie których nowy podmiot, przejmujący prawa i obowiązki wynikające 
z koncesji w związku z programem gospodarowania odpadami wydobywczy-
mi, musi uzyskać na swoją rzecz nową decyzję, są nadmiernym obciążeniem.

Wprowadzane zmiany nie budzą żadnych moich wątpliwości, a z pewnością 
przyczynią się do skrócenia czasu realizacji rozpoczętych inwestycji, w porów-
naniu z czasem, jaki zajęłoby załatwianie sprawy w dotychczasowym trybie ad-
ministracyjnym. Dzięki nim zostanie zachowana ciągłość wielu przedsięwzięć, 
a także uproszczone zostaną procedury.
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Przemówienie senator jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sejm Rzeczypospolitej na pięćdziesiątym ósmym posiedzeniu w dniu 28 

kwietnia 2022 r. uchwalił ustawę o zmianie ustawy o inwestycjach w zakre-
sie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu 
oraz niektórych innych ustaw; druk sejmowy nr 2154. Marszałek Senatu skie-
rował ustawę, druk senacki nr 700, pod obrady Komisji Gospodarki Narodowej 
i Innowacyjności.

Celem wprowadzanych zmian jest przenoszenie koncesji i innych decyzji ad-
ministracyjnych, których udzielono przedsiębiorcom działającym na polskim 
rynku albo których stroną są tacy przedsiębiorcy, w ramach działań reorga-
nizacyjnych polegających na połączeniu albo podziale spółek czy wydzieleniu 
przedsiębiorstw albo ich części. Konieczność wprowadzenia tych zmian wy-
nika z przeobrażeń strukturalno-organizacyjnych w spółce akcyjnej Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo, która jest odpowiedzialna za realizację inwe-
stycji towarzyszących wymienionych w art. 38 pkt 1 ustawy o inwestycjach w za-
kresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

W myśl proponowanego zapisu inwestycje realizowane przez PGNiG SA ta-
kie, jak: rozbudowa podziemnego magazynu gazu Wierzchowice, rozbudowa 
kawernowego podziemnego magazynu gazu Mogilno, budowa kawernowego 
podziemnego magazynu gazu Kosakowo oraz kawernowego podziemnego ma-
gazynu gazu Goleniów, a także budowa lub przebudowa instalacji służących 
do poprawy parametrów jakościowych paliw gazowych wraz z infrastrukturą 
niezbędną do ich obsługi, oraz wiele inwestycji powiązanych z wymienionymi 
przedsięwzięciami będzie mogło być realizowanych przez: następcę prawnego 
spółki PGNiG; podmiot będący spółką zależną PGNiG lub jej następcy praw-
nego; podmiot, z którym PGNiG lub jej następca prawny zawarł umowę prze-
niesienia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części, pod warunkiem 
wskazania w tej umowie, że nabywca przedsiębiorstwa albo jego zorganizowa-
nej części będzie realizował inwestycje towarzyszące, o których mowa w art. 38 
pkt 1. Podmiot będący następcą prawnym lub nabywcą przedsiębiorstwa albo 
jego zorganizowanej części przejmie wszystkie prawa i obowiązki przysługu-
jące spółce PGNiG wynikające z decyzji i innych aktów w związku z realizacją 
inwestycji towarzyszących. Przejmie również wszystkie prawa i obowiązki cy-
wilnoprawne związane z realizacją inwestycji towarzyszących.

Wprowadzenie wskazanych zapisów do ustawy ograniczy możliwość nadzo-
ru ze strony państwa polskiego nad realizacją wymienionych inwestycji. Wywoła 
również chaos organizacyjny, co będzie wiązało się z opóźnieniem realizowa-
nych inwestycji. Spółka PGNiG może do zrealizowania wymienionych inwestycji 
zatrudnić firmę, której zleci wykonanie inwestycji, bez konieczności przekazy-
wania jej wszystkich nabytych uprawnień.
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Za przyjęciem projektu ustawy o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie 
terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz 
niektórych innych ustaw opowiedziało się 230 posłów, aż 203 posłów było prze-
ciwnych wprowadzeniu proponowanych zapisów do ustawy.

Wnoszę do Wysokiej Izby o rozważenie odrzucenia zaproponowanej ustawy.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Nowelizacja ustawy o inwestycjach w zakresie gazoportu w Świnoujściu to 

kolejny przykład niechlujstwa prawnego, jakie ta władza od jakiegoś czasu pro-
muje w Polsce. Jest to bowiem projekt poselski, mimo że jego autorzy chyba są 
w jednym z ministerstw. Rozumiem, że zależy państwu na czasie, ale to powo-
duje wiele niedociągnięć w tej ustawie. Jestem jakoś dziwnie przekonany, że 
wprowadzenie ustawy w życie, jeżeli państwu uda się ją przeprowadzić, spo-
woduje konieczność szybkiej nowelizacji, bo brak konsultacji wewnętrznych, 
czyli w rządzie, i zewnętrznych daje niemal pewność tego, że macie tę ustawę 
źle przygotowaną.

Ustawa jest tak naprawdę po to, żeby przeprowadzić fuzję, a właściwie prze-
jęcie PGNiG przez Orlen. Według zarówno wnioskodawców, jak i strony rządowej 
ten projekt jest takim niewinnym projektem technicznym, który ma umożliwić 
i ułatwić szereg czynności administracyjnych generalnie związanych z gazem. 
Ale prawda jest taka, że już dawno nie było większej zasłony dymnej wobec 
prawdziwych celów, jakie stoją za taką legislacją. Tak naprawdę ten projekt ma 
de facto służyć wąskiej grupie oligarchii partyjnej i umożliwić fuzję Orlenu 
i Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa.

Sam ten pomysł budzi wiele kontrowersji i z ekonomicznego punktu widzenia 
wydaje się rozwiązaniem kompletnie bezsensownym. Jest raczej politycznym 
projektem budowania wielkiego monopolisty krajowego, który na słabo rozwi-
niętym wewnętrznym rynku konkurencyjnym będzie praktycznie jedynym 
dyktującym ceny. Pomysł łączenia PGNiG z Orlenem nie ma ekonomicznego 
uzasadnienia. To budowanie wielkiego konglomeratu, który poza problemami 
związanymi z zarządzaniem tak wielkim i mało sprawnym organizmem nie 
wniesie nic pozytywnego do gospodarki. Będzie za to gwarantował kompletne 
zmonopolizowanie rynku wewnętrznego, co daje dużą pewność wysokich cen, 
które już dzisiaj są bardzo wysokie, daje też pewność braku działań zarządu tych 
spółek w celu ograniczania kosztów, w celu szukania przewag konkurencyjnych 
poprzez niższe ceny. Nie da też żadnej synergii, o której państwo wielokrotnie 
mówią, nie da też szansy na zbudowanie firmy, która będzie miała jakąś szansę 
ekspansji na świecie. To wszystko są pobożne życzenia.

Podobnym przykładem jest ostatni państwa pomysł połączenia Lotosu 
z Orlenem. Przecież jedynym efektem tego połączenia jest dzisiaj niebotycznie 
wysoka cena paliwa na polskich stacjach. To jedyne, co wam się udało tym po-
litycznym projektem osiągnąć.

Najważniejsze pytanie w tej sytuacji, w której tak bardzo pod znakiem za-
pytania zostało postawione bezpieczeństwo energetyczne Polski, jest takie: czy 
fuzja dwóch z najważniejszych firm, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo energetycz-
ne – z jednej strony Orlenu, a z drugiej strony PGNiG – jest rozsądna? Czy to 
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dobry pomysł, żeby w sytuacji zagrożenia de facto realizować interes wąskiej 
grupy oligarchii partyjnej? Czy wysiłek związany z dywersyfikacją, z poszuki-
waniem nowych źródeł w zakresie dostaw zarówno ropy, jak i gazu powinien 
być rozpraszany przez administracyjne, faktyczne i inne czynności, które mają 
doprowadzić do fuzji? Najgorszym czasem na takie zmiany jest czas, w którym 
bezpieczeństwo energetyczne Polski zostało podane w bardzo silną wątpliwość. 
Dzisiaj wysiłek tych firm, wysiłek rządu, wysiłek państwa powinien być nakie-
rowany na to, aby zapewnić bezpieczeństwo energetyczne.

Dzisiaj warunkiem tej fuzji jest sprzedaż spółki, która zarządza polskimi 
magazynami gazu. To gdzie tu rozsądek?

I kolejna rzecz, która będzie efektem, skutkiem tej fuzji. W przypadku kon-
cesji na wydobywanie gazu w Norwegii może być potrzebna zgoda norweskie-
go rządu na przejęcie tej koncesji przez nową spółkę. Jak w sytuacji zagrożenia 
bezpieczeństwa energetycznego, gazowego w tak drastyczny sposób doprowa-
dzać do sytuacji, w której to bezpieczeństwo energetyczne również w przypadku 
gazu norweskiego, który według pana premiera ma być lekarstwem na działania 
Rosji, podawać w wątpliwość? My tego nie rozumiemy. Jesteśmy za dywersyfi-
kacją, jesteśmy za bezpieczeństwem, jesteśmy za tym, żeby bezpiecznie zaopa-
trywać Polaków i polskie firmy w gaz. Ten projekt ustawy mówi zupełnie coś 
innego – mówi o niebezpieczeństwie.

Teraz chcecie powtórzyć ten model, łącząc Orlen z PGNiG. Mówicie o wspól-
nych zakupach, mówicie, że to da jakiś efekt. Szanowni Państwo, Orlen głównie 
kupuje ropę, a PGNiG kupuje głównie gaz. Jaką synergię wy tu widzicie? Jaką?

Tak więc to jest absolutnie polityczny projekt, a ta ustawa ma ten polityczny 
projekt wspierać. On jest sprzeczny z zasadami ekonomii, sprzeczny z zasadami 
wolnego rynku i będzie nas wszystkich kosztował – w ramach rachunków za 
prąd, za gaz, za paliwo. Możecie tworzyć kolejne tarcze, a na końcu będziecie mu-
sieli tworzyć tarcze. Na razie tworzycie tarcze antyinflacyjne, są jakieś pomysły 
na dopłaty gospodarstwom domowym do rachunków, a na końcu będziecie mu-
sieli stworzyć tarczę antyobajtkową, bo Obajtek, będąc prezesem Energi, wysyła 
wysokie rachunki za prąd, jest prezesem Orlenu i mamy wysokie ceny paliwa, 
a gdy będzie prezesem PGNiG, to będziemy mieli jeszcze wyższe rachunki za 
gaz. Będziecie musieli sobie robić tarczę antyobajtkową, bo twarzą tej drożyzny 
jest Obajtek, Sasin, no i jastrząb wszystkich waszych gospodarczych pomysłów, 
czyli pan prezes Glapiński. Sami sobie to robicie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Opiniowana ustawa o zmianie ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych 
innych ustaw wprowadza zmiany w następujących aktach prawnych: ustawie 
z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfika-
cyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu; ustawie z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych; ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wy-
dobywczych; ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. 
– Prawo geologiczne i górnicze.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy celem wprowadzanych zmian jest 
w szczególności ułatwienie przenoszenia koncesji i innych decyzji administra-
cyjnych, których udzielono przedsiębiorcom działającym na polskim rynku, 
albo których stroną są tacy przedsiębiorcy, w ramach działań reorganizacyj-
nych polegających na połączeniu albo podziale spółek, czy wydzielaniu przedsię-
biorstw albo ich części. Zmiany podyktowane są koniecznością zagwarantowania 
prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towarzyszących, niezbędnych 
do funkcjonowania terminalu w obliczu wyzwań związanych z transformacją 
energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi w obrębie sektora gazowego. 
Konieczność wprowadzenia modyfikacji poszczególnych regulacji w powyższym 
zakresie jest wynikiem planowanych w przyszłości lub będących w trakcie re-
alizacji zmian strukturalno- organizacyjnych w odniesieniu do spółki Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA z siedzibą w Warszawie.

Zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w szczegól-
ności umożliwiają przeniesienie na rzecz innego podmiotu decyzji zezwalającej 
na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu, decyzji zezwalającej na lokalizo-
wanie w pasie drogowym obiektów budowlanych lub urządzeń niezwiązanych 
z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz re-
klam, a także decyzji zezwalającej na zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane 
z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.

Zmiany w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych oraz 
ustawie z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko, zmierzają do ułatwienia reorganizacji działalno-
ści przedsiębiorstw górniczych poprzez wprowadzenie uproszczonej procedury 
przejścia praw i obowiązków z decyzji zatwierdzającej program gospodarowa-
nia odpadami wydobywczymi, wydanej dla wykonywania działalności objętej 
koncesją.
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Zmiany w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r.– Prawo geologiczne i górnicze 
zmierzają do uproszczenia procedury przejścia koncesji w związku z połącze-
niem spółki, jej podziałem oraz nabyciem przedsiębiorstwa.

Ta ustawa jest kolejnym przykładem niechlujstwa prawnego, z którym mamy 
do czynienia już po raz kolejny w tej Izbie. Jest to bowiem projekt poselski, z pew-
nością po to podjęty, aby uniknąć konsultacji publicznych, zaś sama ustawa 
jest tak naprawdę po to, żeby przeprowadzić fuzję, a właściwie przejęcie PGNiG 
przez Orlen. Pytanie tylko: po co? Według opinii wielu ekspertów sam ten po-
mysł budzi wiele kontrowersji i z ekonomicznego punktu widzenia wydaje się 
rozwiązaniem kompletnie nieracjonalnym. Jest raczej politycznym projektem 
budowania wielkiego monopolisty krajowego, który na słabo rozwiniętym we-
wnętrznym rynku konkurencyjnym będzie praktycznie jedynym dyktującym 
ceny, zaś sama ustawa ma ten polityczny projekt wspierać. A jest on sprzeczny 
z zasadami ekonomii, sprzeczny z zasadami wolnego rynku, prowadzący do 
wyższych rachunków za prąd, za gaz, za paliwo.

Na zakończenie trzeba podkreślić także, że nie jest to czas na nieprzeanali-
zowane, nieprzemyślane do końca i nieprzeliczone eksperymenty.

Będę głosować za odrzuceniem tej ustawy w całości. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem poselskiego projektu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu 

regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu oraz niektórych 
innych ustaw jest zagwarantowanie prawidłowej i terminowej realizacji in-
westycji niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań 
związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi 
w obrębie sektora gazowego. Ustawa wprowadza zmiany w związku z plano-
wanymi zmianami strukturalno-organizacyjnymi w spółce Polskie Górnictwo 
Naftowe i Gazownictwo (PGNiG).

Jak podkreślono w uzasadnieniu do projektu: „podyktowany jest koniecz-
nością zagwarantowania prawidłowej i terminowej realizacji inwestycji towa-
rzyszących niezbędnych do funkcjonowania terminalu LNG w obliczu wyzwań 
związanych z transformacją energetyczną oraz z przemianami strukturalnymi 
w obrębie sektora gazowego. Konieczność wprowadzenia modyfikacji szczegól-
nych regulacji w powyższym zakresie jest wynikiem planowanych w przyszłości 
lub będących w trakcie realizacji zmian strukturalno-organizacyjnych w od-
niesieniu do spółki Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo spółka akcyjna 
z siedzibą w Warszawie, wskazanej w ustawie terminalowej w art. 28 pkt 1, od-
powiedzialnej za realizację inwestycji towarzyszących wymienionych w tym 
przepisie”.

W przepisach przejściowych do niniejszej nowelizacji uregulowano wpływ 
nowelizacji na postępowanie będące w toku, w tym w szczególności wskaza-
no, że nowe przepisy znajdą zastosowanie w odniesieniu do spraw wszczętych 
i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem wejścia w życie nowelizacji. 
Zasada ta dotyczyć będzie m.in. spraw dotyczących zajęcia pasa drogowego, 
zmiany albo cofnięcia koncesji, zatwierdzenia dodatków do projektów robót 
geologicznych, wyrażenia zgody na przeklasyfikowanie zasobów, zmian pro-
jektu zagospodarowania złoża, zmian planu zagospodarowania podziemnego 
składowiska dwutlenku węgla, zatwierdzenia planu ruchu zakładu górniczego 
oraz zatwierdzenia dodatku do planu ruchu w trybie przewidzianym dla za-
twierdzenia planu ruchu, zatwierdzenia dokumentacji geologicznych, a tak-
że sporządzania dokumentacji geologicznych niewymagających zatwierdzenia 
w drodze decyzji. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator haliny biedy  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Procedowany projekt ustawy o Akademii Kopernikańskiej powołujący nową 

instytucję naukową, którą obsadzą rządzący i która odbierze pieniądze praw-
dziwej polskiej nauce, budzi wiele kontrowersji i sprzecznych emocji, zwłaszcza 
w środowiskach naukowych. Zwracam tu uwagę na sposób tworzenia, funk-
cjonowania i finansowania, a także celowość powołania akademii, które są dla 
większości niezrozumiałe i wydaje się, że po prostu niepotrzebne.

Niejasne są przyczyny włączenia do jej struktury zaledwie części obszarów 
badawczych z pominięciem innych niezwykle ważnych dla rozwoju nauki i go-
spodarki naszego kraju. Również fakt tworzenia nowej szkoły z uprawnieniami, 
na które inne uczelnie pracują latami, oraz przyznanie jej czasowego statusu 
uczelni akademickiej i uprawnienia podmiotu mającego kategorię naukową B+, 
niezależnie od spełnienia wskazanych w ustawie warunków, stanowią istotny 
wyłom. Sytuacja ta, w połączeniu z brakiem szerszej środowiskowej dyskusji 
nad projektem, spowodowała, że najważniejsze instytucje środowiska aka-
demickiego, m.in. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada 
Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Polska Akademia Nauk zaapelo-
wały do prezydenta Andrzeja Dudy o wycofanie projektu dotyczącego Akademii 
Kopernikańskiej i o wstrzymanie dalszych prac legislacyjnych. Ustawa bowiem 
dubluje struktury, tworzy wyłomy w prawie, zawiera błędy merytoryczne i le-
gislacyjne, a w uzasadnieniu brakuje jakiejkolwiek analizy. Środowisku nauko-
wemu nie są potrzebne rozdźwięki, podziały i konflikty, ważna jest natomiast 
jedność i wspólne stawianie czoła realnym, ważnym i pilnym wyzwaniom 
współczesnego świata.

Wdrożenie projektu wymaga znacznych nakładów finansowych. Będą one 
absorbowały środki niezbędne na pokrycie innych priorytetowych dziś działań, 
np. skutków wzrostu cen oraz zwiększenia niezbędnych wydatków na obron-
ność. Wpłynie to też na pogorszenie trudnej sytuacji, w jakiej znajduje się dziś 
szkolnictwo wyższe i nauka zmagające się z nieoszacowanymi jeszcze skutkami 
wciąż trwającej pandemii, bowiem środki budżetowe na utworzenie i funkcjo-
nowanie akademii mają zostać wpisane w dziale „Szkolnictwo wyższe i nauka” 
i ujmowane w wyodrębnionej części budżetu państwa, co oznacza, że akademia 
będzie finansowana kosztem innych jednostek naukowych, wykonując jednocze-
śnie podobne zadania. Przypomnę tylko, że w naszym kraju, nakłady per capita 
na naukę i szkolnictwo wyższe są jednymi z najniższych w Unii Europejskiej, 
a zabranie z puli środków zasilających finansowanie nauki tak znaczącej kwoty 
musi odbyć się kosztem budżetów obecnie funkcjonujących uczelni badawczych 
i jednostek naukowych.

W związku z wymienionymi zastrzeżeniami procedowany projekt ustawy 
nie powinien, w mojej ocenie, zostać zaopiniowany pozytywnie.
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Przemówienie senatora artura dunina  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Po raz kolejny zajmujemy się procedowaniem niemądrej i szkodliwej ustawy, 

która nie ma w sobie nic pozytywnego. Jest wręcz niekonstytucyjna.
Dlaczego? Otóż ustawa o Akademii Kopernikańskiej, mająca teoretycznie 

służyć budowie i rozwojowi polskiej nauki, tak naprawdę w znacznym stopniu 
ogranicza swobody obywatelskie. Zamiast wzmacniać naukę, będzie ją jeszcze 
bardziej osłabiać.

Pytam: dlaczego podczas procedowania ustawy w Sejmie nie zjawił się nikt 
z Kancelarii Prezydenta? Czyżby sami nie wierzyli w jej skuteczność?

Dalsze zabieranie głosu w tej debacie nie ma najmniejszego sensu i jest nie-
zwykle smutne, gdyż z jednej strony wypowiadamy się na temat bardzo istotny 
dla wszystkich obywateli, jakim jest niewątpliwie nauka i szkolnictwo, z dru-
giej zaś strony jesteśmy zmuszeni skrytykować samą ustawę i odrzucić ją dla 
dobra nauki.

Uderzające jest to, że pomysłodawcy projektu nie mają bladego pojęcia o tym, 
jak zadbać o rozwój polskiej nauki, i jeszcze bardziej ją destabilizują.

Dramaturgii dodaje fakt, że sam projekt negatywnie zaopiniowały kom-
petentne w tym zakresie środowiska, takie jak m.in. Rada Główna Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademii Szkół Polskich, Polska 
Akademia Umiejętności i wiele innych instytucji, które nie zostawiły na projek-
cie suchej nitki. Choćby dlatego, że Akademia Kopernikowska ma być w całości 
podporządkowana władzy i pozbawiona autonomii.

Dodam, że krytyczne opinie o ustawie przedstawiły również Biuro Analiz 
Sejmowych i Biuro Legislacyjne Senatu. Legislatorzy zarzucają prezydenckim 
propozycjom dublowanie struktur, stosowanie różnego rodzaju wyłomów w pra-
wie, a także błędy merytoryczne, legislacyjne, a nawet interpunkcyjne!

Prawnicy trafnie dostrzegli również to, że ustawa zakłada utworzenie nowej 
szkoły z uprawnieniami, na co inne uczelnie muszą pracować całymi latami.

Dlatego uważam, że omawiana ustawa zakładająca powstanie Akademii 
Kopernikowskiej powinna zostać odrzucona.
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Przemówienie senator jolanty hibner  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 kwietnia 2022 r. przyjął ustawę 

o Akademii Kopernikańskiej – druk sejmowy nr 2070. Ustawa została skiero-
wana do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej – druk senacki nr 702.

Akademia ma być państwową osobą prawną z siedzibą w Warszawie. 
Zadaniem Akademii ma być realizacja programu, który obejmuje:

– finansowanie badań naukowych poprzez przyznawanie stypendiów i gran-
tów kopernikańskich,

– wspieranie Szkoły Głównej Mikołaja Kopernika,
– przyznawanie Nagród Kopernikańskich,
– powoływanie ambasadorów Akademii Kopernikańskiej i przyznawanie 

wsparcia finansowego na ich zadania,
– organizowanie Światowego Kongresu Kopernikańskiego,
– organizowanie konferencji, sympozjów i seminariów,
– współpracę międzynarodową.
Akademia posiada swój statut, który uchwala Zgromadzenie Ogólne 

Akademii i zatwierdza Prezes Rady Ministrów. Prezes Rady Ministrów spra-
wuje również nadzór nad akademią w zakresie zgodności działania z przepisa-
mi prawa i statutem akademii. Premier może uchylić uchwalę Zgromadzenia 
Ogólnego Akademii w przypadku stwierdzenia jej niezgodności z prawem lub 
statutem akademii.

Członkowie akademii powoływani są przez prezydenta RP na wniosek zgro-
madzenia, są to też laureaci Nagród Kopernikańskich. Członkiem akademii 
zostać może osoba o nieposzlakowanej opinii, wyróżniająca się wybitnym do-
robkiem naukowym oraz autorytetem w środowisku naukowym. Członkowie 
muszą posiadać obywatelstwo polskie i tytuł profesora albo inny stopień na-
ukowy. Cudzoziemiec ze stopniem naukowym co najmniej doktora może zostać 
członkiem akademii. Członkostwo wygasa z chwilą ukończenia osiemdziesiątego 
roku życia lub z innych względów powodujących utratę zdolności do pełnienia 
funkcji członka akademii.

Liczba członków nie może przekraczać 100.
Członkom akademii przysługuje zwrot diet, kosztów podróży oraz zakwa-

terowania związanych z udziałem w posiedzeniach zgromadzenia, w pracach 
komisji i zespołów doradczych oraz zebraniach izb akademickich. Członek aka-
demii otrzymuje miesięczne honorarium, które nie ma wpływu na emeryturę 
lub rentę.

Organami Akademii są:
– zgromadzenie,
– sekretarz,
– prezydium.
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Zgromadzenie określa kierunki działania, opiniuje kandydatów na człon-
ków, wybiera sekretarza, wybiera ambasadorów akademii, przyjmuje roczne 
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z badań, przyjmuje wyniki audytu oraz 
wskazuje kandydata na rektora szkoły.

Sekretarz zwołuje posiedzenie zgromadzenia raz w roku oraz może zwołać 
dodatkowe posiedzenie z własnej inicjatywy. Sekretarz przewodniczy posiedze-
niu zgromadzenia. Prezydent RP powołuje na sekretarza osobę wybraną przez 
zgromadzenie. Kadencja sekretarza trwa 7 lat. Sekretarz może pełnić funkcję 
tylko 1 kadencję. Sekretarz kieruje działalnością akademii, prowadzi gospodar-
kę finansową, powołuje na wniosek izby lub zgromadzenia komisje i zespoły 
doradcze.

W skład prezydium wchodzą: sekretarz, przewodniczący izby akademii.
W skład akademii wchodzą:
– Izba Astronomii i Nauk Matematyczno-Przyrodniczych,
– Izba Nauk Medycznych,
– Izba Nauk Ekonomicznych i Zarządzania,
– Izba Filozofii i Teologii,
– Izba Nauk Prawnych, 
– Izba Laureatów Nagrody Kopernikańskiej.
W skład każdej z izb wchodzi od 10 do 20 członków. Pracami izb kieruje prze-

wodniczący, którego kadencja trwa 7 lat.
W akademii działa centrum, do którego zadań należy organizowanie sympo-

zjów naukowych, konferencji, debat i spotkań z udziałem polskich i zagranicz-
nych uczonych. Centrum ma za zadanie również opracowywanie, wydawanie, 
promocje raportów i innych publikacji naukowych oraz finansowanie badań 
naukowych oraz nadzór nad ich realizacją. Centrum kieruje dyrektor, którego 
kadencja trwa 4 lata. Może on pełnić funkcję nie więcej niż 2 kadencje.

Obsługę administracyjną akademii i izb akademii zapewnia biuro akade-
mii, którym kieruje dyrektor. Pełni on swoją funkcje przez 4 lata i nie dłużej 
niż 2 kadencje.

Działalność akademii jest finansowana ze środków pochodzących z budżetu 
państwa oraz z innych źródeł. Przychodami akademii są:

– dotacje podmiotowe,
– dotacje celowe na finasowanie inwestycji, stypendiów, grantów, nagród 

i realizacji innych zadań,
– środki pozyskane z funduszy europejskich,
– darowizny i zapisy,
– dotacje przyznawane przez ministra ze środków ujętych w budżecie pań-

stwa w części Akademia Kopernikańska.
Akademia prowadzi własną gospodarkę finansową. W ramach stypendiów 

kopernikańskich centrum przyznaje stypendia na prowadzenie badań nauko-
wych, projektów badawczych oraz staży naukowych. Centrum przyznaje również 
granty Mikołaja Kopernika naukowcom o uznanej pozycji międzynarodowej.

Wnioski złożone w ramach konkursów ocenia zespół ekspertów powołany 
przez dyrektora w porozumieniu z przewodniczącymi izb akademii. Dyrektor 
centrum w imieniu akademii zawiera umowy na finansowanie stypendiów 
i grantów i dokonuje rozliczenia umowy po otrzymaniu pozytywnej oceny me-
rytorycznej przez zespół ekspertów.

W ramach akademii powstanie Szkoła Główna Mikołaja Kopernika. Siedzibą 
szkoły będzie Warszawa. Prowadzić ona będzie kształcenie w ramach studiów 
pierwszego i drugiego stopnia studiów magisterskich oraz szkoły doktoranckie.

W ramach szkoły funkcjonować ma:
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– Kolegium Astronomii i Nauk Przyrodniczych w Toruniu,
– Kolegium Nauk Medycznych w Olsztynie,
– Kolegium Nauk Ekonomicznych i Zarządzania w Warszawie,
– Kolegium Filozofii i Teologii w Krakowie,
– Kolegium Nauk Prawnych w Lublinie.
Akademia będzie również mogła przyznawać Nagrody Kopernikańskie, któ-

re będą indywidualną nagrodą pieniężną, przyznawaną w drodze konkursu, za 
wybitne osiągnięcia naukowe o przełomowym znaczeniu i międzynarodowym 
zasięgu. Wysokość nagrody wynosi 500 tysięcy zł.

Nagrody przyznawane mają być corocznie, kolejno w jednej z kategorii: astro-
nomii, ekonomii, medycyny, filozofii lub teologii i prawa. Laureatem nie może 
być członek akademii. Laureaci Nagrody Kopernikańskiej stają się członkami 
akademii z dniem jej otrzymania. Wyboru laureata nagrody dokonuje prezydium 
akademii. Kandydata mogą zgłaszać: prezydent RP, premier RP, minister, izba 
akademii, 10 członków akademii i laureat Nagrody Kopernikańskiej.

Akademia nadaje również tytuł ambasadora Akademii Kopernikańskiej. 
Ambasadorowie będą propagować polską naukę, historię oraz dziedzictwo na-
rodowe za granicą naszego kraju. Tytuł ambasadora akademii może otrzymać 
laureat Nagrody Kopernikańskiej, osoba szczególnie zasłużona dla polskiej na-
uki. Zgłaszać kandydatów mogą prezydent RP, minister przewodniczący każdej 
z izb akademii, rektor szkoły, dyrektor centrum.

Raz na 5  lat przez akademię organizowany będzie Światowy Kongres 
Kopernikański. Obejmował on będzie wymianę informacji na temat osiągnięć 
z dziedziny astronomii, medycyny i ekonomii.

Akademia Kopernikańska, w sprawie której projekt ustawy przyjął Sejm, 
będzie dublowaniem Polskiej Akademii Nauk i innych istniejących już instytucji 
naukowych. Nie wiadomo, jaki będzie realny koszt powołania samej akademii 
oraz wszystkich instytucji z nią związanych. Projekt narusza również prawo 
o szkolnictwie wyższym, zawiera błędy merytoryczne, legislacyjne i, zdaniem 
wielu posłów, powinien trafić do kosza. Środowisko naukowe nie zostawiło na 
projekcie suchej nitki. Negatywnie zaopiniowała go m.in. Rada Główna Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich, 
Polska Akademia Umiejętności. Krytykowany jest fakt podporządkowania nowej 
instytucji władzy. Nowa uczelnia (Szkoła Główna Mikołaja Kopernika) pozba-
wiona będzie autonomii, a wyliczenia finansowe są błędne – zdaniem projek-
todawców na granty, stypendia, badania naukowe, kongresy itp. wystarczy 
25 milionów zł.

Projekt ma być finansowany z budżetu państwa z działu szkolnictwa wyż-
szego i nauki, więc oznacza to, że nowa akademia będzie finansowana kosztem 
innych jednostek naukowych, np. PAN, Narodowego Centrum Nauki, Narodowej 
Agencji Wymiany Akademickiej uczelni wyższych, instytutów itp. Pomysł orga-
nizowania co 5 lat w Toruniu kongresu kopernikańskiego z opisaną w ustawie 
obstawą policyjną, pomocą medyczną i zakazem spontanicznych zgromadzeń na 
3 dni przed kongresem i 2 dni po nim, jest co najmniej kuriozalny, Biuro Analiz 
Sejmowych wskazuje, że projekt zakłada utworzenie nowej szkoły z uprawnie-
niami, na które inne uczelnie muszą pracować latami. Otrzyma uprawnienia 
podmiotu kategorii B+, niezależnie od spełnienia wskazanych w ustawie warun-
ków. Również finansowanie odchodzi od zasad finansowania systemu szkol-
nictwa wyższego.

Nowa akademia będzie dublować istniejące już organizacje, tj. Polską 
Akademię Nauk i Polską Akademię Umiejętności. BAS zwraca uwagę, że 
Akademia Kopernikańska ma m.in. przyznawać Nagrody Kopernikańskie, 
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tymczasem od 1973 r. przyznawane są nagrody naukowe im. Mikołaja Kopernika 
w dziedzinach, którymi zajmował się astronom.

Sprzeciw ekspertów budzi również sposób przyznawania tej nagrody w wy-
sokości 500 tysięcy zł, sprzeczny z dobrymi praktykami akademickimi. Wyboru 
ma dokonywać prezydium akademii, a kandydatów w pierwszej kolejności mają 
zgłaszać politycy (prezydent, premier, minister).

Nowa instytucja zapewni zatrudnienie wielu osobom niekoniecznie posia-
dającym odpowiedni staż i dorobek naukowy. Kopernik na pewno byłby prze-
ciwny tej instytucji.

Senat Rzeczypospolitej Polskiej powinien rzeczoną ustawę w całości odrzucić.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Celem wprowadzanej ustawy o Akademii Kopernikańskiej jest zaznaczenie 
obecności Polski na arenie międzynarodowej w kontekście nauki oraz wzrost 
poziomu konkurencyjności naszego kraju. Jest to dalszy ciąg wprowadza-
nych reform i swoiste domknięcie wcześniejszych procesów, takich jak powo-
łanie Narodowego Centrum Nauki, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, 
Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz Sieci Łukasiewicz. 

Dzięki tej inicjatywie istnieje możliwość uhonorowania wybitnego Polaka, 
jakim niewątpliwie był Mikołaj Kopernik. Ta renesansowa postać pozwoliła na 
zupełnie nowe postrzeganie świata. W momencie ogłoszenia teorii heliocen-
trycznej wywołał rewolucję, która wywarła głęboki wpływ na nauki przyrod-
nicze i filozofię.

Akademia Kopernikańska w swoim działaniu ma skupiać się na nowator-
skich inicjatywach wspierających dynamiczny rozwój już istniejących instytucji 
z zakresu szkolnictwa wyższego i nauki. Ustawodawca przewidział, iż omawiane 
propozycje będą zmierzać do włączenia do krajowego szkolnictwa naukowców 
spoza granic Polski, którzy wyróżniają się swoimi osiągnięciami, a zarazem 
wysoką renomą oraz rozpoznawalnością. Dzięki temu przedsiębiorcy i studen-
ci będą mogli czerpać z wiedzy i doświadczenia zagranicznych utytułowanych 
uczonych.

Dotychczasowy system szkolnictwa wyższego w Polsce jest już mocno 
rozwinięty, biorąc pod uwagę liczbę powstałych instytucji. Jednakże braku-
je w tym wszystkim ustandaryzowania z areną międzynarodową i właśnie tę 
lukę wypełniać ma Akademia Kopernikańska. Jej powstanie pozwoli na czer-
panie z rozwoju i osiągnięć wybitnych naukowców, dotychczas działających 
poza granicami naszego kraju. Wykreowanie nowych bodźców oraz otworzenie 
działalności badawczej na nowe doświadczenia pozwoli osiągnąć wyższą, kon-
kurencyjną pozycję na zagranicznym rynku. Ustawodawca proponuje stworze-
nie Narodowego Programu Kopernikańskiego, nad którym nadzór będzie pełnić 
właśnie Akademia Kopernikańska. 

Ideą Narodowego Programu Kopernikańskiego jest rozwój badań kierowa-
nych przez krajowych naukowców oraz prac prowadzonych z ich udziałem. 
Poprzez skorzystanie z doświadczeń zagranicznych naukowców będzie możli-
we zaistnienie na arenie międzynarodowej. Wyniki eksperymentów zaistnieją 
w zagranicznych zestawieniach, a to pozwoli na podniesienie pozycji w rankin-
gach uczelni oraz innych instytucji naukowych. To wszystko sprawi, że organi-
zowane w Polsce wydarzenia czy konferencje zyskają na prestiżu, przyciągną 
uwagę zagranicznych inwestorów oraz pozwolą na dalszy, dynamiczny rozwój, 
który nie byłby możliwy jedynie z udziałem krajowego rynku. 

Bez wątpienia Akademia Kopernikańska swoją ofertą zachęci zamiejscowych 
naukowców oraz studentów, którzy chętniej skorzystają z usług oferowanych 
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przez polską uczelnię. Wiadomym jest, że konieczność ciągłego rozwoju pośród 
dynamicznych zmian gospodarczych i społecznych jest determinantem wzro-
stu konkurencyjności i prestiżu. Propozycje ustawodawcy pozwolą na stworze-
nie innowacyjnych możliwości i nowych płaszczyzn do nauki, doskonalenia się 
i wzrostu renomy na arenie międzynarodowej. 

Reasumując, należy stwierdzić, że przedstawione powyżej argumenty po-
twierdzają zasadność wprowadzenia proponowanej ustawy. 
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Przemówienie senator ewy mateckiej  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Ustawa o Akademii Kopernikańskiej stanowi kolejny przykład działań mają-
cych na celu systematyczne przejmowanie przez partię rządzącą obszarów, któ-
re z natury swojej winny pozostawać całkowicie niezależne. Zapisy dokumentu 
wskazują jednoznacznie, że mamy tu do czynienia z próbą powołania instytucji 
mającej zastąpić w praktyce Polską Akademię Nauk, przejąć jej kompetencje 
i stwarzać przy tym zaledwie wątłe pozory niezależności.

Trudno znaleźć w proponowanej ustawie takie rozwiązania, które uczyniły-
by Akademię Kopernikańską niezbędną lub chociażby pożyteczną w kontekście 
istniejących już instytucji i placówek naukowych. Wszystkie cele, którym mia-
łaby służyć, są dziś realizowane przez istniejące już podmioty, a zatem powo-
łanie do życia tego dziwnego tworu oznaczać będzie jedynie dodatkowe koszty 
i niejasności kompetencyjne. Co więcej, przy relatywnie niskich nakładach na 
badania naukowe środki te można by racjonalnie i efektywnie spożytkować 
w ramach działających od lat instytutów, pracowni czy uczelni.

Środowiska naukowe również odczytują próbę powołania Akademii 
Kopernikańskiej jako ledwie zawoalowany zamach na niezależność nauki pol-
skiej w ogóle, a w szczególności na Polską Akademię Nauk, która nie poddaje się 
politycznemu dyktatowi i nie zamierza być intelektualnym zapleczem rządowej 
propagandy.

Wreszcie przedłożona ustawa budzi niepokój także przez fakt, że na cze-
le Ministerstwa Edukacji i Nauki stoi człowiek, który publicznie kwestionuje 
dorobek nauki, głosząc teorie pozostające w jawnej sprzeczności ze współcze-
sną wiedzą psychologiczną czy socjologiczną. Istnieje zatem realna groźba, że 
Akademia Kopernikańska okaże się w praktyce instytucją pseudonaukową, 
podporządkowaną ideologii i doraźnym celom propagandowym. Poparcie usta-
wy oznaczałoby więc policzek wymierzony nie tylko polskiej nauce, lecz także 
racjonalnemu pojmowaniu funkcji władzy ustawodawczej.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Tak naprawdę wystarczyłoby zapoznać się z uchwałą nr 2/2022 Prezydium 

Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 marca 2022 r., ewentu-
alnie ją zacytować w całości i zaproponować odrzucenie tej ustawy o Akademii 
Kopernikańskiej w całości. Przeciwko tej ustawie są wszystkie, absolutnie 
wszystkie środowiska, gremia i kolegia akademickie, począwszy od Rady 
Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego, przez chociażby KRASP, stowarzysze-
nia studenckie, związki zawodowe, w tym związek zawodowy „Solidarność” 
pracowników nauki.

Tak się składa, że byłem pracownikiem PAN w Łodzi, w instytucie badań 
molekularnych i makromolekularnych i z tego instytutu wyjechałem na roczne 
stypendium Maxa Plancka do Niemiec, do Moguncji. Podobnie uczyniło też wie-
le moich koleżanek i wielu kolegów, którzy są dzisiaj cenionymi pracownikami 
i profesorami nie tylko w Polsce, ale także w USA, Japonii, Niemczech. Nigdy 
nie przyszłoby mi do głowy, że trzeba dublować Polską Akademię Nauk, Polską 
Akademię Umiejętności i… dodatkowo specjalnie „zachęcać” uczonych, aby we-
szli w skład nowo tworzonej korporacji – korporacji stricte z nadania politycz-
nego, bo to politycy będą decydować, kto będzie w Polsce zajmował się nauką.

Czy to rozwiązanie może poprawić kondycję polskiej nauki? A czy polską 
edukację może poprawić utworzenie kolegiów? Z pewnością nie, bo polską edu-
kację może poprawić lepsze kształcenie młodzieży od przedszkola, przez szkoły 
podstawowe, średnie, aż po studia wyższe, staranny dobór kadry, inwestycje 
w kadry naukowe, inwestycje w badania i rozwój. Środki na badania naukowe 
muszą być znacząco wyższe, a kadra naukowa musi być znacznie lepiej opłaca-
na, aby nie szukała pracy za granicą albo dodatkowego zatrudnienia w kraju.

Nie widzę w tych propozycjach niczego, co mógłbym popierać, ale zastana-
wiam się również nad tym, czy Mikołaj Kopernik zaakceptowałby takie rozwią-
zania – myślę, że nie, ale tego się nie dowiem!

Będę głosować za odrzuceniem tej ustawy w całości. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senator joanny sekuły  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dziś zajmujemy się ustawą o Akademii Kopernikańskiej. Naszym obowiąz-

kiem jest przyjrzenie się jej i poszukanie w niej zarówno dobrych stron, jak 
i braków i niedociągnięć, a już po pobieżnej lekturze można stwierdzić, że one 
występują.

Powołanie nowej instytucji naukowej, która będzie zajmowała się m.in. przy-
znawaniem grantów, nagród, stypendiów, która także, wedle opinii wniosko-
dawców, ma podnieść prestiż polskiej nauki oraz pomóc nawiązać współpracę 
z zagranicznymi ośrodkami badawczymi, jest zwyczajnie złe i szkodliwe. Moje 
zdanie nie różni się od tego, które tak licznie i dosadnie prezentuje całe środo-
wisko akademickie, w tym przedstawiciele najbardziej prestiżowych instytucji 
związanych z nauką. Ustawa o Akademii Kopernikańskiej jest skandaliczna ze 
względu na jawne zaprzeczenie wszystkiemu, co stanowiło siłę i wartość nauki 
wyższej, a argumentów potwierdzających tę tezę jest cała masa. To ustawa, któ-
ry niszczy to wszystko, co zostało wypracowane przez lata. Ustawa, który łamie 
obyczaje, reguły i zasady. Ustawa, który nie tylko nie daje żadnej wartości, ale 
dewastuje świat nauki, tworzy podziały i wykluczenia, łamie konstytucję, wy-
pacza, tworzy wyłomy w prawie, niewłaściwie szacuje koszty i wreszcie totalnie 
nie trzyma się zasad kompetencji, a to właśnie one są w świecie nauki warto-
ścią niekwestionowaną. Ale to nie wszystko. Lista nadużyć jest ogromna. Warto 
przyjrzeć się chociażby art. 73, który daje Policji możliwość wglądu do danych 
osobowych wszystkich uczestników planowanego kongresu w terminie 90 dni 
od dnia jego zakończenia. To bezdyskusyjnie wstęp do państwa totalitarnego 
i zamach na wartości państwa demokratycznego. 

Przyjrzyjmy się jednak bliżej, czym jest Akademia Kopernikańska. To przy-
padkowe struktury. To wyłączenia całych działów naukowych, m.in. humani-
styki. To ucieczka od kompetencji i merytoryki – przynajmniej połowa składu 
akademii będzie wybierana bez uwzględniania dorobku, wiedzy, kompetencji, 
doświadczenia osób tam się znajdujących. To wszystko sprawia, że szkoła otrzy-
ma kategorię B+, nie mając na swoim koncie jakichkolwiek osiągnięć. Tu przy-
chodzi mi do głowy parafraza Gombrowicza: pan X wybitnym naukowcem jest.

Akademia Kopernikańska to także dublowanie instytucji, bo zadania, które 
akademia ma wykonywać, są już wykonywane przez instytucje dobre, meryto-
ryczne, sprawdzone, dobrze zorganizowane, prestiżowe. Dlaczego autorzy usta-
wy chcą zamknąć usta wybitnym naukowcom? Wreszcie tworzenie Akademii 
Kopernikańskiej to łamanie konstytucyjnego prawa do wolności akademickiej, 
to odrzucenie instytucji o doskonałej renomie, to problemy z kadrą i zapleczem 
edukacyjnym. To skandaliczne wyprowadzenie działalności naukowej poza sys-
tem uczelni wyższych. Na to nie ma mojej zgody, na to nie ma zgody środowiska 
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akademickiego. Na to nie może być zgody wszystkich tych, którzy na co dzień 
walczą o demokrację.

Nie mam najmniejszych nawet wątpliwości, że ustawa, o której dziś rozma-
wiamy, jest szkodliwa, niezgodna z prawem o szkolnictwie wyższym i nauce, 
źle przygotowana pod względem finansowym, zawiera przedziwne rozwiąza-
nia, które nie tylko nie pomogą polskiej nauce, ale mogą jej wręcz zaszkodzić. 
Przygotowana ustawa zawiera przecież wiele błędów: od interpunkcyjnych po 
merytoryczne, w uzasadnieniu brakuje jakiejkolwiek analizy, mnóstwo jest za to 
frazesów propagandowych. Właściwie nic nie wiemy o Pierwszym Światowym 
Kongresie Kopernikańskim, który – w opinii twórców ustawy – ma być wyda-
rzeniem o tak ogromnej renomie. Nie wiemy, kto jest jego organizatorem i po 
co, tak naprawdę, jest tworzony.

Biorąc również pod uwagę opinię wielu środowisk naukowych, będę głoso-
wała za odrzuceniem ustawy w całości.
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Przemówienie senatora adama szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Środowisko akademickie oraz osoby z wykształceniem wyższym najpraw-
dopodobniej nie należą do zagorzałego elektoratu partii rządzącej. Powszechnie 
znanym faktem jest to, iż istnieje korelacja między poziomem wykształcenia 
a chęcią zagłosowania na partie opozycyjne. Precedens ten PiS uważa chyba za 
dosyć niewygodny, polska inteligencja nie przepada za ich „zacofaniem” oraz po-
pulizmem. Doskonale opór osób lepiej wykształconych widać na naszych uczel-
niach, gdzie w siłę rosną organizacje, które wspierają rozwój państwa prawa oraz 
obywatelskich postaw demokratycznych. Jest to sytuacja, która chyba spędza sen 
z powiek wszystkim chcącym totalnej kontroli nad oświatą w Polsce. Co pro-
ponuje zatem PiS, aby kontynuować swoje dzieło szerzenia wpływów w każdej 
instytucji? Dzieli ludzi, przejmuje instytucje, wprowadza powszechny chaos.

Tym razem swoje wpływy na polską naukę rządzący zamierzają zwiększyć 
poprzez prezydencki projekt ustawy o Akademii Kopernikańskiej. Ma on teore-
tycznie na celu powołanie nowej instytucji naukowej, która będzie zajmowała się 
m.in. przyznawaniem grantów, nagród, stypendiów, a także ma podnieść prestiż 
polskiej nauki oraz pomóc nawiązać współpracę z zagranicznymi ośrodkami 
badawczymi. Ale to tylko pozory.

Z projektu ustawy, któremu zarzucono błędy merytoryczne, brak analiz oraz 
mnogie frazesy propagandowe, wynika niestety coś innego. Poza próbą bardziej 
„ustawowego podniesienia prestiżu polskich uczelni” nie proponuje się w zasa-
dzie realnych kroków wiodących do umocnienia statusu polskiej edukacji. Do 
tego wiele szczegółów ustawy wywołuje kontrowersje, np. nadmiarowe zabez-
pieczenia planowanego na 2023 r. kongresu naukowego czy nadanie nowo po-
wstałej uczelni uprawnień, na które większość uniwersytetów musi pracować 
całymi latami. A to tylko czubek góry lodowej! Środowisko akademickie i osoby 
zainteresowane zwracają szczególną uwagę na takie aspekty, jak dublowanie 
działających instytucji, tworzenie wyłomów w prawie, wprowadzanie dodat-
kowej ingerencji polityki w naukę poprzez nominację przez polityczne organy 
rządu naukowców do nowo powstałej nagrody. A to wszystko okraszone jest 
niebagatelnymi kosztami, jakie ponieść będzie musiał budżet.

Najważniejsze instytucje środowiska akademickiego, które zaapelowa-
ły do prezydenta Andrzeja Dudy o wycofanie projektu dotyczącego Akademii 
Kopernikańskiej i o wstrzymanie dalszych prac nad nim, to m.in. Konferencja 
Rektorów Akademickich Szkół Polskich, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego i Polska Akademia Nauk. Należy zgodzić się z ich stanowiskiem. 
Ustawa ta zatem powinna być odrzucona przez Senat RP.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem prezydenckiego projektu ustawy jest utworzenie Akademii 

Kopernikańskiej, której głównym zadaniem będzie realizacja Narodowego 
Programu Kopernikańskiego. Program ten pozwoli m.in. zbudować lub zinten-
syfikować więzi przedstawicieli krajowego życia naukowego oraz włączyć zagra-
nicznych badaczy do współpracy z polskimi ośrodkami i zespołami naukowymi.

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „W celu zwiększenia konkurencyjności 
i poziomu rozpoznawalności polskiej nauki w świecie proponuje się utworze-
nie nowatorskiej instytucji naukowej, jednostki – Akademii Kopernikańskiej. 
Głównym zadaniem Akademii będzie realizacja Narodowego Programu 
Kopernikańskiego, który pozwoli m.in. zbudować lub zintensyfikować więzi 
przedstawicieli krajowego życia naukowego oraz silniej niż dotychczas włączyć 
zagranicznych badaczy we współpracę z polskimi ośrodkami i zespołami nauko-
wymi. Proponowane w projekcie ustawy rozwiązania stanowią uzupełnienie, 
swoiste «domknięcie» procesu reform, na którego poprzednich etapach powoła-
no Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodową 
Agencję Wymiany Akademickiej orasz Sieć Łukasiewicz. Jednocześnie inicjaty-
wa ta stanowić będzie uczczenie najwybitniejszego polskiego uczonego Mikołaja 
Kopernika. Powołana do życia Akademia ma być trwałym pomnikiem wznie-
sionym naszemu rodakowi. Także poprzez umiejscowienie Akademii w Polsce, 
dzięki jej międzynarodowemu charakterowi, utrwalone zostanie w całym świe-
cie niekwestionowane identyfikowanie Mikołaja Kopernika z Polską.

Proponowane w projektowanej ustawie rozwiązanie opiera się na założeniu, 
zgodnie z którym: poza zmianami w zakresie finansowania, dla wywołania po-
zytywnych i kompleksowych zmian konieczne jest zainicjowanie nowatorskich 
działań, generujących silny impuls prorozwojowy dla istniejących już insty-
tucji, wchodzących w skład systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Działania 
takie powinny skupiać się na dążeniu do włączenia do krajowego systemu szkol-
nictwa wyższego i nauki zagranicznych naukowców o uznanej renomie i roz-
poznawalności. Wydaje się, że dotychczasowy system szkolnictwa wyższego 
i nauki jest już, uwzględniając liczbę instytucji wchodzących w jego skład, roz-
budowany – brakuje jednak wciąż wyrazistych rozwiązań, które stanowiłyby 
bodziec do umiędzynarodowienia polskiej nauki, ściślejszego powiązania jej 
z dydaktyką, wzmocnienia konkurencyjności poszczególnych podmiotów oraz 
«nowego otwarcia» w działalności badawczej. Dynamicznie zmieniające się wa-
runki uprawiania nauki oraz formułowane względem niej oczekiwania, a także 
wyzwania spowodowane konkurencją międzynarodową w obszarze badań na-
ukowych, sprawiają, że konieczne jest poszukiwanie rozwiązań nowych, wy-
kraczających poza tradycyjnie znane w Polsce instytucje i programy.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 42. posiedzenia Senatu

222

42. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 18 i 19 maja 2022 r.

W tym celu proponuje się utworzenie, realizowanego przez Akademię, 
Narodowego Programu Kopernikańskiego. Misją Programu jest podniesienie 
poziomu prowadzonych przez polskich naukowców lub z udziałem polskich 
naukowców badań naukowych. W ocenie projektodawcy będzie to miało bez-
pośrednie przełożenie na poprawę obiektywnych mierników, m.in. w międzyna-
rodowych zestawieniach, rankingach uczelni i instytucji naukowych, wynikach 
pomiaru cytowalności publikacji naukowych, a także faktycznej rozpoznawal-
ności i prestiżu, w szczególności prestiżu organizowanych w Polsce konferencji 
i wydarzeń naukowych, jak również na zwiększenie liczby zagranicznych pro-
fesorów wizytujących współpracujących z krajowymi instytucjami naukowymi 
i szkolnictwa wyższego, popularności Polski, jako kraju studiowania i prowadze-
nia aktywności naukowej oraz prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, 
oraz podwyższenia poziomu komercjalizacji badań naukowych. Istotne znacze-
nie ma również stworzenie nowych płaszczyzn współpracy instytucji nauko-
wych. Istotne znaczenie ma również stworzenie nowych płaszczyzn współpracy 
instytucji naukowych z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.

Dziękuję panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie za niniejszą ustawę. Będę 
głosował za niniejszym projektem. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 3. porządku obrad

To naprawdę wyjątkowo przykre, że próbując upamiętnić tak wybitną po-
stać, jaką był nasz wszechstronnie wykształcony naukowiec Mikołaj Kopernik, 
z okazji 550-lecia jego urodzin, nikt inny jak prezydent Polski i wtórująca mu 
większość rządowa doprowadza do tak ponurej dyskusji prowadzącej do ewi-
dentnych rozłamów w środowisku naukowym. A co chyba w tym wszystkim 
najgorsze, doprowadza do tej dyskusji w szczególnie złym i wyjątkowo niespo-
kojnym czasie, ponieważ, jak już wszyscy wiemy, obecna sytuacja gospodarcza 
zarówno w Polsce, jak i na świecie jest trudna ze względu na rosnącą inflację, 
ceny paliw i energii oraz trwający kryzys humanitarny wywołany na skutek 
agresji zbrojnej Federacji Rosyjskiej w Ukrainie i projektowane wysokie koszty 
działań pomocowych.

Wdrożenie projektu ustawy o Akademii Kopernikańskiej wymaga bowiem 
znacznych nakładów finansowych, co niewątpliwie wpłynie na pogorszenie 
trudnej już sytuacji szkolnictwa wyższego zmagającego się z niedoszacowanymi 
jeszcze skutkami pandemii. Ponadto, jak wskazywało środowisko naukowe w li-
ście do premiera jeszcze przed wybuchem wojny w Ukrainie, istnieje konieczność 
zwiększenia finansowania szkolnictwa wyższego i nauki o ok. 3,4 miliarda zł, 
aby pokryć wzrastające koszty utrzymania infrastruktury uczelni i instytutów 
oraz przeprowadzenia niezbędnego zwiększenia wynagrodzenia, które zaledwie 
zrekompensuje skutki rosnącej inflacji i cen energii. Pogłębiające się niedofi-
nansowanie, jeśli chodzi o wynagrodzenia w szkołach wyższych i instytucjach 
nauki, powoduje coraz większą frustrację oraz chęć rezygnacji z zawodu wielu 
młodych, wartościowych nauczycieli akademickich. Ponadto rośnie niezado-
wolenie społeczności akademickich i na wielu polskich uczelniach odbywają się 
akcje protestacyjne związków zawodowych.

Odnosząc się do wspomnianych kwestii, trzeba wyraźnie podkreślić, że klu-
czowa jest dbałość o już istniejące instytucje poprzez zapewnienie im stabilnego 
i przewidywalnego finansowania, które pozwala na sprawne działanie i rozwój, 
a nie, jak w wielu przypadkach ma to miejsce obecnie, jedynie stagnację lub re-
gres, co znajduje również odbicie we frustracji i demotywacji środowiska na-
ukowego, czego efektem są m.in. wspomniane akcje protestacyjne.

Ponadto za skandaliczny uważam fakt, że projekt ustawy, co prawda z pomi-
nięciem niewielkich zmian, jest co do istoty tożsamy z materiałem z kwietnia 
2021 r., negatywnie zaopiniowanym przez instytucje naukowe i krytycznie przy-
jętym przez polskie środowiska akademickie i ich instytucje przedstawicielskie. 
Wskazywane wówczas fundamentalne wady koncepcji projektu nie spotkały się 
z żadną próbą odpowiedzi ze strony projektodawców. Można było odnieść wra-
żenie, że odstąpiono od nieudanego pomysłu. Tym większym zaskoczeniem jest 
ponowne pojawienie się tego tematu, w praktycznie niezmienionym kształcie, 
pod postacią projektu ustawy skierowanej do Sejmu.
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Projekt ustawy wywołuje ogromne kontrowersje merytoryczne w środowi-
sku akademickim, jest źródłem wielu negatywnych emocji i obaw – sposób two-
rzenia, funkcjonowania, finansowania, a także celowość powołania Akademii 
Kopernikańskiej, dysponującej dużymi możliwościami finansowymi i organi-
zacyjnymi, jest dla większości środowiska niezrozumiały. Niejasne są przyczyny 
włączania do struktury akademii części obszarów badawczych, a innych nie, 
mimo iż są one niezwykle ważne dla rozwoju gospodarki i nauki. Ponadto usta-
wa ma charakter wykluczający geograficznie, odnosząc się tylko do instytucji 
akademickich w 5 wymienionych miastach polskich. Akademia Kopernikańska 
jest niczym innym jak dążeniem do powołania do życia upolitycznionej insty-
tucji, która przyczyni się do powstawania konfliktów i podziałów w polskim 
środowisku naukowym. Społeczność naukowa i akademicka powinna funkcjo-
nować w wymiarze badawczym i dydaktycznym pozbawionym bezpośrednich 
powiązań, wynikających np. z nominacji, z kręgami politycznymi. Polaryzacja 
polityczna może bowiem przesunąć punkt ważkości sporu czy dyskursu nauko-
wego, niezbędnego dla rozwoju nauki, na płaszczyznę polityczną.

Wprowadzony bez konsultacji ze środowiskiem przedmiotowy projekt usta-
wy stanowi zaprzeczenie zasady apolityczności nauki. Zamiast pomóc łączyć 
i budować, ustawa będzie w istocie dzieliła i burzyła, i zdecydowanie doprowadzi 
do antagonizmów wewnątrz środowiska naukowego. Niedopuszczalny jest także 
brak jakiejkolwiek dyskusji na ten temat ze środowiskiem naukowym, brak ja-
kichkolwiek konsultacji, co wskazuje tym samym na przedmiotowe traktowanie 
środowiska naukowego przez najwyższe władze w kraju.

Kolejnym bardzo istotnym zarzutem w stosunku do procedowanej ustawy 
jest fakt, iż w swoim zamierzeniu ustawa dąży do powołania do życia instytucji 
powielającej kompetencje już istniejących instytucji, z powodzeniem realizują-
cych powierzone im zadania, takich jak np. instytutów Polskiej Akademii Nauk, 
Polskiej Akademii Umiejętności oraz różnych rządowych agencji wykonawczych, 
tj. Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej, Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju oraz Narodowego Centrum Nauki. Koncepcja powołania, a następnie 
wspierania działalności kolejnej państwowej uczelni wyższej w postaci Szkoły 
Głównej Mikołaja Kopernika i finansowanie jej nie znajduje uzasadnienia w sy-
tuacji systemowego i coraz bardziej drastycznego niedofinansowania działal-
ności już istniejących podmiotów naukowych i akademickich.

Szokujące jest wręcz nieuzasadnione uprzywilejowanie szkoły poprzez 
aprioryczną decyzję o przyznaniu jej kategorii B+, co na mocy niedawno doko-
nywanych zmian w szkolnictwie wyższym upoważnia do prowadzenia szkoły 
doktorskiej i korzyści w zasilaniu finansowym. Kategoria B+ miałaby być przy-
znana Szkole Głównej Mikołaja Kopernika na okres najbliższych 5 lat w 6 dys-
cyplinach – astronomia, nauki medyczne, filozofia, nauki teologiczne, nauki 
prawne oraz ekonomia i finanse – bez konieczności spełnienia warunków, które 
na wszystkie jednostki systemu nauki w Polsce nakłada ustawa – Prawo o szkol-
nictwie wyższym i nauce. Ewaluacja jakości działalności naukowej dyscyplin 
jest obiektywnym procesem oceny jednostek naukowych. Proces ten, kończący 
się przyznaniem jednostce prowadzącej badania w ramach dyscypliny, wymaga 
poważnych wysiłków badawczych i publikacyjnych pracowników naukowych 
jednostki. Aprioryczna kategoria B+ dla szkoły stanowiłaby wyraźne naruszenie 
podstawowych zasad transparentności i uczciwości. Należy podkreślić, że każda 
nowo powstała jednostka ma możliwość wystąpienia do Komisji Ewaluacji Nauki 
o przeprowadzenie ewaluacji i przyznanie kategorii na powszechnie obowiązu-
jących zasadach. Przyznanie szkole statusu uczelni akademickiej niezależnie 
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od kategorii naukowej jest całkowicie niezrozumiałe, wielce niesprawiedliwe, 
krzywdzące i nieakceptowalne.

Zapowiedź powołania Narodowego Programu Kopernikańskiego, NPK, stwa-
rza poważne zagrożenie dla niezależności polskiej nauki i dalszego istnienia 
Polskiej Akademii Nauk.

Przed NPK postawiono naprawdę ambitne cele, jednakże zapomniano przy 
tym faktów oczywistych, jakimi jest to, że ambitnych celów akademickich i na-
ukowych nie da się zrealizować w drodze przyjęcia aktu prawnego. Tworzenie 
kultury akademickiej wymaga dekad spokojnej pracy organizacyjnej i badawczej, 
a przede wszystkim autonomii jednostek ludzkich i organizacyjnych. Tymczasem 
projekt NPK opiera się na modelu centralistycznym i dominującym wpływie po-
lityków na funkcjonowanie akademii, co stanowi absolutne zaprzeczenie pod-
stawowych zasad funkcjonowania środowisk akademickich.

Proponowana ustawa wzbudza ogromną falę niezrozumienia, niepokoju 
i krytyki właściwie wszystkich środowisk i ośrodków naukowych w Polsce. Swoje 
oburzenie i prośbę o wstrzymanie prac nad ustawą zgłosiły m.in.: Konferencja 
Rektorów Akademickich Szkół Wyższych, Rada Główna Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, Narodowe Centrum Nauki, Polska Akademia Umiejętności, 
Państwowa Akademia Nauk, Komitet Nauk Prawnych PAN, Komitet Nauk 
Organizacji i Zarządzania PAN, Komitet Nauk Pra-i Protohistorycznych PAN, 
Komitet Nauk o Sztuce PAN, Komitet Nauk Demograficznych PAN, Komitet 
Nauk Etnologicznych PAN, Komitet Nauk Filozoficznych PAN, Komitet 
Słowianoznawstwa PAN, Komitet Nauk o  Kulturze PAN, Komitet Nauk 
Historycznych PAN, Komitet Nauk Politycznych PAN, Komitet Etyki w Nauce 
PAN, Komitet Statystyki i Ekonometrii PAN, Komitet Socjologii PAN, Komitet 
Nauk o Pracy i Polityce Społecznej PAN, Komitet Psychologii PAN, Komitet Nauk 
o Kulturze Antycznej PAN, Komitet Nauk o Literaturze PAN, Komitet Nauk 
o Komunikacji Społecznej i Mediach PAN, Komitet Badań nad Migracjami PAN, 
Komitet Nauk Pedagogicznych PAN, Komitet Naukoznawstwa PAN, Komitet 
Językoznawstwa PAN, Komitet Nauk Orientalistycznych PAN, Komitet Nauk 
Ekonomicznych PAN, Komitet Historii Nauki i Techniki PAN, Rada Towarzystw 
Naukowych przy Prezydium PAN, Towarzystwo Naukowe Warszawskie zrze-
szające 450-osobowa elitę uczonych warszawskiego środowiska akademickiego 
i inne.

Pomijając już przedstawione na wstępie bardzo istotne, niepodważalne ar-
gumenty, jest pytanie: czy wobec tak ogromnego sprzeciwu samych zaintereso-
wanych i bezpośrednio dotykanych zapisami proponowanej ustawy środowisk 
naukowych można dalej procedować zmiany wbrew wyraźnemu głosowi spo-
łeczeństwa? Absolutnie nie. Już chociażby z tego powodu jestem absolutnie 
przeciwko proponowanej ustawie i wnoszę o odrzucenie jej w całości. Żal tylko 
pozostaje ogromny, że w tle tej całej sytuacji rozbrzmiewa nazwisko jednego 
z najwybitniejszych Polaków wszechczasów, człowieka cenionego na całym świe-
cie po dziś dzień. Okazuje się, że nawet tak niepodważalne autorytety można 
wplątać w haniebną politykę PiS.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zgodnie z propozycją prezydenta Andrzeja Dudy dla upamiętnienia 3 zrywów 

z lat 1919–1921 i złożenia hołdu ich bohaterskim uczestnikom 20 czerwca ma być 
obchodzony jako święto państwowe – Dzień Powstań Śląskich.

Jak podkreślono w uzasadnieniu ustawy o ustanowieniu Narodowego Dnia 
Powstań Śląskich, trwające Narodowe Obchody Setnej Rocznicy Odzyskania 
Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, zaplanowane na lata 2018–2022, mają 
na celu uczczenie jubileuszu odrodzenia się, obrony i odbudowy naszej Ojczyzny. 
„Ich ideą jest wspólnotowe świętowanie, organizowane przez społeczności lokal-
ne na terytorium całego kraju, oraz upamiętnianie wydarzeń i zasług rodaków, 
którzy odegrali ważną rolę w przywracaniu suwerennego państwa polskiego.

Sejmik Województwa Śląskiego zwrócił się do Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej z apelem o ustanowienie Narodowego Dnia Powstań Śląskich. Z podob-
nym apelem zwróciły się także inne organizacje, m.in. Towarzystwo Społeczno-
Kulturalne «Polski Śląsk». Popierając ten postulat, Prezydent RP występuje 
z niniejszą inicjatywą ustawodawczą – podobnie jak to miało miejsce w przypad-
ku ustanowienia Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego.

Trzy Powstania Śląskie odegrały niezwykle ważną rolę w procesie jednocze-
nia ziem polskich po okresie zaborów i wywarły istotny wpływ na ukształtowa-
nie się zachodniej granicy odrodzonego państwa. Dla Rzeczypospolitej region ten 
miał ogromne znaczenie jako bogaty, nowoczesny okręg przemysłowy, o dużym 
potencjale społecznym i gospodarczym, z własną tradycją i etosem pracy, a także 
głębokim patriotyzmem i poczuciem związku z polskością.

Hołd Powstańcom Śląskim za ich patriotyzm, miłość Ojczyzny, męstwo i hart 
ducha w walce złożył Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwałą w sprawie ustano-
wienia roku 2019 Rokiem Powstań Śląskich, a Senat Rzeczypospolitej Polskiej 
– ustanawiając uchwałą rok 2021 Rokiem Powstań Śląskich.

Data 20 czerwca nawiązuje do daty tak powszechnej w świadomości Ślązaków 
– do daty wjazdu do Katowic w 1922 r. wojska polskiego na czele z gen. broni 
Stanisławem Szeptyckim.

Mając na uwadze oddanie czci bohaterom, których odwaga umożliwiła powrót 
części Górnego Śląska do odrodzonej Rzeczypospolitej, kultywowanie pamięci 
o naszych przodkach walczących o niepodległość i upowszechnienie wiedzy o tych 
trzech zrywach w świadomości Polaków, ustanowienie 20 czerwca świętem pań-
stwowym – Narodowym Dniem Powstań Śląskich – jest w pełni uzasadnione.

Ustawa wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Tak wskazany termin vacatio legis nie narusza zasady demokratycznego 

państwa prawnego i stworzy możliwość uczczenia po raz pierwszy Narodowego 
Dnia Powstań Śląskich już w 2022 r.”.

W pełni popieram tę ustawę. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych innych 

ustaw wprowadza możliwość weryfikacji członków służby zagranicznej oraz 
kandydatów do pracy w tej służbie pod kątem potencjalnych zagrożeń dla bez-
pieczeństwa państwa, jeśli chodzi o odbywanie studiów na uczelniach mających 
siedzibę w krajach spoza kręgu państw sojuszniczych. Zgodnie z proponowany-
mi zmianami rozwiązanie to nie będzie dotyczyło osób, które kształciły się wy-
łącznie w państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach będących 
sygnatariuszami Traktatu Północnoatlantyckiego a niebędących państwami UE, 
w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu, 
czyli EFTA – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym albo 
w Konfederacji Szwajcarskiej, o czym mowa w art. 1 pkcie 2.

Dodatkowo nowelizacja dokonuje zmian w zakresie 2-krotnej odmowy przy-
jęcia stanowiska w placówce zagranicznej lub komórce organizacyjnej MSZ, 
obecnie obciążonej sankcją finansową, na rzecz konsekwencji w postaci wyga-
śnięcia stosunku pracy dyplomaty zawodowego.

Ustawa zakłada również rezygnację ze stopnia dyplomatycznego attaché 
w służbie zagranicznej, wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym najniż-
szym stopniem dyplomatycznym będzie stanowisko III sekretarza, i rozszerza 
kompetencje Instytutu Pamięci Narodowej w zakresie ewidencjonowania, gro-
madzenia, przechowywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania 
i publikowania akt pracowników służby zagranicznej, wytworzonych lub groma-
dzonych do dnia 31 grudnia 1990 r., oraz dokumentów osobowych, które zostały 
wytworzone do dnia 31 grudnia 1990 r., przekazanych do archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej, o czym mowa w art. 2.

Ustawa w trakcie plac legislacyjnych w Senacie była przedmiotem prac 
Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Należy zgodzić się ze sta-
nowiskiem wyrażonym przez komisję i, pomimo braku zastrzeżeń Biura 
Legislacyjnego Senatu, zagłosować za odrzuceniem ustawy w zaproponowa-
nym brzmieniu.

Po pierwsze, trafnie zostało podniesione, że nie ma potrzeby wprowadzania 
kolejnej weryfikacji członków służby zagranicznej. Istnieją już przepisy, które 
regulują, w jaki sposób przebiega weryfikacja, i wydaje się, że tworzenie kolej-
nej procedury wprowadzać będzie wyłącznie chaos proceduralny. Pracownicy 
obejmujący stanowiska są poddawani ocenie resortowej

Po drugie, w tym zakresie zwracam również uwagę na ograniczenie pod-
miotowe wspomnianej weryfikacji, która nie obejmuje pewnych grup np. 
państw UE. Nie można bowiem tracić z pola widzenia tendencji i szybkości 
zmian na scenie politycznej, mam tu na myśli np. chociażby politykę Węgier. 
Ewentualnie wprowadzone zmiany powinny mieć charakter dalekowzroczny, 
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powinny sprawiedliwie, bez wyjątku obejmować swoją procedurą kontrolną 
wszystkich członków służby zagranicznej i kandydatów, aby zapewnić Polsce 
bezpieczeństwo.

Po trzecie, ustawę należy ocenić negatywnie również w zakresie, w którym 
nie pozwala ona na odmowę przyjęcia stanowiska w placówce zagranicznej lub 
komórce organizacyjnej MSZ. Pozbawia to urzędników dyplomatycznych de-
cyzyjności. Narusza zasadę gotowości do bycia elastycznym i zagwarantowane 
prawo do nieobjęcia danej placówki. Powinna zostać zachowana proporcja po-
między interesami państwa a prawem dyplomatów do przyjęcia i prowadzenia 
właściwej placówki, w szczególności po to, aby uniknąć upolitycznienia stano-
wisk dyplomatycznych.

Dodatkowo podnieść należy, że przepisy wprowadzają nieproporcjonalną 
sankcję w postaci wygaśnięcia stosunku dyplomatycznego. Z uwagi na czas 
trwania postępowań sądowych nawet możliwość odwołania się do sądu pracy 
i ewentualnego kwestionowania wygaśnięcia stosunku przed sądem nie wpły-
wa na pozytywną ocenę zaproponowanych zmian.

Po czwarte, praktycznym efektem rezygnacji ze stanowiska attaché będzie 
spłaszczenie kariery zawodowej dyplomaty. Dochodzi tu bowiem do likwidacji 
jednego stopnia zawodowego, który stanowi motywację pracowników dyplo-
matycznych i daje im możliwość awansu na szczeblu kariery. Może dojść do 
dezorganizacji placówek dyplomatycznych, zmniejszenia kadrowego służb dy-
plomatycznych i ich uzależnienia politycznego.

Ustawa wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym najniższym stopniem 
dyplomatycznym będzie stanowisko III sekretarza, co oznacza jedynie iluzo-
ryczny awans dla osób, które zajmowały stanowisko attaché. Awans ten będzie 
miał bowiem charakter likwidacyjny, tzn. wynikający wyłącznie z likwidacji 
stanowiska, nie zaś motywacyjny, będący docenieniem pracy danej osoby.

Odnośnie do rozszerzenia kompetencji Instytutu Pamięci Narodowej wska-
zać należy na chaos w przepisach. Kwestia ta uregulowana jest bowiem w 2 
miejscach, co stanowi błąd legislacyjny. Ponadto niezrozumiałe jest wskazanie 
w przepisie daty 31 grudnia 1990 r. W toku prac Komisji zwracano uwagę, że 
data ta powinna zostać określona jako 31 lipca 1990 r., gdyż jest to data przeło-
mowa ze względu na likwidację Służby Bezpieczeństwa. Ministerstwo nie było 
w stanie udzielić odpowiedzi na pytanie, dlaczego akurat taka data została wska-
zana w tym przepisie. Należy się jednak zgodzić, że wybrana data powinna być 
jednolita dla wszelkich elementów regulujących tę kwestię.

Wobec wszystkich przedstawionych elementów należy opowiedzieć się za 
odrzuceniem ustawy. Dziękuję.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku!
Dyplomaci zawodowi są jedną z ważniejszych grup, reprezentują interesy 

swojego kraju na szczeblu międzynarodowym, obok prezydentów i premierów. 
Jest to prestiżowa funkcja, która powinna być przeznaczona dla najlepszych 
kandydatów z odpowiednimi kwalifikacjami. Praca w dyplomacji to wielka 
odpowiedzialność i służba swojemu krajowi. Służba, która wiąże się z częstą 
zmianą miejsca pracy. Ustawa o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz 
niektórych innych ustaw, którą rozpatrujemy, ma na celu uregulowanie nie-
których zagadnień związanych ze służbą zagraniczną, takich jak zapewnienie 
zwiększonej mobilności dyplomatów zawodowych w stosunku do pozostałych 
członków służby zagranicznej.

W styczniu 2021 r. uchwalono ustawę o służbie zagranicznej. Omawiana na-
tomiast dziś ustawa jest uzupełnieniem niektórych zagadnień. Jednym z naj-
ważniejszych jest wprowadzenie zapisu o weryfikacji dyplomów zawodowych 
uzyskanych na zagranicznych uczelniach, w krajach nienależących do Unii 
Europejskiej i NATO. Rozwiązanie jest słuszne i potrzebne. Musimy zadbać 
o bezpieczeństwo naszego kraju i naszych obywateli. Tak naprawdę do końca nie 
wiemy, czy osoby już pracujące lub takie, które w przyszłości zechcą pracować 
w służbie zagranicznej, mają dobre zamiary. Nie wiadomo, czy nie będą stano-
wić zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego państwa. Z mediów dowiadujemy 
się o istnieniu przypadków szpiegowania na rzecz innych państw. Należy jeszcze 
raz bardzo dokładnie i bardzo wnikliwie sprawdzić osoby dopuszczone do pracy 
w dyplomacji. Organem odpowiedzialnym za weryfikację pracowników służby 
zagranicznej jest Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. O możliwości zatrud-
nienia w służbie zagranicznej osób, które ukończyły studia w państwach innych 
niż wymienione w omawianej ustawie, ma decydować szef służby zagranicznej. 
Będzie wydawać stosowne zgody w tej sprawie po uzyskaniu odpowiednich do-
kumentów od dyrektora generalnego służby zagranicznej oraz zasięgnięciu opi-
nii szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Wybór służb odpowiedzialnych 
za to zadanie jest jasny i nie budzi żadnych wątpliwości. Termin wyznaczony do 
sporządzenia odpowiedniej opinii, 30 dni, jest wystarczający do odpowiedniego 
zweryfikowania ww. osób.

Niniejsza ustawa nowelizuje także ustawę z 18 grudnia 1998 r. o Instytucie 
Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. 
Do tej ustawy dodano nowe zapisy, które poszerzają zakres kompetencji ministra 
spraw zagranicznych o opiekę nad dokumentami osobowymi, aktami pracowni-
ków służby zagranicznej, wytworzonymi lub gromadzonymi w okresie do dnia 
31 grudnia 1990 r., i przekazanie tych dokumentów do wspomnianej jednostki 
IPN. To rozwiązanie także jest właściwe. IPN dba o pamięć historyczną naszego 
kraju. Przypomina nam o wszystkich wydarzeniach, dobrych i złych. Przywraca 
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pamięć o bohaterach, tych bardziej i tych mniej znanych szerszemu gronu. Nie 
pozwala zapomnieć także o niechlubnych wyjątkach w naszej historii – tych, 
którzy działali na szkodę naszej ojczyzny.

Wszystkim nam powinno zależeć na tym, abyśmy mieli jak najlepszą służbę 
dyplomatyczną, taką, której możemy zaufać i która będzie budowała nasze bez-
pieczeństwo. Przedstawicieli, którzy będą chronić, dbać o nasze polskie sprawy 
za granicą. Jestem przekonany, że dzięki wprowadzeniu omawianej ustawy pro-
ces ten zostanie jeszcze bardziej przyspieszony. Będę głosować za jej przyjęciem.
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Przemówienie senator danuty jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Głównym celem nowelizacji ustawy o służbie zagranicznej oraz niektórych 

innych ustaw miało być, według deklaracji rządu, zapewnienie w czasach wy-
zwań geopolitycznych większej mobilności dyplomatów zawodowych w stosun-
ku do pozostałych członków służby zagranicznej.

Dotychczas dyplomata zawodowy od momentu otrzymania stopnia dyplo-
matycznego musiał być gotowy do podjęcia zadań w polskiej placówce zagra-
nicznej w dowolnym kraju i dowolnym czasie. Jednak gdy dwukrotnie odmówił 
wyjazdu, nakładano na niego sankcję finansową. Nowe przepisy stanowią, że 
w przypadku dwukrotnej odmowy przyjęcia stanowiska w placówce dyploma-
tycznej lub komórce organizacyjnej MSZ stosunek pracy dyplomaty zawodowego, 
który nie jest gotowy do pełnienia służby zgodnie z założeniami i wymaganiami 
przewidzianymi dla dyplomatów zawodowych, wygaśnie.

Oczywiste jest dla mnie, że obecność w służbie dyplomatycznej wiąże się nie 
tylko z prestiżem realizowania interesu państwa polskiego, ale także z pewną 
dyspozycyjnością. Jednak dyplomata zawodowy powinien mieć też prawo do 
tego, żeby nie godzić się na proponowane mu stanowisko oraz na objęcie danej 
placówki dyplomatycznej. Wprowadzenie zasady, że po dwukrotnej odmowie 
przyjęcia danego stanowiska w placówce zagranicznej jest on automatycznie 
usuwany z korpusu dyplomatycznego, wydaje się zbyt daleko idące.

Co więcej, w ustawie nie doprecyzowano, do jakiego sądu może odwołać się 
zawodowy dyplomata w przypadku zwolnienia z pracy lub decyzji o odmowie 
zatrudnienia przez szefa służby zagranicznej.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Kolejną oburzającą kwestią za-
wartą w noweli jest wprowadzenie dodatkowej weryfikacji członków służby 
zagranicznej oraz kandydatów do pracy w tej służbie pod kątem potencjalnych 
zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa. Chodzi tu o odbywanie kursów, szkoleń 
i studiów, uzyskanie tytułu zawodowego, stopnia w zakresie sztuki, stopnia 
naukowego, tytułu naukowego lub prowadzenie działalności naukowej w za-
granicznych podmiotach szkolnictwa wyższego w krajach spoza kręgu na-
szych państw sojuszniczych. Nowa ustawa przewiduje konieczność uzyskania 
zgody szefa służby zagranicznej na zatrudnienie takich osób, a rozpatrzenie 
wniosku o zgodę odbywa się we współpracy z szefem Agencji Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego. Wymóg ten nie dotyczy osób, które kształciły się wyłącznie 
w państwach członkowskich Unii Europejskiej, państwach sygnatariuszach 
Traktatu Północnoatlantyckiego niebędących państwami UE, państwach człon-
kowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu EFTA – stronach umo-
wy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej.

Jestem przekonana, że wprowadzenie tych wątpliwych i destrukcyjnych 
kryteriów weryfikacji w celu potwierdzenia już wcześniej kilkunastokrotnie 
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sprawdzanych kompetencji pracowników MSZ stanowi nowe polityczne na-
rzędzie, dzięki któremu PiS będzie mogło pod pretekstem sprawdzenia garstki 
osób, ok. 30 absolwentów Moskiewskiego Państwowego Instytutu Stosunków 
Międzynarodowych, niszczyć ludzi i pozbywać się niewygodnych dla siebie, nie-
zależnie myślących i doświadczonych pracowników polskiej służby zagranicznej.

Bo czemu innemu ma służyć ta poniżająca dyplomatów nowelizacja ustawy, 
skoro do tej pory poddawano ich ocenie resortowej, sprawdzano poprzez proce-
durę uzyskiwania dostępu do informacji niejawnych, prześwietlano ich także 
w ABW? W przypadku, gdy udowodniono komuś działalność agenturalną, czło-
wiek ten stawał przed obliczem prokuratora. Samo ukończenie MGIMO nie daje 
przecież podstaw do podejrzeń o współpracę z obcym wywiadem. Na uczelnię 
tę rekrutowani byli w PRL studenci kierunków humanistycznych na polskich 
uczelniach, z których większość trafiła na wydział stosunków międzynarodo-
wych. Wielu z nich zrobiło w wolnej Polsce znakomite kariery. Wspomnę tutaj 
zastępcę sekretarza generalnego NATO Adama Kobierackiego czy byłego stałe-
go przedstawiciela RP przy Radzie Europy w Strasburgu Piotra Świtalskiego. 
Jednak absolwenci tej uczelni od dawna drażnią PiS. Już w 2005 r., po objęciu 
przez tę partię władzy, zaczęli być odwoływani z placówek. Dzisiaj także ma to 
miejsce.

Pamiętajmy przy tym, że PiS, które obecnie tak wytrwale tropi ewentual-
nych szpiegów wśród pracowników służby zagranicznej, nie tak dawno zapew-
niło wiele etatów ludziom, którzy wcale dyplomatami nie są. Jednak, jak widać, 
cieszą się oni pełnym zaufaniem, zapewne z tego względu, że ich główną za-
sługą jest manifestowanie pełnego podporządkowania władzy. Poza tym zapis 
o ponownej weryfikacji w ciągu 30 dni jest absurdalny, bo takie sprawdzenie 
zazwyczaj trwa o wiele dłużej. Nie wiadomo również, jakie mają być szczegóło-
we kryteria tej oceny.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! W nowej ustawie przewidziano 
też, że obecny stopień dyplomatyczny attaché w służbie zagranicznej zostanie 
wycofany, gdyż jest on reliktem z okresu PRL, stosowanym głównie w krajach 
byłego bloku wschodniego. Dlatego też członkowie służby zagranicznej oraz 
dyplomaci delegowani, którzy dotychczas posługiwali się stopniem dyploma-
tycznym attaché, mają otrzymać stopień III sekretarza, czyli najniższy stopień 
dyplomatyczny. Rozwiązanie to ma dostosować katalog stopni dyplomatycznych 
do systemów przyjętych w innych krajach demokratycznych, w tym w pań-
stwach UE, w których dyplomaci nie posługują się stopniem dyplomatycznym 
attaché. Jak się ma jednak ten rządowy wywód do tego, że w takich krajach 
jak Stany Zjednoczone, Kanada i Francja attaché wojskowi są bardzo wysokimi 
przedstawicielami dyplomatycznymi? Boję się, że pomysł zlikwidowania stopnia 
attaché może doprowadzić do zmniejszenia kadrowych zasobów MSZ, a także 
do ograniczenia możliwości awansu.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Nie sposób poprzeć omawianej 
noweli ustawy, gdyż jest ona propagandowym koszmarkiem, wprowadza chaos, 
destabilizuje służbę zagraniczną, niszczy życie zawodowe wielu dyplomatów, 
i to w szczególnym momencie, w czasie wojny na Ukrainie i przewodnictwa 
Polski w OBWE.
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Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
W procedowanej dzisiaj ustawie chodzi o to, żeby poniżyć na różne sposo-

by pracowników MSZ. Jednym ze sposobów jest to, żeby osoby, które uzyskały 
dyplom wyższej uczelni poza NATO i poza Unią Europejską, musiały poprosić 
ministra o sprawdzenie przez ABW i dopiero po sprawdzeniu mogły uzyskać 
pozwolenie na pracę w MSZ. Dotyczy to osób, które często przez ponad 30 lat 
dobrze służyły Polsce, nie było wobec nich wątpliwości, ba, co więcej, które czę-
sto miały dostęp do dokumentów o klauzuli „tajne” bądź „ściśle tajne”, a żeby 
uzyskać taki certyfikat bezpieczeństwa, trzeba być sprawdzonym przez ABW. 
Co ciekawe, nie wiadomo, wedle jakiej procedury te osoby będą sprawdzane, po-
nieważ ustawa o ABW nie definiuje procedury sprawdzenia urzędnika, który 
uzyskał dyplom poza Unią Europejską i NATO. To będzie wielka zagadka i też 
wyzwanie dla ABW, jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta.

Do pakietu poniżeniowego dochodzi także odebranie tytułu attaché ambasa-
dy, co jest bardzo dziwne, bo ten stopień funkcjonuje, w wielu krajach są attaché 
wojskowi. W uzasadnieniu było podane, że attaché w ambasadzie to jest bardzo 
komunistyczny zwyczaj, tymczasem chodzi o to, żeby ludzi pozbawić czegoś, co 
się miło kojarzy, co jest rozpoznawalne. Bycie attaché ambasady ma pewien wa-
lor symboliczny. Nie, chodzi o to, żeby pozbawić pracowników MSZ tego tytułu 
i żeby attaché był tylko trzecim sekretarzem.

Do pakietu poniżeniowego wchodzi też kwestia zwolnień z MSZ osób, któ-
re dwukrotnie nie zdecydują się przyjąć wskazanej placówki dyplomatycznej, 
wskazanego miejsca pracy. Wiemy, jak łatwo jest manipulować tego typu wska-
zaniami. Chodzi o to, że można składać takie propozycje, których pracownik 
w zasadzie nie może przyjąć nie dlatego, że jest niezainteresowany czy że to są 
nieatrakcyjne miejsca, tylko dlatego, że np. uzna swoją niekompetencję. Może to 
być po prostu poza kręgiem jego zainteresowań, nie odpowiadać jego doświad-
czeniu. Taką osobę będzie można łatwo z pracy wyrzucić.

Ustawa ta – uwaga! – dotyczy 27 czy 29 pracowników, którzy ukończyli uczel-
nie w Moskwie. Proszę powiedzieć: w jakich latach tam studiowali? Za jakich 
rządów zostali tam wysłani? Ilu z nich miało dostęp do informacji niejawnych? 
Ile osób nie zostało zweryfikowanych? Wobec ilu z nich ABW ma podejrzenia 
o działalność agenturalną? Bo zakładam, że ministerstwo zostało o tym powia-
domione. Przypomnę, że poprzedni generalny dyrektor, pan ambasador Papierz, 
niejednokrotnie publicznie powtarzał, że samo ukończenie uczelni w kraju po-
zaunijnym nie daje podstaw do podejrzeń o współpracę z obcym wywiadem. 
Dziękuję.
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Przemówienie senatora adama szejnfelda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Celem procedowanej ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz 
niektórych innych ustaw jest regulacja sytuacji związanej ze złożeniem po termi-
nie wniosku o wyłączenie stosowania art. 4 ust. 1 ustawy wobec członka służby 
zagranicznej. Przepis ma na celu doprecyzowanie procedury składania wnio-
sku oraz jednoznaczne określenie modelu postępowania dotyczącego wniosków 
złożonych po terminie.

W procedowanej ustawie proponuje się dodanie do ustawy z dnia 21 stycznia 
2021 r. o służbie zagranicznej art. 5a, który wprowadza wymóg uzyskania zgody 
na zatrudnienie wydanej przez szefa służby zagranicznej w przypadku członka 
służby zagranicznej oraz osób niebędących członkami korpusu służby cywil-
nej oraz osób zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do 
spraw zagranicznych. Dotyczyć to będzie także osób zatrudnionych w placówce 
zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy o pracę oraz osób 
zatrudnionych w placówce zagranicznej RP na podstawie powołania w rozu-
mieniu przepisów odpowiednich ustaw. Będzie to dotyczyło także innych osób, 
które pełnią służbę zagraniczną.

Przepisy przejściowe odnoszące się do osób, które kształciły się w zagra-
nicznym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa 
w art. 5a ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, będących członkami służby zagra-
nicznej w chwili wejścia w życie ustawy, zakładają, że nie później niż w terminie 
6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy szef służby zagranicznej wyda zgo-
dę na dalsze ich zatrudnienie albo odmówi jej wydania. Zgoda wydana będzie 
na podstawie posiadanej dokumentacji pracowniczej oraz opinii szefa Agencji 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego. W przypadku odmowy przez szefa służby za-
granicznej wydania zgody na dalsze zatrudnienie stosunek pracy z tą osobą wy-
gaśnie w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania przez nią tej odmowy.

Niestety proponowana legislacja kwestionuje wiarygodność prowadzonej 
po 1989 r. ustawowej weryfikacji pracowników MSZ przez kompetentne organy 
państwa, obecnie m.in. ABW, dla potrzeb uzyskania przez nich poświadczenia 
o dopuszczeniu do informacji niejawnych. Postępowania sprawdzające są sta-
rannie prowadzone w odstępach kilkuletnich, a wydawane poświadczenia wia-
rygodnym potwierdzeniem lojalności urzędnika i wyrazem zaufania do niego 
ze strony państwa. Sami autorzy projektu piszą w uzasadnieniu, że członko-
wie służby zagranicznej są już teraz poddawani postępowaniu sprawdzającemu 
w znacznie szerszym zakresie niż w proponowanej legislacji na podstawie prze-
pisów o ochronie informacji niejawnych. Z powyższego wynika, że proponowana 
przez autorów projektu ustawy weryfikacja, jako prowadzona w węższym za-
kresie, jest częściowym powieleniem postępowania sprawdzającego i jako taka 
nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia.
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MSZ jest pracodawcą szczególnym, gdyż posiada zdolność regulacyjną pole-
gającą na możliwości przeprowadzenia przez Sejm ustaw normujących w sposób 
bezwzględnie obowiązujący sytuację prawną swoich pracowników. Ta szczegól-
na pozycja pracodawcy nie powinna być jednak w demokratycznym państwie 
prawnym nadużywana w celu szykanowania określonej grupy pracowników 
z przyczyn politycznych i zwalniania ich z pracy niezgodnie z przepisami ko-
deksu pracy.

Proponowana legislacja jest trzecim w ostatnich 3 latach przypadkiem usta-
wowego wprowadzania „ustania stosunku pracy” wobec określonej grupy pra-
cowników MSZ z naruszeniem powszechnie obowiązujących przepisów kodeksu 
pracy, w tym dotyczących ochrony pracownika w okresie przedemerytalnym, 
co podważa wiarygodność jej projektodawców. Niezależnie od tego procedowa-
na ustawa niszczy resztki niezależności urzędniczej w Polsce, dlatego powinna 
zostać odrzucona przez Senat.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na początek powiem może o samej nowelizacji ustawy o służbie zagranicz-

nej. Jej celem jest zapewnienie zwiększonej mobilności dyplomatów zawodo-
wych w stosunku do pozostałych członków służby zagranicznej. Potrzebne jest 
dostosowanie katalogu stopni dyplomatycznych nadawanych członkom służby 
zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej do systemów przyjętych w porządkach 
prawnych innych krajów demokratycznych, w tym państw członkowskich Unii 
Europejskiej, w których dyplomaci nie posługują się stopniem dyplomatycznym 
attaché.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji, ze względu na istniejące za-
grożenia bezpieczeństwa w naszym regionie konieczne jest ustanowienie norm 
prawnych pozwalających na weryfikację kadry zawodowych dyplomatów pod 
kątem potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa państwa polskiego w zakresie 
odbywania studiów w zagranicznych podmiotach systemu szkolnictwa i nauki 
spoza naszego kręgu państw sojuszniczych.

Przepisy ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej uzupeł-
niono o kolejną przesłankę wygaśnięcia stosunku pracy dyplomaty zawodo-
wego. Zmiana ta warunkowana jest treścią przepisu art. 31 ust. 1 pkt 8 ustawy 
z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej, który statuuje potwierdzenie 
przez dyplomatę zawodowego, w momencie nadania mu stopnia dyplomatycz-
nego, gotowości do podejmowania zadań w dowolnej placówce zagranicz-
nej Rzeczypospolitej Polskiej, w dowolnym kraju i dowolnym czasie. Zmiana 
w art. 28 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 21 stycznia 2021 r. o służbie zagranicznej 
dotyczy rezygnacji z posługiwania się w służbie zagranicznej stopniem dyplo-
matycznym attaché. 

Rozszerzono kompetencje Instytutu Pamięci Narodowej o kwestie związane 
z ewidencjonowaniem, gromadzeniem, przechowywaniem, opracowywaniem, 
zabezpieczaniem, udostępnianiem i publikowaniem akt pracowników służby 
zagranicznej, wytworzonych lub gromadzonych do dnia 31 grudnia 1990 r., oraz 
dokumentów osobowych, które zostały wytworzone do dnia 31 grudnia 1990 r., 
przekazanych do archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, oraz wprowadzono 
powiązane z tym dodatkowe zmiany. Wyłączono stosowanie przepisów ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, dotyczących rejestru umów 
w odniesieniu do umów zawieranych przez placówki zagraniczne.

Zreasumujmy. Jeśli chodzi o Instytut Pamięci Narodowej, to nowelizacja 
pozwoli na nadanie uprawnień do ewidencjonowania, gromadzenia, przecho-
wywania, opracowywania, zabezpieczania, udostępniania i publikowania akt 
pracowników służby zagranicznej, wytworzonych lub gromadzonych do dnia 
31 grudnia 1990 r., oraz dokumentów osobowych, które zostały wytworzo-
ne do dnia 31 grudnia 1990 r., przekazanych do archiwum Instytutu Pamięci 
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Narodowej. Zaś jeśli chodzi o Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego, to niniej-
sza regulacja nałoży obowiązek wydania na wniosek szefa służby zagranicznej 
opinii o braku przeciwwskazań do podjęcia pracy w służbie zagranicznej osoby, 
która kształciła się w zagranicznym podmiocie systemu szkolnictwa wyższego 
i nauki, o którym mowa w dodawanym art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 21 stycznia 
2021 r. o służbie zagranicznej.

Popieram niniejszą nowelizację.
Na koniec chcę wyrazić swój zdecydowany sprzeciw wobec słów, jakie na 

posiedzeniu senackiej Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej padły 
z ust przewodniczącego komisji, pana senatora Bogdana Klicha, który nazwał 
obraźliwie polskie placówki dyplomatyczne, sugerując, że są to często biura po-
dróży. W odpowiedzi na pytanie pana ministra Piotra Wawrzyka nie potrafił 
wskazać żadnych szczegółów ani przykładów. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie zagranicznej oraz nie-

których innych ustaw przewiduje wprowadzenie zmian w kwestiach doty-
czących odmowy przyjęcia stanowiska w placówce zagranicznej lub komórce 
organizacyjnej. Ponadto przewiduje rozszerzenie kompetencji Instytutu Pamięci 
Narodowej m.in. w zakresie przechowywania, zabezpieczania, gromadzenia lub 
udostępniania akt pracowników służby zagranicznej oraz dokumentów osobo-
wych, które zostały wytworzone do dnia 31 grudnia 1990 r. Wyłączone zostanie 
również stosowanie przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących 
rejestru umów w stosunku do umów zawieranych przez instytucje zagraniczne.

Celem ustawy jest gwarancja zwiększonej mobilności dyplomatów zawo-
dowych w odniesieniu do pozostałych członków służby zagranicznej oraz do-
stosowanie katalogu stopni dyplomatycznych nadawanych członkom służby 
zagranicznej Rzeczypospolitej Polskiej do standardów przyjętych w państwach 
Unii Europejskiej oraz innych krajach demokratycznych. W tym przypadku 
dyplomaci nie posługują się stopniem dyplomatycznym attaché. Ustawa wpro-
wadza również możliwość weryfikacji członków służby zagranicznej oraz jej 
kandydatów pod kątem bezpieczeństwa państwa. Dotyczy to dyplomatów wy-
kształconych poza krajami Unii i NATO.

Rozszerzenie kompetencji Instytutu Pamięci Narodowej dotyczących wszyst-
kich pracowników i ministerstw jest bezsensowne. Gdyby ustawa o IPN została 
oddzielnie znowelizowana uniknięto by wielu błędów interpretacyjnych oraz 
wątpliwości konstytucyjnych. Rząd, wprowadzając zmiany w ustawach, powi-
nien wzmacniać służbę zagraniczną. Niestety PiS potrafi tylko upolityczniać 
i osłabiać różne sektory. Nie wspominam już o łamaniu unijnych dyrektyw czy 
Konstytucji RP. W tym przypadku dotyczy to wygaszania stosunku pracy oso-
bom, które ukończyły sześćdziesiąty piąty rok życia. To samo dotyczy działań 
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Nie widzę powodu, aby pracownicy 
służb zagranicznych byli sprawdzani w tak drobiazgowy sposób. Rządzący sami 
nie są pewni skuteczności swoich służb. Niestety takie działania budzą tylko 
i wyłącznic strach oraz niepokój.

Jestem sceptycznie nastawiony do rozwiązań przedstawionych w ustawie. 
Rząd powinien budować bezpieczeństwo naszego kraju i wszystkich obywateli 
poprzez umożliwienie działania służbom zagranicznym w sposób profesjonalny, 
efektywny i skuteczny. Tym bardziej w dzisiejszych czasach. Dziękuję.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 5. porządku obrad

Kiedy w zeszłym roku obradowaliśmy nad ustawą o służbie zagranicznej wy-
dawało się, że wszystko co najgorsze w zakresie tej ustawy już się wydarzyło. Dla 
przypomnienia: ustawa przegłosowana jeszcze w styczniu 2021 r. przeszła przez 
Sejm jak burza w ciągu 24 godzin, następnie została odrzucona przez Senat, po 
czym ponownie została przyjęta przez Sejm zaledwie 233 głosami, które nie-
stety wystarczyły, aby przepchnąć tego kolejnego potworka legislacyjnego PiS.

Nowelizowana w maju 2021 r. dziś znów wraca pod nasze obrady, i to niestety 
nie w celu naprawienia błędów i niedociągnięć, także tych natury konstytucyjnej. 
Jak wynika z inicjatywy rządowego projektu ustawa ma na celu dalsze upodlenie 
i zaniżanie statusu pracownika służby zagranicznej. Robi się to wszystko, aby 
realizować politykę personalną PiS. Jak bowiem inaczej ocenić propozycję no-
welizacji odnoszącą się do sytuacji podwójnej odmowy zawodowego dyplomaty 
podjęcia zadań w proponowanej placówce zagranicznej? Zgodnie z obecnie obo-
wiązującymi przepisami dyplomata zawodowy w momencie otrzymania stop-
nia dyplomatycznego musi być gotowy do podjęcia zadań w polskiej placówce 
zagranicznej w dowolnym kraju i w dowolnym czasie. Jeśli dyplomata zawodo-
wy dwukrotnie odmówi wyjazdu, otrzymuje sankcję finansową. Tymczasem 
nowelizacja zaostrza tę regulację i wprowadza rozwiązanie, zgodnie z którym 
dwukrotna odmowa przyjęcia stanowiska w placówce zagranicznej lub komór-
ce organizacyjnej MSZ spowoduje wygaśnięcie stosunku pracy dyplomaty za-
wodowego. Czemu ma służyć ten zapis? Czy wygaszanie w ten sposób stosunku 
pracy zawodowego dyplomaty nie jest sposobem na przeprowadzanie czystek 
w świetle prawa i w białych rękawiczkach? Moim zdaniem tak, jak najbardziej. 
Robi się to po to, aby zrobić miejsce dla miernych, biernych, ale wiernych kole-
gów partyjnych. Nie uważam tych słów za przesadne, biorąc pod uwagę nasze 
zeszłoroczne doświadczenia z pracy nad tą ustawą oraz reperkusje po jej przyję-
ciu. Nie jest chyba tajemnicą poliszynela, że na mocy nowelizacji ustawy o służ-
bie zagranicznej na 101 ambasadorów wymieniono już prawie 90. Proponowana 
dzisiaj nowelizacja ma na celu pozbycie się ostatnich 27 niewygodnych rządowi 
osób ze służby zagranicznej, o czym zresztą mówił sam minister na obradach 
komisji sejmowej.

Ponadto, jak wiemy, nowelizacja ustawy z zeszłego roku powołała nowy kor-
pus państwowy – korpus służby dyplomatycznej. Jest on zasilany z jednej strony 
przez dyplomatów niższej rangi, których obowiązują egzaminy, kwalifikacje, 
znajomość języków itd. i którzy są przeznaczeni do tzw. czarnej roboty w cha-
rakterze personelu na placówce – księgowość, finanse, ochrona, itp. – a z drugiej 
strony przez ambasadorów, którzy tworzą już inną grupę pracowniczą, nie pod 
szefem służby zagranicznej, a pod dyrektorem generalnym MSZ. I ta grupa pra-
cownicza, ambasadorzy, nie potrzebuje już żadnych kwalifikacji. Nawet znajo-
mość języka obcego, żadnego, nie jest im potrzebna, ponieważ obniżono wszelkie 
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kryteria naboru. Czyli chodzi tu ewidentnie nie o kwalifikacje, umiejętności 
i doświadczenie, ale o wierność polityce rządu, układy, kolesiostwo itp. Partia 
rządząca prowadzi wyłącznie politykę wewnętrzną, a służba zagraniczna po-
trzebna jest jej jedynie do ograniczania negatywnych skutków tej polityki na ze-
wnątrz kraju. Do realizacji tego zamierzenia wystarczy już tylko biuro do spraw 
zagranicznych PiS, w które de facto zostało zamienione MSZ. Doświadczeni 
dyplomaci nie tylko są niepotrzebni, ale ze względu na swoje kompetencje i pa-
mięć instytucjonalną stanowią wręcz śmiertelne zagrożenie dla ekipy rządzącej.

W celu przeprowadzenia czystki wprowadza się w proponowanej noweliza-
cji jeszcze jeden legislacyjny bat – regulację wieku pracowników służby dyplo-
matycznej, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego mają odejść ze służby. 
Naprawdę? Czemu więc PiS nie zacznie stosować tej zasady na mocy regulacji 
wewnętrznej w szeregach swojej własnej partii? Ile znamiennych osób po sześć-
dziesiątym piątym roku życia musiałoby pożegnać się z partią i stanowiskami? 
Aż strach liczyć i wymieniać z nazwiska. PiS w swoich kampaniach wyborczych 
zapowiadał wysokie standardy personalne i profesjonalizm, o słynnej „skrom-
ności” już nie wspominam. Może najwyższy czas zacząć zmiany od siebie, a nie 
wprowadzać je brutalnie tam, gdzie nie są one potrzebne ze względów obiek-
tywnych, a nawet są niepożądane?

Dotychczasowe przepisy ustawy o służbie zagranicznej uchwalone przez PiS 
doprowadziły do demontażu i osłabienia służby zagranicznej, a co najgorsze – 
do maksymalnego jej upolitycznienia. Tymczasem społeczeństwu i nam, polity-
kom niezgadzającym się na psucie państwa, do których z dumą siebie zaliczam, 
zależy na tym, aby służba zagraniczna była profesjonalna, efektywna oraz re-
prezentacyjna i aby przyczyniała się do budowania bezpieczeństwa naszego 
kraju, pracowników służby i obywateli Polski, a przede wszystkim wzmacniała 
obraz naszego kraju na arenie międzynarodowej. Wnoszę o odrzucenie ustawy 
w całości.
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Przemówienie senatora Przemysława błaszczyka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo się cieszę, że dziś rozpatrujemy ważną ustawę o zmianie ustawy 

o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.
Potrzeba opracowania omawianej ustawy wynika bezpośrednio z  ko-

nieczności zapewnienia stosowania przepisów rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2017/625 z 15 marca 2017 r., które we wszystkich krajach 
członkowskich Unii Europejskiej musi być stosowane bezpośrednio.

Niemniej jednak ustawa zmienia także przepisy dotyczące produkcji mięsa 
na użytek własny. Umożliwia ona dokonywanie na terytorium RP uboju w gospo-
darstwie w ramach produkcji mięsa na użytek własny bydła w wieku do dwuna-
stego miesiąca życia, co jest realizacją postulatów zgłaszanych przez rolników.

Omawiana ustawa uporządkuje również przepisy w zakresie produkcji żyw-
ności na rynek państw trzecich oraz usprawni pracę i wzmocni nadzór Inspekcji 
Weterynaryjnej.

Zdecydowanie popieram niniejszą ustawę. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przedłożona ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej zawiera 

zapisy, które zmierzają w odpowiednim kierunku. Ustawa dostosowuje przepisy 
dotyczące m.in. zadań Inspekcji Weterynaryjnej do rozwiązań obowiązujących 
w Unii Europejskiej. Z drugiej strony ustawa ma również na celu realizację po-
stulatów zgłaszanych przez polskich rolników oraz doprecyzowanie nie dość 
kazuistycznych procedur administracyjnych dotyczących produkcji żywności 
pochodzenia zwierzęcego.

Zaznaczyć należy, iż już rok temu do konsultacji publicznych projektu oma-
wianej ustawy zaproszone zostały organizacje, stowarzyszenia i porozumienia, 
jak również izby krajowe skupiające przedstawicieli samorządu zawodowego 
i gospodarczego, co należy ocenić pozytywnie.

Przedłożona ustawa dokona zmian w treści 9 ustaw. W związku z przyję-
ciem przez Parlament Europejski w 2017 r. rozporządzenia 2017/625 w sprawie 
kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu 
zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczą-
cych zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin 
ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych 
ustaw określa organy, które będą odpowiedzialne za kwestie związane z bezpie-
czeństwem żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia 
niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego, znajdującej się w handlu 
detalicznym oraz produktów pochodzenia zwierzęcego. Ustawa realizuje rów-
nież postulat zgłoszony przez rolników, który umożliwi im dokonywanie na 
własny użytek uboju bydła w wieku od 6 do 12 miesięcy.

Wejście w życie nowelizacji przepisów pozwoli również określić wysokość 
opłat za czynności realizowane przez inspekcję w obszarze kontroli urzędowych 
oraz innych czynności dokonywanych przez ten organ administracji. Uchwalone 
przepisy mają również nadać Inspekcji Weterynaryjnej wzmocnione kompe-
tencje w sferze procedury nadawania uprawnień do produkcji na rynek państw 
trzecich. Szczegółowo uregulowana została również kwestia terminów wyda-
wania przez powiatowych lekarzy weterynarii decyzji dotyczących nadania 
uprawnień do produkcji na rynek państw trzecich, jak i kwestia przesłanek do 
cofnięcia uprawnień do produkcji na te rynki.

Wspomniane zmiany mają pozytywny wydźwięk, ale należy również dodać 
do ustawy poprawki, które uzupełnią ją w zakresie zmian dokonanych w ustawie 
z dnia 21 grudnia 1990 r. o zawodzie lekarza weterynarii i izbach lekarsko-wete-
rynaryjnych. Celem owych zmian jest stworzenie i wzmocnienie odpowiednich 
mechanizmów współpracy pomiędzy ministrem do spraw rolnictwa i rozwo-
ju wsi a samorządem zawodowym lekarzy weterynarii w zakresie doskona-
lenia zawodowego lekarzy weterynarii, w szczególności procesu uzyskiwania 
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przez tychże lekarzy tytułu specjalisty. Proponuje się zatem wprowadzenie 
w art. 3a ust. 8, który stanowiłby o uzupełnieniu uregulowań dotyczących pro-
cesu uzyskiwania przez lekarzy weterynarii tytułu specjalisty w postaci nie-
przewidzenia ścieżki odwoławczej w przypadku odmowy przyjęcia na szkolenie 
specjalizacyjne.

Ponadto proponuje się dokonanie zmian w art. 3b ust. 1 pkt 7 oraz art. 3g po-
przez doprecyzowanie i rozstrzygnięcie sposobu źródeł finansowania prac ko-
misji, jej obsługi administracyjnej i samego procesu specjalizacji, jak również 
dokonanie zmian w art. 3b ust. 4 oraz art. 3e ust. 1 pkt 2, ponieważ aktualne 
przepisy pozwalają, żeby lekarz weterynarii nieposiadający tytułu specjalisty, 
posiadający stopień naukowy w odmiennej dyscyplinie nauki mógł zostać człon-
kiem Komisji do spraw Specjalizacji Lekarzy Weterynarii. Należy zatem dodać 
tutaj zapis „w dyscyplinie naukowej: weterynaria”, co pozwoli na zapewnienie 
właściwych kompetencji członków komisji. Dziękuję.
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Przemówienie senatora janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych 

ustaw dostosowuje m.in. przepisy dotyczące zadań Inspekcji Weterynaryjnej 
do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczy to kontroli urzę-
dowych czynności, które są przeprowadzane w celu zapewnienia stosowania 
prawa żywnościowego i paszowego. Określa zadania i kompetencje instytucji 
w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwierząt oraz 
bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności znajdu-
jącej się w rolniczym handlu detalicznym.

Większość zapisów ustawy ma charakter porządkowy lub doprecyzowuje 
obecnie obowiązujące przepisy. Ustawa dodaje też nowe kompetencje powiato-
wemu lekarzowi weterynarii, umożliwiając mu wydanie decyzji administra-
cyjnych w szerszym niż obecnie zakresie.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Zwrócę uwagę na trzy ważne rozwiązania zawarte w omawianej dziś ustawie 

o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw.
Określone zostały zadania i kompetencje instytucji w związku z unijnymi 

przepisami, dotyczące bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, 
a także żywności znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym. Zostanie 
stworzona elektroniczna książka leczenia zwierząt, która zapewni dostępność 
do pełnej informacji dotyczącej stosowania produktów leczniczych u zwierząt.

Możliwość dokonywania w gospodarstwach uboju bydła w wieku od 6. do 
12. miesiąca życia w celu pozyskania mięsa na użytek własny ułatwi rolnikom 
pozyskiwanie mięsa na własne potrzeby ze zwierząt utrzymywanych w ich go-
spodarstwach. W przypadku bydła w wieku do 12. miesiąca życia pochodzącego 
z Polski nie ma tkanek, które byłoby uznawane za materiał szczególnego ryzyka, 
w związku z tym w odniesieniu do takiego uboju nie będzie problemów, jakie mo-
głyby wynikać z naruszenia obowiązku właściwego zagospodarowania tkanek, 
które uznaje się za materiał szczególnego ryzyka, a także nie będzie konieczne 
wykonywanie badań laboratoryjnych w kierunku BSE. Tym samym tusza pozy-
skana z takiego zwierzęcia będzie mogła zostać poddana rozbiorowi niezwłocz-
nie po dokonaniu uboju, a osoba pozyskująca mięso na własne potrzeby będzie 
zwolniona z kosztów takiego badania. Dodatkowo prawdopodobieństwo zago-
spodarowania przez rolnika we własnym zakresie mięsa pozyskanego z bydła 
w takim wieku jest wyższe niż w przypadku mięsa pochodzącego ze sztuk star-
szych, w odniesieniu do którego można się spodziewać potencjalnych prób wpro-
wadzenia na rynek w sposób sprzeczny z przepisami prawa żywnościowego.

Zapowiedziano znaczne wzmocnienie kadrowe Inspekcji Weterynaryjnej. 
Ważne w tym zakresie są zarówno etaty, jak i wysokość wynagrodzeń kadry 
merytorycznej, bo bez tego nie będzie szans na jakościowy skok funkcjonowa-
nia niezbędnych kontroli i stosowania koniecznych procedur. Pracownicy służb 
weterynaryjnych wskazują na zagrożenia związane z planowanymi regulacjami 
płacowymi, które ich zdaniem preferują nowych pracowników pozyskanych do 
pracy w inspekcji kosztem pracowników zasłużonych.

Mam nadzieję, że te sprawy zostaną odpowiednio uregulowane na poziomie 
rozporządzeń.

Wdrożenie ustawy jest potrzebne i pilne i będę za nią głosować. Dziękuję za 
uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz nie-

których innych ustaw dostosowuje m.in. przepisy dotyczące zadań Inspekcji 
Weterynaryjnej do rozwiązań obowiązujących w Unii Europejskiej. Dotyczy to 
kontroli urzędowych czynności, które są przeprowadzane w celu zapewnienia 
stosowania prawa żywnościowego i paszowego. Określa zadania i kompetencje 
instytucji w związku z unijnymi przepisami w obszarze ochrony zdrowia zwie-
rząt oraz bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, a także żywności 
znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym,

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji: „Rekomendowane rozwiąza-
nia to:

1) wskazanie organów, którym zostaną przyznane kompetencje i które będą 
właściwe do wykonywania zadań określonych w przepisach rozporządzenia 
2017/625 w zakresie ochrony zdrowia zwierząt oraz bezpieczeństwa:

a) produktów pochodzenia zwierzęcego,
b) żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia nie-

zwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym 
handlu detalicznym w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 29 sierp-
nia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021, 
z pózn. zm.),

c) środków spożywczych zawierających zarówno produkty pochodzenia 
roślinnego, jak i przetworzone produkty pochodzenia zwierzęcego (produkty 
złożone);

2) określenie wysokości opłat za kontrole urzędowe i inne czynności urzędo-
we wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, w tym przypadków, w których 
zmniejsza się kwotę pobieranych opłat wraz ze wskazaniem wartości procen-
towej tego pomniejszania, a także zasad dotyczących przejrzystości w zakresie 
pobierania opłat, w celu zapewnienia zgodności z rozdziałem VI rozporządzenia 
2017/625; projekt ustawy przewiduje pobieranie niższych opłat w przypadkach, 
w których taką możliwość przewidziano w art. 79 ust. 3 lit. a i b rozporządzenia 
2017/625, a mianowicie za nadzór wykonywany w zakładach uznanych za za-
kłady o małej wydajności i w zakładach stosujących tradycyjne metody w pro-
dukcji, przetwarzaniu i dystrybucji;

3) dostosowanie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdro-
wia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt do przepisów rozpo-
rządzenia nr 576/2013;

4) umożliwienie, przez wprowadzenie odpowiednich zmian w przepisach 
ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, uregu-
lowania w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rolnictwa wydanego 
na podstawie art. 7 ust. 4 ww. ustawy kwestii wydawania przez powiatowych 
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lekarzy weterynarii zgody na zastosowanie w zakładach odstępstwa przewi-
dzianego w pkt 4.3 lit. a i c załącznika V do rozporządzenia nr 999/2001, a także 
umożliwienie polskim przedsiębiorstwom korzystania z odstępstwa przewi-
dzianego w pkt 10.1 załącznika V do rozporządzenia nr 999/2001;

5) umożliwienie dokonywania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uboju 
w gospodarstwie w ramach produkcji mięsa na użytek własny bydła w wieku do 
12. miesiąca życia (realizacja postulatów zgłaszanych przez rolników);

6) doprecyzowanie wymagań i procedur dotyczących produkcji produktów 
pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych na rynki państw trzecich, w tym doty-
czących nadawania uprawnień do produkcji na te rynki, m.in. przez wskazanie, 
że podmiot prowadzący zakład, któremu nadano uprawnienia do produkcji na 
rynek danego państwa trzeciego lub ubiega się o nadanie takich uprawnień, po-
nosi koszty kontroli inspektorów z państwa trzeciego, jeżeli nie później niż 14 dni 
przed planowanym terminem rozpoczęcia kontroli przez tych inspektorów nie 
złoży pisemnej informacji o nieudostępnieniu pomieszczeń zakładu do kontroli;

7) nowelizacja przepisów ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach po-
chodzenia zwierzęcego w zakresie kar pieniężnych polegająca na rezygnacji 
z przepisu upoważniającego ministra właściwego do spraw rolnictwa do okre-
ślenia, w drodze rozporządzenia, wysokości kar pieniężnych za dane naruszenia 
i wprowadzeniu regulacji w tym zakresie do ww. ustawy, a także uregulowaniu 
w tej ustawie przesłanek wymiaru kar pieniężnych; przy czym do tych kar pie-
niężnych będą miały zastosowanie przepisy działu IVa K.p.a., z wyłączeniem 
przepisów dotyczących wymiaru kar pieniężnych; uregulowanie w przepisach 
krajowych kwestii dotyczących przywozu niezharmonizowanych produktów 
pochodzenia zwierzęcego z państw trzecich. W związku z powyższym propo-
nuje się przyznanie ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa kompetencji 
do określania, w drodze rozporządzenia, weterynaryjnych wymagań przywo-
zowych dla produktów pochodzenia zwierzęcego, jeżeli nie zostały one ustano-
wione w przepisach UE; produkty pochodzenia zwierzęcego, dla których zostaną 
ustalone krajowe przepisy przywozowe, będą mogły być wprowadzane na rynek 
wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Procedowana ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej oraz nie-

których innych ustaw w dużej mierze zawiera przepisy, które umożliwią dosto-
sowanie polskiego prawa do prawa Unii Europejskiej w zakresie weterynarii 
i bezpieczeństwa żywności. To oczywiście jest konieczne i jest zmianą na lepsze, 
potraktujmy jednak tę ustawę jako pretekst do debaty na temat stanu polskiego 
inspektoratu weterynaryjnego.

Najwyższa Izba Kontroli już kilkukrotnie wykazała w swoich raportach opła-
kany stan inspektoratu weterynaryjnego, który stoi, a przynajmniej powinien 
stać na straży bezpieczeństwa żywności odzwierzęcej, jaka trafia na stoły Polek 
i Polaków. NIK w 2020 r. wykazał 3 podstawowe poważne problemy i zaniedba-
nia, przede wszystkim brak mechanizmów służących do ujawniania nielegal-
nej działalności podmiotów produkujących żywność pochodzenia zwierzęcego, 
rozproszone kompetencje w zakresie bezpieczeństwa żywności oraz problemy 
kadrowe obniżające skuteczność działania inspekcji. To wszystko sprawia, że 
inspekcja jest po prostu niewydolna i niezdolna do spełniania swojej funkcji. 
Trzeba natychmiast znacząco zwiększyć środki na działalność inspekcji, co 
da możliwość zatrudnienia większej liczby pracowników. Należy też znacząco 
podnieść poziom płac, ponieważ w tak ważnej instytucji trzeba stawiać na spe-
cjalistów w swojej dziedzinie, a żaden specjalista nie będzie chciał pracować za 
3 tysiące brutto, skoro na rynku komercyjnym otrzymać może nawet dwa razy 
tyle. Kolejną kwestią wskazaną przez NIK są braki sprzętowe. W jaki sposób 
pracownicy inspekcji rzetelnie mają wykonywać swoje obowiązki bez elemen-
tarnego, wyspecjalizowanego sprzętu? Skończmy z oszczędzaniem na naszym 
bezpieczeństwie. Poszukajmy środków chociażby w przepełnionych rodzinami 
polityków Prawa i Sprawiedliwości spółkach Skarbu Państwa.

Wracając już do przedmiotowej ustawy, powiem, że ma ona charakter po-
rządkujący, techniczny i ujednolicający obecne przepisy, i dlatego należy ją 
przyjąć. Niech jednak pełni również inną funkcję i przypomina o problemach, 
z jakimi zmaga się Inspekcja Weterynaryjna.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Przedstawiona przez ministra rolnictwa ustawa o zmianie ustawy o Inspekcji 
Weterynaryjnej oraz niektórych innych ustaw nie jest całkowicie nową legi-
slacją. Jest kontynuacją unijnej linii prawodawczej w zakresie bezpieczeństwa 
produktów pochodzenia zwierzęcego.

Celem procedowanej ustawy jest z jednej strony wprowadzenie zmian w celu 
dostosowania polskiego prawodawstwa do przepisów prawa Unii Europejskiej, 
a z drugiej strony – realizacja postulatów zgłaszanych przez polskich rolników 
oraz doprecyzowanie nie dość kazuistycznych procedur administracyjnych do-
tyczących produkcji żywności pochodzenia zwierzęcego. W związku z tym oma-
wiany projekt ustawy dokonuje zmian w treści 9 ustaw. 

Na mocy wprowadzanych zmian powiatowy lekarz weterynarii oraz urzę-
dowy lekarz weterynarii działający z upoważnienia pierwszego uzyskają do-
datkowe kompetencje w zakresie bezpieczeństwa produktów pochodzenia 
zwierzęcego. Jak w uzasadnieniu wyjaśnił minister rolnictwa, wprowadzane 
zmiany – niezależnie od ich nowości – mają charakter porządkowy lub do-
precyzowują obecnie obowiązujące przepisy w związku z wejściem w życie 
innych przepisów prawa, np. przepisów dotyczących możliwości funkcjono-
wania tzw. rzeźni rolniczych. Procedowana ustawa według danych Inspekcji 
Weterynaryjnej, dotknie bezpośrednio 7 tysięcy 215 przedsiębiorstw produku-
jących produkty pochodzenia zwierzęcego w Polsce.

Biorąc pod uwagę charakter wprowadzanych zmian oraz to, że poprzez no-
welizację następuje realizacja postulatów rolników polskich, popieram przed-
miotową ustawę.
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Przemówienie senatora Przemysława błaszczyka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Bardzo się cieszę, że dziś rozpatrujemy ważny projekt ustawy o zmianie usta-

wy o ubezpieczeniu społecznym rolników, który przywróci polskiej wsi spra-
wiedliwość społeczną. Proponowane przepisy realizują postulaty rolników oraz 
organizacji rolniczych, na które polska wieś czekała od lat. Wejście w życie ni-
niejszej nowelizacji sprawi, że rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzesta-
wać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać świadczenie w pełnej 
wysokości. Rolnicy będą mogli korzystać z całości wypracowanej emerytury 
bez konieczności zbycia gospodarstwa. Jest szansa, że zniknie z polskiego pra-
wodawstwa krzywdzący, komunistyczny przepis, który nie dotyczył żadnej in-
nej grupy zawodowej, tylko rolników. Żadna inna grupa zawodowa nie musiała 
pozbyć się swojego warsztatu pracy, aby spokojnie móc przejść na emeryturę. 
Dziś, mam nadzieje, to się zmieni.

W projekcie wymienionej ustawy uregulowane są również kwestie dotyczące 
zbiegu tytułów ubezpieczenia rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń 
społecznych. Rolnicy będą mogli uniknąć niekorzystnych przerw w podleganiu 
ubezpieczeniu społecznemu rolników.

Ponadto emeryci i rolnicy będą mieli możliwość rehabilitacji leczniczej 
w ośrodkach KRUS, a opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mieli możli-
wość kierowania na turnusy rehabilitacyjne.

Zdecydowanie popieram niniejszy projekt. Dziękuję bardzo.
 



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 42. posiedzenia Senatu

251

42. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 18 i 19 maja 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora Grzegorza czeleja  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ma fundamen-

talne znaczenie dla ogromnego odsetka obywateli naszej ojczyzny. Pochodzę 
z Lubelszczyzny, jednego z największych regionów rolniczych w Polsce. Żyzne 
gleby i korzystne warunki klimatyczne sprzyjają funkcjonowaniu gospodarstw 
rolnych o wysokim potencjale produkcyjnym. Lubelskie rolnictwo na tle kraju 
jest liderem w zakresie wielu upraw rolnych i ogrodniczych, w szczególności 
owoców miękkich. W 2018 r. na Lubelszczyźnie znajdowało się ok. 168 tysięcy 
indywidualnych gospodarstw rolnych.

Głównym założeniem noweli jest wyeliminowanie norm, według których 
rolnik mógł mieć emeryturę dopiero wtedy, gdy oddał lub sprzedał swoją ziemię 
albo przepisał ją na dzieci. Nowela zawiera wiele bardzo korzystnych dla rolni-
ków rozwiązań. Poza wspomnianą wcześniej zmianą ustawa reguluje kwestie 
związane ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia rolniczego i powszechnego syste-
mu ubezpieczeń społecznych. Rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych przerw 
w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, będą mogli bez obaw o utratę 
ubezpieczenia w KRUS podejmować np. szkolenia, które umożliwią im zdobycie 
nowych kwalifikacji. Emeryci i rolnicy będą mieli możliwość rehabilitacji lecz-
niczej w ośrodkach KRUS, a opiekunowie osób niepełnosprawnych będą mieli 
możliwość otrzymania skierowania na turnusy regeneracyjne. Ustawa wprowa-
dza możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emerytury rolniczej 
okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim.

Wysoka Izbo, cała Polska, w tym cała Lubelszczyzna, oczekuje na wejście 
w życie tej ustawy. Nowelizacja pozwoli zmienić życie wielu rolników, dla któ-
rych emerytura do tej chwili oznaczała przymusowe rozstanie się z dotychczas 
prowadzonym gospodarstwem. Popieram regulacje zawarte w nowelizacji usta-
wy o ubezpieczeniu społecznym rolników i do tego samego zachęcam państwa 
senatorów. Dziękuję.
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Przemówienie senatora wiktora durlaka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rolnictwo jest bardzo ważną gałęzią polskiej gospodarki oraz fundamen-

tem naszego bezpieczeństwa żywnościowego. A zadaniem rządu jest tworzenie 
odpowiednich warunków do rozwoju obszarów wiejskich, skutkujących m.in. 
wzrostem efektywności produkcji rolniczej. Rząd Zjednoczonej Prawicy konse-
kwentnie realizuje ambitny program dla polskiej wsi. Przejawem tych działań 
są np. dopłaty do nawozów, zwiększenie dofinansowania do paliwa rolniczego, 
rozwiązania dotyczące sprzedaży bezpośredniej (rolniczy handel detaliczny), 
ustawowe zobligowanie samorządów do tworzenia miejsc, gdzie rolnicy nie-
odpłatnie mogą sprzedawać swoje płody rolne, czy budowa polskiego holdin-
gu spożywczego. Warto także wspomnieć, iż obecnie Ministerstwo Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi przygotowuje zmiany dotyczące waloryzacji emerytur rolniczych.

Dzisiaj procedujemy nad ustawą, która wprowadza zmiany dotyczące ubez-
pieczenia społecznego rolników, zmiany, które były postulowane przez samych 
rolników oraz organizacje rolnicze. Bez wątpienia zaproponowane w noweliza-
cji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników rozwiązania są korzystne dla 
osób pracujących na roli oraz ich rodzin. Nowelizacja zakłada m.in., że rolnik 
na emeryturze nie będzie musiał zaprzestawać prowadzenia działalności rol-
niczej, aby otrzymywać świadczenie emerytalne w pełnej wysokości – obecnie, 
jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega 
częściowemu zawieszeniu. Warto w tym miejscu także podkreślić, że dotych-
czas rolnik, który przechodził na emeryturę, musiał pozbyć się gospodarstwa 
poprzez jego wydzierżawienie, sprzedaż bądź przekazanie ziemi potomkom.

Ustawa reguluje również kwestie związane ze zbiegiem tytułów ubezpie-
czenia z rolniczego (KRUS) i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych 
(ZUS) – rolnicy i ich domownicy będą mogli bez obawy o utratę ubezpieczenia 
w KRUS podejmować np. szkolenia, które umożliwią im zdobycie nowych kwa-
lifikacji. Dzięki tej zmianie rolnicy będą mogli także unikać niekorzystnych 
przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być 
przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej bądź 
uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przy-
padku podejmowania, oprócz działalności rolniczej, dodatkowo pozarolniczej 
działalności gospodarczej.

Ponadto ustawa wprowadza możliwość zaliczania do wysokości części 
składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojsko-
wej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych. Nowelizacja przewiduje 
także, że rolnicy emeryci będą mieli możliwość rehabilitacji leczniczej w ośrod-
kach KRUS, a opiekunowie osób niepełnosprawnych – możliwość otrzymania 
skierowania na turnusy regeneracyjne.
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Bez wątpienia zaproponowane w ustawie rozwiązania są korzystne dla rolni-
ków oraz realizują zgłaszane przez nich postulaty. Wpisują się również w szeroki 
program zmian dla polskiej wsi realizowany przez rząd Zjednoczonej Prawicy. 
Polska jest dziś całkowicie samowystarczalna, jeżeli chodzi o produkcję podsta-
wowych produktów żywnościowych, co ma szczególne znaczenie w czasie trwa-
nia wojny na Ukrainie. Niemniej jednak musimy podejmować kolejne działania, 
które to bezpieczeństwo wzmocnią. Dlatego należy wprowadzać takie rozwiąza-
nia, które z jednej strony pozwolą na rozwój obszarów wiejskich, unowocześnie-
nie gospodarstw rolnych, wzrost produkcji rolnej, a z drugiej pozwolą rolnikom 
uzyskiwać godziwy zysk za swoją pracę oraz systematycznie podnosić poziom 
życia na wsi. To dzięki pracy rolników na nasze stoły trafia zdrowa żywność. 
Ich wysiłek i ciężka praca przyczyniają się do rozwoju całej gospodarki, dlatego 
ten trud musi być odpowiednio doceniony.
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Przemówienie senatora beniamina Godyli  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Procedowana ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolni-

ków stanowi odpowiedź na postulaty wysuwane przez rolników indywidualnych 
oraz organizacje rolnicze. Ustawa stanowi, iż rolnicy będący na emeryturze lub 
chcący na nią przejść nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalno-
ści rolniczej celem otrzymania należnego im świadczenia w pełnej wysokości. 
Aktualnie przepisy stanowią, iż rolnik w takiej sytuacji nie otrzymuje świadcze-
nia w pełnej wysokości – następuje częściowe zawieszenie wypłaty emerytury.

Ustawa stanowi, iż rolnik chcący prowadzić na emeryturze działalność rol-
niczą będzie miał do tego prawo. Postulat rolników został tutaj zrealizowany. 
Bardzo często przed wprowadzeniem owej zmiany rolnicy wskazywali, iż mu-
szą pozbyć się swojego gospodarstwa poprzez wydzierżawienie, sprzedaż lub 
też przekazanie ziemi swoim dzieciom. Rolnicy wcześniejsze regulacje oceniali 
jako niesprawiedliwość społeczną, ponieważ w innych zawodach nie ma nakazu 
wyzbycia się tzw. warsztatu.

Nowelizacja odnosi się również do tzw. zbiegu tytułów do ubezpieczenia. 
Dzięki wprowadzonym zmianom rolnicy unikną niekorzystnych przerw w pod-
leganiu ubezpieczeniu społecznemu. Ustawa wprowadza zapis stanowiący, iż 
rolnicy będą mieli możliwość zaliczania do wysokości części składkowej emery-
tury rolniczej okresów odbywania czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim 
lub okresów jej równorzędnych. Dotyczyć to będzie także okresów zastępczych 
form służby wojskowej przypadających przed 1999 r., gdy dana osoba nie po-
siada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć na 
podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpieczeń 
społecznych realizowanego przez ZUS.

Zważając na podniesione kwestie, należy wskazać, iż ustawa nie budzi wąt-
pliwości legislacyjnych i należy przyjąć ją w całości. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
W procedowanej ustawie o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 

rolników zaproponowano ułatwienia dla rolników, m.in. ułatwienia dla osób 
uprawnionych do emerytury rolniczej, w zakresie warunku zaprzestania pro-
wadzenia działalności rolniczej.

Obecnie przepisy o ubezpieczeniu społecznym uzależniają wypłatę emery-
tury rolniczej w pełnej wysokości, tzn. zarówno części składkowej, jak i uzupeł-
niającej świadczenia, od zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej, które 
może nastąpić poprzez wyzbycie się gospodarstwa. Zgodnie z nową ustawą eme-
ryt nie musi zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać 
świadczenie w pełnej wysokości, i ja całkowicie popieram tę zmianę. Trzeba 
zaznaczyć, że w przypadku innych zawodów nie ma nakazu wyzbywania się 
warsztatu swojej pracy przy podejmowaniu decyzji o przejściu na emeryturę. 
Taki zapis był krzywdzący i niesprawiedliwy.

Ta ustawa jest przede wszystkim odpowiedzią na postulaty rolników indy-
widualnych, a także organizacji rolniczych. Postulaty były zgłaszane od wielu 
lat, dlatego najwyższa pora znowelizować przepisy, zgodnie z oczekiwaniami 
środowisk rolniczych. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Uregulowanie kwestii podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników 
niniejszą ustawą o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników ma 
na celu stworzenie przepisów, które w sposób kompleksowy będą rozstrzygały 
o stanach faktycznych rolników uzyskujących przychód również z działalności 
pozarolniczej, aby nie stracili możliwości dalszego podlegania ubezpieczeniu 
społecznego rolników, czy rolników z długim stażem ubezpieczeniowym, któ-
rzy stali się całkowicie niezdolni do pracy, aby przysługiwała im renta rolnicza. 
Słusznie bowiem zauważono, że wiele sytuacji, w których może się znaleźć rol-
nik, nie zostało uwzględnione w wyjątkach, o których mowa w art. 5a i 5b ustawy 
z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Dzięki procedowanym zmianom osoby, które nadal planują podlegać ubezpie-
czeniu społecznemu rolników, nie będą się obawiały o swój status ubezpieczenio-
wy w przypadku równoległego prowadzenia działalności rolniczej z posiadaniem 
tytułu do podlegania ubezpieczeniu w systemie powszechnym, ze względu na 
pobieranie wymienionych w omawianej ustawie rodzajów świadczeń, stypen-
diów czy ze względu na pełnienie czynnej służby wojskowej. Sprawiedliwe jest 
wprowadzenie analogicznie do przepisów o powszechnym systemie ubezpiecze-
niowym takiego przepisu, aby osoby podlegające systemowi rolniczemu, które 
mają co najmniej 25-letni staż ubezpieczeniowy, nie były pozbawione prawa do 
renty rolniczej nawet w przypadku niepodlegania temu ubezpieczeniu w ostat-
nim czasie.

Kolejną dobrą zmianą proponowaną w niniejszym akcie prawnym jest uchy-
lenie przepisu, który mówił o zawieszeniu wypłaty emerytur rolniczych w przy-
padku niezaprzestania działalności rolniczej. Nie można bowiem pozbawiać 
świadczenia, jeśli spełnione są warunki upoważniające do jego pobierania, tyl-
ko dlatego, że emeryt pomimo osiągniętego odpowiedniego wieku nadal ma 
siły i chęci do prowadzenia działalności rolniczej. Rozsądne jest umożliwienie 
dalszej pracy emerytowi bez jednoczesnego zawieszenia wypłaty emerytury, 
jednak z obowiązkiem dalszego opłacania składki na ubezpieczenia emerytal-
no-rentowe w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Zagłosuję za przyjęciem niniejszej ustawy, ponieważ gwarantuje możliwość 
podjęcia działalności pozarolniczej bez ryzyka utraty ubezpieczenia społecznego 
rolnika, przekłada się na poprawę zdobywania nowych umiejętności przez rol-
ników, nie pozbawia prawa do emerytury w przypadku dalszego prowadzenia 
działalności rolniczej, a także wprowadza wiele innych słusznych przepisów, 
które z pewnością przyczynią się do poprawy sytuacji prawnej polskich rolni-
ków, dzięki czemu łatwiej będzie im wykonywać pracę rolniczą.
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Przemówienie senatora macieja łuczaka  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Celem nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników jest wpro-

wadzenie udogodnień, które dotyczyć mają nabywania uprawnienia do eme-
rytury rolniczej. Do tej pory, jeśli chodzi o uprawnienia, w przypadku rolnika, 
który osiągnął wiek emerytalny, ustawa ustanawiała warunek zaprzestania 
prowadzenia działalności rolniczej, obecnie zaś rolnik będzie mógł otrzymywać 
emeryturę w pełnej wysokości, bez zawieszania wypłaty jej części, bez koniecz-
ności zaprzestania prowadzenia działalności rolniczej.

W ustawie uregulowane zostaną również kwestie związane ze zbiegiem ty-
tułów ubezpieczenia z rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń spo-
łecznych. Dzięki temu rozwiązaniu rolnicy będą mogli unikać niekorzystnych 
przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, które mogą być prze-
szkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej polityki rolnej bądź mogą 
uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników w przy-
padku podejmowania, oprócz działalności rolniczej, dodatkowo pozarolniczej 
działalności gospodarczej. Nowe przepisy będą sprzyjały większej mobilności 
zawodowej. Rolnicy i domownicy będą mogli bez obawy o utratę ubezpiecze-
nia w KRUS podejmować np. szkolenia, które umożliwią im zdobycie nowych 
kwalifikacji.

Do ustawy zostanie również wprowadzona możliwość zaliczania do wysoko-
ści części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania czynnej służby 
wojskowej w Wojsku Polskim. Dotyczyć to będzie także okresów zastępczych 
form służby wojskowej przypadających przed 1 stycznia 1999 r., gdy dana osoba 
nie posiada stażu ubezpieczeniowego w ZUS i gdy okres służby nie może wpłynąć 
na podwyższenie świadczenia emerytalnego z powszechnego systemu ubezpie-
czeń społecznych realizowanego przez ZUS.

Dodatkowo rolnicy pobierający emeryturę będą mieli możliwość odbycia 
rehabilitacji rolniczej w ośrodkach KRUS, a ponadto opiekunowie osób niepeł-
nosprawnych będą mogli skorzystać z turnusów regeneracyjnych w zakładach 
rehabilitacji.

Nowe rozwiązania są realizacją postulatów rolników i organizacji rolni-
czych. Proponowane zmiany wynikają z analizy dotychczas obowiązujących 
rozwiązań i stwierdzonych braków, a tym samym z konieczności wprowadzenia 
zmian mających na celu usprawnienie funkcjonowania ubezpieczenia społecz-
nego rolników. Określono, że ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia 
ogłoszenia, wyjątkiem jest jedynie art. 1 pkt 14, który ma wejść w życie z dniem 
1 stycznia 2023 r.

Przedstawione argumenty potwierdzają zasadność wprowadzenia propo-
nowanej ustawy.
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Przemówienie senatora janusza Pęcherza  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Omawiana ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

ma na celu uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia 
rolniczego i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych. Dotąd wiodącym 
było podleganie ubezpieczeniu z powszechnego systemu ubezpieczeń, jednakże 
dzisiejsza ustawa daje rolnikom możliwość wyboru.

To, co jest najbardziej istotną regulacją, o którą upominały się związki i or-
ganizacje rolnicze od wielu lat, to postulaty zmiany prawa w zakresie przejścia 
na emeryturę w KRUS bez obowiązku przekazania gospodarstwa rolnego. Do 
tej pory rolnik chcący przejść na emeryturę był zobowiązany do przekazania 
gospodarstwa rolnego na podstawie aktu notarialnego. Innymi słowy, właściciel 
gospodarstwa chcący przejść na emeryturę musiał się go wyzbyć, czyli przekazać 
Skarbowi Państwa, sprzedać, wydzierżawić lub przekazać ziemię w formie da-
rowizny. Po wielu latach zabiegów dzisiaj omawiane zmiany ustawowe pozwolą 
rolnikom pobierać emerytury, jeśli osiągną wiek emerytalny, bez konieczności 
przekazywania gospodarstwa i bez konieczności zaprzestania pracy na roli.

Pozytywnie ocenić należy zmiany w przepisach dotyczących rehabilitacji 
rolników emerytów oraz możliwości dalszego dobrowolnego podlegania ubez-
pieczeniu społecznemu rolników w przypadku osób, które dotychczas były wy-
kluczone z ubezpieczenia. W szczególności chodzi o rolników wykluczonych ze 
względu na pobieranie stypendiów oraz odbywanie staży, jak również z powodu 
odbywania służby niezawodowej żołnierzy lub służby zastępczej.

Dyskusja polityczna dotycząca zasług poszczególnych środowisk czy partii 
politycznych w ostatecznym rozwiązaniu omawianych dzisiaj zmian ustawo-
wych wydaje się naprawdę niepotrzebna. Zmiany te powinny być wprowadzone 
poza podziałami politycznymi już znacznie wcześniej.

Ustawa nie reguluje jeszcze bardzo istotnej kwestii – tego, jaka powinna być 
wysokość najniższej emerytury. Tej dyskusji nie da się uniknąć i należy przejść 
do niej jak najszybciej.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników 

wprowadza uregulowania, na mocy których rolnicy będący na emeryturze nie 
będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, aby otrzymywać 
świadczenie emerytalne w pełnej wysokości. Obecnie, jeżeli emeryt prowadzi 
działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega częściowemu zawieszeniu.

Jak podkreślono w uzasadnieniu: „Projekt ustawy o zmianie ustawy o ubez-
pieczeniu społecznym rolników ma przede wszystkim na celu uregulowanie 
kwestii związanych ze zbiegiem tytułów ubezpieczenia z rolniczego i powszech-
nego systemu ubezpieczeń społecznych. Nie ulega wątpliwości, że w zakresie 
ubezpieczenia społecznego rolników obowiązuje jedna z podstawowych zasad, że 
w razie posiadania innego tytułu do ubezpieczenia lub podlegania zaopatrzeniu 
społecznemu obowiązek ubezpieczenia rolniczego jest wyłączony. Zatem podle-
ganie ubezpieczeniu społecznemu z innego tytułu niż prowadzenie działalności 
rolniczej «wyprzedza» ubezpieczenie społeczne rolników. Zawsze zatem pierw-
szeństwo ma nierolniczy tytuł do ubezpieczenia. Ustawodawca przewidział od tej 
reguły wyłącznie 2 wyjątki. (…) Zgodnie z treścią przepisu art. 5a ust. 1 ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników, rolnik lub domownik, który podlegając 
ubezpieczeniu w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co naj-
mniej 3 lata, rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub 
rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności, podlega nadal temu 
ubezpieczeniu w okresie prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej 
lub współpracy przy prowadzeniu tej działalności, jeżeli spełnia jednocześnie 
następujące warunki:

1) złoży w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oświadczenie o konty-
nuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywa-
nia pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności;

2) jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w go-
spodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha prze-
liczeniowego, lub w dziale specjalnym;

3) nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym;
4) nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubez-

pieczeń społecznych;
5) kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od 

przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 
3 tysiące 604 zł za rok 2021”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Według obecnych przepisów emerytalnych rolnik, który po latach ciężkiej 

pracy chce przejść na zasłużoną emeryturę, gdyż osiągnął odpowiedni wiek, 
zmuszony jest pozbyć się swojej ziemi, której poświęcił ogrom czasu i na której 
zostawił masę zaangażowania i zdrowia. Jest to przepis kuriozalny, ogromnie 
krzywdzący i niesprawiedliwy względem innych zawodów. To tak jakby fryzjer 
prowadzący swój salon musiał sprzedać lub oddać swój zakład, aby móc ubiegać 
się o wypłacanie emerytury.

W końcu rząd przygotował ustawę, która odpowiada na postulaty rolników 
indywidualnych i pozwoli im przejść na emeryturę oraz pobierać ją w pełnej 
kwocie, mimo prowadzenia działalności rolniczej. Dodatkowo ustawa ma na 
celu uregulowanie kwestii związanych ze zbiegiem ubezpieczeń, ubezpieczenia 
rolniczego KRUS i ubezpieczenia powszechnego ZUS. Znacząco to ułatwi i upro-
ści system ubezpieczeniowy dla rolników podejmujących oprócz działalności 
rolniczej działalność pozarolniczą.

Miejmy nadzieję, że ta ustawa jest swoistym preludium do zintensyfikowania 
działań mających na celu znaczące polepszenie sytuacji w rolnictwie. Rolnicy na 
co dzień zmagają się z wieloma problemami, takimi jak chociażby rosnące w za-
straszającym tempie koszty produkcji, spowodowane wysokimi cenami paliw, 
energii elektrycznej czy nawozów. Trzeba zrobić wszystko, aby problemy sku-
tecznie rozwiązywać, bo to rolnicy zapewniają nam dobrą jakościowo żywność.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Procedowana nowelizacja ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników jest długo oczekiwana przez rolników i przynajmniej czę-
ściowo spełnia wysuwane przez nich oraz przez organizacje rolnicze postulaty. 
Najistotniejszą zmianą wprowadzaną przez ustawę jest to, że rolnicy będący na 
emeryturze, nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, 
aby otrzymywać świadczenie emerytalne w pełnej wysokości. Obowiązujące na-
dal przepisy ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników stanowią bowiem, 
że jeżeli emeryt prowadzi działalność rolniczą, to wypłata jego emerytury ulega 
częściowemu zawieszeniu. W związku z tym, aby mieć uprawnienia do emery-
tury, rolnik miał obowiązek sprzedaży, wydzierżawienia lub przepisania gospo-
darstwa przed przejściem na emeryturę. Absurdalny pomysł, relikt przeszłości, 
której nikt nie chce już pamiętać. Rolnicy czekali, i jak najbardziej słusznie, na 
zmianę tych przepisów od lat. W moim uznaniu są to przepisy bardzo krzyw-
dzące tę grupę społeczną, tym bardziej, że podobne przepisy nie obowiązywały 
do tej pory żadnej innej grupy społecznej.

Co również istotne w powyższym kontekście, to fakt, że nowelizacja wpro-
wadza możliwość zaliczania do wysokości części składowej emerytury rolniczej 
okresów odbywania czynnej służby wojskowej. Ponadto rolnicy będą mogli uni-
kać niekorzystnych przerw w podleganiu ubezpieczeniu społecznemu rolników, 
które mogły być przeszkodą w ubieganiu się o pomoc ze środków wspólnej poli-
tyki rolnej bądź uniemożliwiać dalsze podleganie ubezpieczeniu społecznemu 
rolników w przypadku podejmowania, oprócz działalności rolniczej, dodatkowo 
pozarolniczej działalności gospodarczej. Dzięki temu rolnicy i domownicy będą 
mogli, bez obawy o utratę ubezpieczenia w KRUS, podejmować np. szkolenia, 
które umożliwią im zdobycie nowych kwalifikacji.

Bardzo istotną nowo wprowadzaną regulacją jest także możliwość zalicza-
nia do wysokości części składkowej emerytury rolniczej okresów odbywania 
czynnej służby wojskowej w Wojsku Polskim lub okresów jej równorzędnych.

Wszystkie proponowane zmiany uważam za bardzo korzystne dla rolni-
ków i spełniające ich oczekiwania, w związku z czym popieram przedmiotową 
nowelizację.
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Przemówienie senatora Grzegorza czeleja  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na wstępie pragnę podkreślić, jak ważny jest obecnie trwający proces digita-

lizacji i informatyzacji organów administracji publicznej. Przedmiotowa usta-
wa, która nowelizuje szereg innych ustaw, ma na celu ułatwienie dwustronnych 
kontaktów pomiędzy Krajową Administracją Skarbową a podatnikami. Nastąpić 
ma to poprzez system teleinformatyczny e-Urząd Skarbowy, który ma stać się 
podstawowym narzędziem wykorzystywanym w kontaktach z organami KAS, 
szczególnie w czasach, gdy dostęp online do wielu usług jest pożądany przez 
obywateli. Zmiany te mają przede wszystkim ułatwić załatwianie spraw Polkom 
i Polakom, ale również urzędnikom obsługujących interesantów.

Na podkreślenie zasługują 2 interesujące przepisy prawne zawarte w tre-
ści nowelizacji ustaw. Pierwszy z nich to art. 13 nowelizujący art. 57 ustawy 
o grach hazardowych, dotyczący wprowadzenia narzędzia informatycznego e-
-Koncesje, które ma służyć obsłudze rynku hazardowego w zakresie udzielania 
koncesji, zezwoleń na prowadzenie działalności w obszarze gier hazardowych, 
w tym postępowań przetargowych, oraz prowadzeniu nadzoru nad podmiota-
mi działającymi na podstawie koncesji i zezwoleń. Pozwoli to na usprawnienie 
i digitalizację całego procesu przyznawania koncesji i zezwoleń, a także będzie 
umożliwiało elektroniczne składanie wniosków oraz ofert wraz z dokumen-
tacją niezbędną do ich rozstrzygnięcia. Zainteresowane podmioty będą miały 
również zapewniony stały elektroniczny dostęp do dokumentacji zgromadzonej 
w prowadzonych sprawach.

Druga z norm zawarta jest w art. 15 nowelizującym ustawę o Krajowej 
Administracji Skarbowej. Pkt 5, który dodaje do ustawy art. 35b, w całości 
poświęcony jest systemowi teleinformatycznemu Krajowej Administracji 
Skarbowej, jakim jest system e-Urząd Skarbowy. Dane w systemie będą udo-
stępnione z urzędu osobom fizycznym, jednostkom organizacyjnym innym niż 
określone w art. 15 pkcie 3 noweli oraz organom władzy publicznej, urzędom 
obsługującym te organy lub kancelariom – na wniosek lub z urzędu.

Wysoka Izbo, XXI w. i dynamiczny rozwój technologii wymagają interwen-
cji ustawodawczej, która pozwoli wykorzystać te technologie do ułatwienia za-
łatwiania podstawowych spraw w organach administracji publicznej, przede 
wszystkim w organach Krajowej Administracji Skarbowej. Popieram rozwią-
zania zawarte w przedmiotowej ustawie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora janusza Gromka  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania 

niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową ma na celu au-
tomatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych przez Krajową 
Administrację Skarbową przy wykorzystaniu systemów teleinformatycznych 
KAS. Dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej „Portal Podatkowy” 
zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy.

E-Urząd Skarbowy jest od dawna wyczekiwanym rozwiązaniem, które 
pozwoli oszczędzić czas wszystkich zainteresowanych. Ze względu na zapo-
trzebowanie przedsiębiorców na kontakty z KAS, to właśnie ta grupa będzie 
największym beneficjentem zmian. Jednak zmiany pozytywnie wpłyną na 
wygodę podatników, płatników, pełnomocników oraz komorników sądowych 
i notariuszy.

Korzystnym rozwiązaniem jest zniesienie opłaty skarbowej w przypadku 
wykorzystania rozwiązań informatycznych, których wprowadzenie jest pla-
nowane. Zapowiadane umożliwienie załatwienie w sposób kompleksowy spraw 
podatkowych online, gównie z zakresu VAT, PIT i CIT, to dobry krok naprzód, 
który należy wspierać.
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Przemówienie senator danuty jazłowieckiej  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Szanowny panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu automatyzacji załatwiania nie-

których spraw przez Krajową Administrację Skarbową ma umożliwić szersze 
korzystanie z e-Urzędu Skarbowego, usprawniając tym działanie kontaktu z or-
ganami podatkowymi. Zastąpi on dotychczas wykorzystywany przez KAS Portal 
Podatkowy.

E-Urząd Skarbowy dedykowany jest kilku grupom interesariuszy: podatni-
kom, płatnikom, pełnomocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Osoba 
uwierzytelniona, tzn. zalogowana do systemu, będzie miała dostęp, w sposób 
prosty i szybki, do informacji z obszaru podatków, które dotyczą nie tylko jej 
samej, lecz także innych osób w obrębie posiadanego upoważnienia. Załatwi 
ona online sprawy urzędowe w zakresie udostępnionych informacji z obszaru 
podatków, jak i inne sprawy. Komunikacja za pośrednictwem e-US – w postaci 
portalu lub aplikacji mobilnej – będzie pod względem prawnym tak samo ważna 
jak wykonywanie czynności w formie tradycyjnej.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, bardzo się cieszę, że podatnicy 
w końcu będą mogli w sposób kompleksowy załatwić swoje sprawy online, gdyż 
ułatwi im to wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, w tym zapłatę po-
datku. Komunikacja za pośrednictwem kanału podatnik – organ podatkowy 
nareszcie przestanie być jednostronna, jak to miało miejsce do tej pory. Obecnie, 
za zgodą podatnika, także fiskus będzie mógł doręczać we wspomniany sposób 
korespondencję i odpowiadać na skierowane do niego pisma.

Elektroniczne konta do rozliczeń z fiskusem otrzymają także kolejne pod-
mioty, np. podatnicy CIT. Będą mogli za pomocą e-Urzędu Skarbowego odbierać 
wiadomości od organów podatkowych, a także płacić podatki, składać deklaracje 
podatkowe i pisma, kontrolować swoje rozliczenia z fiskusem.

W  ustawie doprecyzowana została hierarchia doręczeń elektronicz-
nych, dostosowano również przepisy, aby umożliwić wykorzystanie e-Urzę-
du Skarbowego na potrzeby realizacji usługi e-doręczeń dla niektórych spraw 
podatkowych.

W końcu ograniczone zostaną koszty zagranicznych przekazów pocztowych, 
gdyż obcokrajowcom niemającym miejsca zamieszkania w Polsce fiskus będzie 
zwracać nadpłatę polskiego podatku wyłącznie przelewem na polskie lub zagra-
niczne konto bankowe. Numer tego rachunku trzeba będzie podać w zeznaniu 
rocznym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, bardzo dobrze, że rozszerzeniu ule-
gnie katalog usług świadczonych za pośrednictwem e-US. Bez wnoszenia opłaty 
skarbowej możliwe będzie uzyskanie np. zaświadczenia o niezaleganiu z podat-
kami. Na plus trzeba zaliczyć także, że zmieni się treść samego zaświadczenia. 
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Nie będzie już w nim podawana informacja, że wobec podatnika toczy się po-
stępowanie w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe.

Wydłużono listę organów, którym szef Krajowej Administracji Skarbowej 
będzie mógł przekazywać informacje zgromadzone w Centralnym Rejestrze 
Danych Podatkowych, inne niż z  Systemu Teleinformatycznego Izby 
Rozliczeniowej – STIR. Dane będą mogły trafić również do prokuratury, Policji 
i przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

Wprowadzony zostanie nowy kanał komunikacji pomiędzy komornikami 
a organami KAS, przy pomocy przeznaczonego dla komorników konta kancelarii 
komorniczych w e-Urzędzie Skarbowym. Umożliwi to udostępnienie w e-Urzę-
dzie Skarbowym podmiotom uprawnionym informacji na podstawie odrębnych 
przepisów, co ułatwi komornikom sądowym realizację czynności związanych 
z transakcjami, wykonywaniem obowiązków informacyjnych lub postępowa-
niem egzekucyjnym za pomocą kanałów komunikacji elektronicznej,

Ustawa wprowadza również narzędzie informatyczne „e-Koncesje”, któ-
re służyć ma obsłudze rynku hazardowego w zakresie udzielania koncesji lub 
zezwoleń na prowadzenie działalności w obszarze gier hazardowych, w tym 
postępowań przetargowych, oraz prowadzeniu nadzoru nad podmiotami dzia-
łającymi na podstawie koncesji i zezwoleń.

Świetnie, że przy pomocy bardzo popularnego e-Urzędu Skarbowego Polacy 
mogą bez konieczności wychodzenia z domu załatwiać sprawy podatkowe, 
a dzięki wprowadzonym w ustawie zmianom jeszcze szybciej uzyskają niezbęd-
ne informacje ze strony organów podatkowych. To kolejny krok w kierunku cy-
fryzacji usług KAS i obsługi obywateli, zmniejszenia lub usunięcia formalizmu 
związanego z załatwianiem sprawy podatkowej, uproszczenia formularzy i spo-
sobu ich składania. Jestem przekonana, że obniży to znacznie pracochłonność 
i koszty załatwiania spraw przez podatników i płatników. I co najważniejsze 
z punktu widzenia podatnika: dostęp do zdalnych usług KAS zapewniony bę-
dzie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

Szanowny Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jedynym gorzkim elementem pro-
ponowanej zmiany jest sam proces cyfryzacji polskiej administracji. Niestety, to 
kolejny raz, kiedy porzucamy wcześniej utworzoną platformę, w której rozwój 
włożono ogromne pieniądze, w tym również unijne. Chciałabym wierzyć, że e-
-Urząd Skarbowy przetrwa próbę czasu i za kilka lat nie zostanie zastąpiony 
nowym projektem, tylko po to, aby ministerstwo cyfryzacji miało rację bytu. 
Uważam, że najwyższy czas finalizować zmiany administracji w wymiarze 
cyfrowym, bo do tej pory niestety korzyści nie do końca uzasadniają wydatki, 
z uwzględnieniem środków UE, jakie zostały na to poświęcone,

Jak zawsze podkreślę również, że wszystkie zmiany mają służyć wyłącznie 
obywatelom. Kumulowanie wszystkich e-usług z pewnością jest wygodne, ale 
ostatecznie prowadzi to do powstania zbiorów danych dokładnie opisujących 
życie poszczególnych jednostek. Za pomocą login.gov.pl uzyskujemy dostęp do 
informacji zdrowotnych, spraw związanych z samochodem czy PIT. To sprawia 
wrażenie totalnej inwigilacji i przypomina obrazy z antyutopijnych powieści. 
Do tego należy dołożyć zagrożenia związane z cyberbezpieczeństwem. A, jak 
wiemy, na tym polu trwa obecnie wojna,

Pytanie „wygoda czy bezpieczeństwo?” pozostawię otwarte. Ja z radością 
przyjmę wszelkie dobre rozwiązania, o ile rząd zapewni zewnętrzne i wewnętrz-
ne bezpieczeństwo danych.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji niektórych ustaw w celu automatyzacji zała-

twiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową ma na celu 
przede wszystkim automatyzację załatwiania niektórych spraw obsługiwanych 
przez Krajową Administrację Skarbową przy wykorzystaniu systemów telein-
formatycznych KAS. Dotychczasowe narzędzie administracji skarbowej – Portal 
Podatkowy – zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy.

Jak podkreślono w ocenie skutków regulacji, narzędziem wykorzystywanym 
w kontaktach z organami KAS będzie system teleinformatyczny administracji 
skarbowej pn. e-Urząd Skarbowy, który „będzie serwisem informacyjno-trans-
akcyjnym dla 5 grup interesariuszy: podatników, płatników, pełnomocników, 
komorników sądowych i notariuszy, za pośrednictwem którego będą mie-
li dostęp do informacji z obszaru podatków, jak i będzie gwarantować pełną 
transakcyjność, ponieważ za pomocą udostępnionych narzędzi i usług umoż-
liwi załatwienie w sposób kompleksowy spraw podatkowych online. E-Urząd 
Skarbowy zapewni obywatelom i przedsiębiorcom pakiet spójnych i komplemen-
tarnych usług online do kompleksowego załatwiania spraw, głównie z zakresu 
VAT, PIT i CIT. Wprowadzane zmiany wyłączą koszty podatników związane 
z opłatą skarbową z tytułu wydawanych, poprzez e-Urząd Skarbowy, zaświad-
czeń. Ograniczą także koszty przekazów pocztowych zagranicznych dotyczących 
nadpłat podatku zwracanych podatnikom, którzy mają miejsce zamieszkania 
poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Zmiany te umożliwią Szefowi KAS 
i naczelnikom urzędów skarbowych m.in. aktualizowanie niektórych danych 
w CRP KEP na podstawie danych ujawnionych w CEIDG, co wpłynie na popra-
wę jakości i aktualności gromadzonych danych. Wprowadzenie systemu tele-
informatycznego pn. e-Koncesje pozwoli na elektroniczną obsługę wydawania 
koncesji oraz zezwoleń, co wpłynie na usprawnienie tego procesu. W związku 
z wydłużeniem terminów w zakresie sporządzania i zatwierdzania sprawozdań 
finansowych, przedłuża się terminy na złożenie oświadczenia o sporządzeniu 
lokalnej dokumentacji cen transferowych oraz informacji o cenach transfero-
wych, w celu umożliwienia podmiotom prawidłowego wypełnienia obowiązków 
dokumentacyjnych”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora ryszarda świlskiego  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Nowelizacja niektórych ustaw, m.in. ustawy – Prawo celne, ustawy – Prawo 

o notariacie, ordynacji podatkowej lub kodeksu postępowania administracyj-
nego, ma na celu zapewnienie automatyzacji załatwiania poszczególnych spraw 
obsługiwanych przez Krajową Administrację Skarbową przy wykorzystaniu sys-
temów teleinformatycznych KAS. Ponadto obecne narzędzie administracji skar-
bowej, portal podatkowy, zostanie zastąpione przez system e-Urząd Skarbowy.

Zmiany w ustawie są dobrym rozwiązaniem, ponieważ ułatwią podatni-
kom dostęp do załatwienia spraw urzędowych poprzez system teleinformatycz-
ny. Dostęp do informacji online zapewni dwustronną komunikację organów 
Krajowej Administracji Skarbowej z obywatelami. Mimo to wątpliwości bu-
dzi fakt, iż w ustawie, w jednym z przepisów dotyczących ordynacji podatko-
wej, Policja, prokuratura, CBA, ABW, MSZ, KNF oraz Straż Graniczna uzyskują 
możliwość dostępu do Centralnego Rejestru Danych Podatkowych, a dokładniej 
danych określonych w art. 35 ustawy o KAS. Oznacza to, że te organy będą mia-
ły wgląd w gromadzone, analizowane oraz przetwarzane dane. Obecnie służ-
by mają możliwość dostępu do tych danych na mocy art. 297 tylko wtedy, gdy 
prowadzą postępowanie. Uważam, że te dane powinny być udostępniane tylko 
wtedy, kiedy ich nieudostępnienie zagraża państwu lub jego interesom ekono-
micznym. Rząd powinien stosować się do zasady proporcjonalności, a nie od-
chodzić od wszelkich zasad demokratycznego państwa prawa.

Ważne jest to, aby ten system działał w efektywny i bezpieczny dla podat-
nika sposób. W pewnym sensie wprowadzenie zmian w dostępie do usług KAS 
jest dużym postępem w kwestii cyfryzacji usług w administracji publicznej. 
Ułatwienie pracy instytucjom, organom podatkowym, komornikom czy nota-
riuszom przyczyni się do efektywniejszej pracy, czego rezultatem będzie większe 
zadowolenie z usług wśród obywateli. Dziękuję.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 8. porządku obrad

Popieram nowelizację ustaw – łącznie 21 ustaw – w celu automatyzacji zała-
twiania niektórych spraw przez Krajową Administrację Skarbową przy wyko-
rzystaniu systemów teleinformatycznych KAS. Czyli chodzi o system e-Urząd 
Skarbowy. System ten zastąpi w tym zakresie Portal Podatkowy.

E-Urząd Skarbowy to system teleinformatyczny KAS, który stanie się podsta-
wowym narzędziem wykorzystywanym w kontaktach z organami KAS. System 
ten jest dedykowany 5 grupom interesariuszy: podatnikom, płatnikom, pełno-
mocnikom, komornikom sądowym i notariuszom. Jego głównym zadaniem jest 
umożliwianie dostępu do informacji z obszaru podatków, jak również gwaran-
towanie pełnej transakcyjności, ponieważ za pomocą udostępnionych narzędzi 
i usług będzie można załatwić kompleksowo sprawę online, w tym zrealizować 
obowiązki podatkowe. E-Urząd Skarbowy zapewni obywatelom i przedsiębior-
com pakiet spójnych i komplementarnych usług online umożliwiających kom-
pleksowe załatwianie spraw, głównie z zakresu VAT, PIT i CIT. Ułatwią one 
wywiązywanie się z obowiązków podatkowych, a ponadto osoby korzystające 
z e-US nie będą ponosić kosztów opłaty skarbowej od wydawanych zaświadczeń. 
Co najistotniejsze, komunikacja za pośrednictwem e-US w portalu lub w aplika-
cji mobilnej będzie pod względem prawnym tak samo ważna jak wykonywanie 
czynności w formie tradycyjnej. Dzięki e-US klienci będą mogli szybko i bez-
piecznie załatwić sprawy podatkowe. Wprowadzane zmiany to kolejny krok 
w kierunku cyfryzacji usług KAS i obsługi obywateli, co zasługuje na pochwałę 
i akceptację.
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Przemówienie senatora mariusza Gromki  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Niniejszy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług 
oraz niektórych innych ustaw implementuje dyrektywę Rady (UE) 2019/2235 
z dnia 16 grudnia 2019 r. zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE w sprawie wspól-
nego systemu podatku od wartości dodanej i dyrektywę 2008/118/WE w spra-
wie ogólnych zasad dotyczących podatku akcyzowego w odniesieniu do działań 
obronnych w ramach Unii. Ustawa ma na celu przede wszystkim ujednolicenie 
opodatkowania podatkiem VAT działań obronnych w ramach Unii Europejskiej 
i NATO, dlatego będę głosował za jej przyjęciem.

Obejmuje ona: zwolnienie od podatku od wartości dodanej (VAT) towarów 
dostarczanych i usług świadczonych na rzecz sił zbrojnych każdego państwa 
będącego stroną Traktatu Północnoatlantyckiego oraz towarów importowanych 
przez te siły, gdy uczestniczą one we wspólnych działaniach prowadzonych przez 
siły zbrojne państwa członkowskiego biorące udział w unijnych przedsięwzię-
ciach prowadzonych w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony; zwol-
nienie z VAT dla dostaw towarów i świadczenia usług w UE przeznaczonych do 
użytku sił zbrojnych państwa członkowskiego lub towarzyszącego im personelu 
cywilnego bądź też w celu zaopatrzenia ich mes lub kantyn; zwolnienie z VAT dla 
importu towarów do państw członkowskich przez siły zbrojne innych państw 
członkowskich do użytku tych sił lub towarzyszącego im personelu cywilne-
go lub też w celu zaopatrzenia ich mes bądź kantyn, jeżeli siły te biorą udział 
w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji działania Unii 
w ramach WPBiO; a także uznanie za wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów 
(WNT) wykorzystania towarów przez siły zbrojne państwa członkowskiego 
uczestniczącego w działaniach obronnych przeprowadzanych w celu realizacji 
działania Unii w ramach WPBiO, do użytku tych sił bądź towarzyszących im 
pracowników cywilnych, jeżeli te towary nie zostały nabyte przez te siły zbrojne 
na ogólnych zasadach regulujących opodatkowanie na rynku krajowym państwa 
członkowskiego oraz import tych towarów nie podlegałby zwolnieniu z VAT na 
mocy art. 143 ust. 1 lit. ga dyrektywy VAT.

W związku z tym właściwym jest, aby minister do spraw finansów publicz-
nych, w porozumieniu z ministrem obrony narodowej, określał, w drodze roz-
porządzenia, przypadki i tryb zwrotu podatku. Dobrymi regulacjami są także 
te dotyczące tranzytu sprzętu, zabezpieczenia, kamizelek kuloodpornych oraz 
innych elementów ochrony osobistej bądź pomocy dla wojska przewożonych na 
teren Ukrainy. Biorąc natomiast pod uwagę obecną sytuację związaną z cena-
mi energii w Polsce, dobrym rozwiązaniem jest przedłużenie do 31 lipca 2022 r. 
obniżonych stawek akcyzy dla sprzedaży energii elektrycznej nabywcy koń-
cowemu będącemu odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym.

Popieram procedowaną ustawę, ponieważ usprawnia ona przekraczanie 
granic przez transporty wojskowe i swobodne ich przemieszczanie się przez 
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terytorium państw, usuwa zbędne obciążenia administracyjne w kontekście 
mobilności wojskowej, zrównuje podejście do opodatkowania VAT czynności 
związanych z działaniami obronnymi w ramach UE i NATO, co ma szczególne 
znaczenie dla obronności Polski jako państwa granicznego Unii Europejskiej 
i NATO.



Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu,  
niewygłoszone podczas 42. posiedzenia Senatu

271

42. posiedzenie Senatu X kadencji w dniach 18 i 19 maja 2022 r.

 
 
 
 
 

Przemówienie senatora władysława komarnickiego  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych in-

nych ustaw wprowadza dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady w zakresie 
takiego samego traktowania, czyli niepobierania podatku VAT, m.in. od sprzętów 
sprowadzanych na potrzeby jednostek, które tu będą stacjonowały w ramach 
Sojuszu, bądź w związku z zaopatrzeniem kantyn.

A teraz do rzeczy. Państwo zaproponowali – bo to są propozycje rządowe – 
aby przez 2 miesiące dodatkowo nie była płacona akcyza, m.in. za paliwo i ben-
zynę. To tylko 2 miesiące, bo ta ulga kończy się z końcem maja, a inflacja rośnie. 
Ma przeszło 12%, osiągnie 15%, a niektórzy prognozują, że jeszcze więcej. A za-
tem to tylko 2 miesiące. Dlaczego tylko na 2 miesiące? Przecież za 2 miesiące 
ich cena nie spadnie. Ich cena nie spadnie, a 70% Polaków ma dość tego, jak wy 
walczycie m.in. z inflacją. Zastanówcie się państwo. Jaka jest prognoza rozwoju 
inflacji w Polsce? Bo w tej chwili inflacja z miesiąca na miesiąc rośnie, a trud-
no jest uzasadnić, dlaczego przedłużamy zwolnienie, całkowite bądź częściowe 
od akcyzy czy podatku od sprzedaży detalicznej, jedynie na 2 miesiące. Czy co 
chwilę będziemy to przedłużać, czy też są takie prognozy, o których nie słysze-
liśmy, że inflacja wkrótce zacznie się zmniejszać?

Mówicie państwo o tym, że o 5 lat będą wydłużone kompetencje prezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie antymonopolowej kon-
troli koncentracji przedsiębiorców. Chodzi o to, żeby, jeżeli w tym okresie, przez 
5 lat, stanie się cokolwiek złego, nie mogło być tzw. wrogich przejęć.

Kolejna rzecz: tranzyt, m.in. sprzętu, zabezpieczenia, kamizelek i innych 
elementów ochrony osobistej bądź pomocy dla wojska, przewożonych na teren 
Ukrainy – czy to wywóz od nas, czy to tranzyt takich przedmiotów przez Polskę. 
Chodzi o specjalne uprawnienie.

Na ile rząd, i czy w ogóle, to monitoruje? Czy faktycznie w miejscach, gdzie 
doszło do obniżenia podatków, wpłynęło to na poziom cen i czy zwiększyła się 
marża przedsiębiorstw? Zwłaszcza w paliwówce, gdzie mamy monopolistę, któ-
ry, jak wiemy, skorzystał na tym i od początku roku czerpie zyski z naszej niedoli. 
Również jeżeli chodzi o ceny energii, od której, jak wszyscy wiemy, uzależnio-
na jest większość cen produktów. Gospodarka to system naczyń połączonych.

Rozwiązanie jest proste: trzeba natychmiast, pilnie odblokować energetykę 
wiatrową na lądzie. To wiatr jest najtańszym i najbezpieczniejszym źródłem 
energii. Skrajną nieodpowiedzialnością jest okłamywanie ludzi, że jest inaczej. 
Nie dajcie się szantażować i oszukiwać jakiemuś Kowalskiemu albo Ziobrze. Za 
te wasze przepychanki ludzie zapłacą wysoką cenę, jaką jest obniżenie standardu 
życia, nawet ubóstwo, a w dłuższej perspektywie – obniżenie konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw i bezrobocie. Aby wygrać z inflacją, trzeba uzdrowić 
energetykę, nie ma innej drogi. Dziękuję.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 9. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rządowy projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług oraz nie-

których innych ustaw przewiduje zwolnienie z podatku VAT dla dostaw i impor-
tu towarów i świadczenia usług do użytku sił zbrojnych państwa członkowskiego 
lub towarzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes 
bądź kantyn, gdy te siły zbrojne uczestniczą we wspólnych działaniach obron-
nych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej poli-
tyki bezpieczeństwa i obrony. Ponadto nowelizacja przedłuża obowiązywanie 
tzw. tarczy antyinflacyjnej oraz niektórych przepisów tzw. tarczy antykryzyso-
wej. Projektowane rozporządzenie implementuje dyrektywę 2019/2235, poprzez 
umożliwienie zwrotu podatku VAT dla sił zbrojnych państw członkowskich bio-
rących udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu realizacji działa-
nia Unii w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony z tytułu nabycia 
towarów i usług w Polsce. Projektowane rozporządzenie wprowadza też zmia-
ny wynikające z zastąpienia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej 
a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki o statusie sił zbrojnych Stanów 
Zjednoczonych Ameryki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporządzonej 
w Warszawie dnia 11 grudnia 2009 r. (DzU z 2010 r. poz. 422 i 423) Umową mię-
dzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki 
o wzmocnionej współpracy obronnej, podpisaną w Warszawie dnia 15 sierpnia 
2020 r. (DzU poz. 2153) – patrz art. 37 ust. 3 tej umowy, które stanowią zmiany 
tylko tam, gdzie obecnie powoływana jest ww. umowa z dnia 11 grudnia 2009 r.

Jak podkreślono w uzasadnieniu projektu: „Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o podatku od towarów i usług (UC105) przewiduje wprowadzenie zmian w usta-
wie o VAT, mających na celu implementację dyrektywy 2019/2235. W obecnym 
brzmieniu dyrektywa VAT w art. 151 ust. 1 lit. c reguluje kwestie zwolnienia 
z VAT dostawy towarów i świadczenia usług w państwach członkowskich, któ-
re są stronami Traktatu Północnoatlantyckiego, na rzecz sił zbrojnych innych 
państw będących stronami tego traktatu, do użytku tych sił zbrojnych lub to-
warzyszącego im personelu cywilnego lub też w celu zaopatrzenia ich mes lub 
kantyn, gdy siły te biorą udział we wspólnych działaniach obronnych. W przy-
padku gdy towary nie są wysyłane lub transportowane z państwa członkow-
skiego, w którym następuje dostawa tych towarów, jak również w przypadku 
świadczenia usług zwolnienie może być przyznane w formie zwrotu VAT. (…) 

Proponowane brzmienie w art. 89 w ust. 3 pkt 2 ustawy o VAT (art. 1 pkt 3 lit. b 
projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług (UC105)) umoż-
liwi określenie w drodze rozporządzenia przypadków i trybu zwrotu podatku 
VAT dla sił zbrojnych państw członkowskich biorących udział w działaniach 
obronnych prowadzonych w celu realizacji działania Unii w ramach wspólnej 
polityki bezpieczeństwa i obrony z tytułu nabycia towarów i usług w Polsce. 
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W związku z powyższym, w miejsce dotychczas obowiązującego rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2011 r., konieczne jest wydanie niniejsze-
go rozporządzenia. Celem rozporządzenia jest określenie przypadków i trybu 
zwrotu podatku Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego 
oraz Siłom Zbrojnym Państw-Stron Traktatu Północnoatlantyckiego uczestni-
czących w Partnerstwie dla Pokoju, wielonarodowym Kwaterom i Dowództwom, 
ich personelowi cywilnemu, członkom rodzin tych podmiotów lub osób oraz 
jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz tych sił zbroj-
nych, a także siłom zbrojnym państw członkowskich innych niż Rzeczypospolita 
Polska biorących udział w działaniach obronnych prowadzonych w celu reali-
zacji działania Unii Europejskiej w ramach wspólnej polityki bezpieczeństwa 
i obrony, ich personelowi cywilnemu, członkom rodzin tych podmiotów lub osób 
oraz jednostkom dokonującym nabycia towarów lub usług na rzecz tych sił zbroj-
nych”. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senator agnieszki Gorgoń-komor  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Przedstawiony projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od 

osób fizycznych jest wyczekiwany przez osoby samotnie wychowujące dzieci, po-
nieważ zmierza on do przywrócenia zniesionego z dniem 1 stycznia 2022 r. przez 
ustawę wprowadzającą program Polski Ład prawa podatnika będącego osobą 
samotnie wychowującą dziecko albo dzieci do wspólnego opodatkowania się.

To niezwykle ważne. Przepisy wprowadzone przez program Polski Ład do-
prowadziły do dyskryminacji podatkowej. To krzywdzące i niedopuszczalne, 
dlatego priorytetem jest pilne znowelizowanie ustawy o podatku dochodowym 
od osób fizycznych i przywrócenie możliwości rozliczania się wraz z dziećmi, 
bez ograniczeń, jakie zafundował polskim rodzinom rząd PiS. Otrzymałam w tej 
sprawie mnóstwo apeli od rodziców samotnie wychowujących dzieci, próśb o po-
moc, ponieważ czują się oni oszukani.

Na początku marca premier Mateusz Morawiecki obiecał przywrócenie moż-
liwości wspólnego rozliczania się dla samotnych rodziców. Obietnice te były po-
nawiane podczas kolejnych konferencji prasowych. Nie doczekaliśmy się jednak 
spełnienia deklaracji premiera. Trudno mi zrozumieć, z czego wynika ta kolejna 
próba rządzących uprzykrzenia życia rodzinom niepełnym. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senacki projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycz-

nych zmierza do przywrócenia zniesionego z dniem 1 stycznia 2022 r. przez 
ustawę wprowadzającą program Polski Ład prawa podatnika będącego osobą 
samotnie wychowującą dziecko albo dzieci do wspólnego opodatkowania się 
z tym dzieckiem lub dziećmi, czyli rozwiązania, które jest już proponowane 
w Sejmie w projekcie rządowym. Mowa o tym w opinii minister rodziny i po-
lityki społecznej, którą to opinię otrzymaliśmy w toku konsultacji, a w której 
mamy informację, że wyrażenie opinii do projektowanej ustawy przez resort 
jest bezprzedmiotowe, ponieważ do Sejmu RP skierowany został rządowy projekt 
ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz nie-
których innych ustaw, który zawiera analogiczne rozwiązania w zakresie przy-
wrócenia wspólnego rozliczenia się z dzieckiem osoby samotnie wychowującej 
dziecko oraz liczne dodatkowe pozytywne zmiany podatkowe dla podatników. 
Projekt, o którym tu mowa, jest to więc nic innego jak powielenie inicjatywy 
rządu premiera Mateusza Morawieckiego. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 10. porządku obrad

Polski Ład wprowadził przeogromny nieład w polskim porządku prawnym 
– to już niezaprzeczalny fakt. Dlatego też popieram wszelkie zmiany, których 
celem jest przywrócenie porządku prawnego sprzed Polskiego Ładu lub popra-
wa tego porządku do akceptowalnych poziomów.

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych na skutek oddziaływania 
Polskiego Ładu doprowadziła do niezadowolenia, poczucia krzywdy i niespra-
wiedliwości społecznej, a nawet dyskryminacji tych obywateli, którzy są osobami 
samotnie wychowującymi dziecko. Do Ministerstwa Finansów zgłaszano postu-
laty dotyczące przywrócenia możliwości korzystania z preferencyjnego sposobu 
opodatkowania przez osoby samotnie wychowujące dzieci. Analogiczny postulat 
wystosował również rzecznik praw obywatelskich. Ustawa z dnia 29 paździer-
nika 2021 r. wprowadziła bowiem do ustawy PIT tzw. ulgę w wysokości 1 ty-
siąca 500 zł, która zastąpiła obowiązujące do 31 grudnia 2021 r. preferencyjne 
opodatkowanie dochodów osób samotnie wychowujących dzieci. Zmiana została 
odebrana przez te osoby jako rozwiązanie niekorzystne i podatkowo dyskrymi-
nujące rodziny niepełne.

Proponowana nowelizacja ma na celu przywrócenie zniesionego z dniem 
1 stycznia 2022 r. przez ustawę wprowadzającą program Polski Ład prawa po-
datnika będącego osobą samotnie wychowującą dziecko albo dzieci do wspól-
nego opodatkowania się z tym dzieckiem albo dziećmi. I osobiście uważam to 
za działanie nie tylko słuszne, ale wręcz konieczne.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senacki projekt nowelizacji ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych in-

nych ustaw, wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, 
zawiera przepisy, które ustanawiają możliwość zaskarżenia, a także wzrusze-
nia decyzji stwierdzającej wygaśnięcie stosunku służbowego funkcjonariusza 
Służby Więziennej z powodu nieobecności w służbie przez okres powyżej 3 mie-
sięcy w następstwie zastosowania tymczasowego aresztowania. Ponadto projekt 
ustawy w sposób spójny reguluje przesłanki przywrócenia do służby w takich 
formacjach, jak: Służba Więzienna, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
Agencja Wywiadu, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Służba Kontrwywiadu 
Wojskowego oraz Służba Wywiadu Wojskowego.

W toku konsultacji projektu otrzymaliśmy szereg opinii.
Szef Służby Wywiadu Wojskowego pozytywnie ocenił rozwiązania zapropo-

nowane w projekcie i nie wniósł do niego uwag.
Biuro Prawne Służby Kontrwywiadu Wojskowego zgłosiło uwagę do art. 3 

pkt 1 projektu w zakresie brzmienia art. 21a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 czerwca 
2006 r. o służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie Wywiadu Wojskowego 
(uwaga ta została uzgodniona z szefem Służby Wywiadu Wojskowego).

Minister obrony narodowej również zwrócił uwagę na potrzebę wprowa-
dzenia poprawki precyzującej treść art. 21a ust. 1 pkt 1 dodawanego w art. 3 
projektowanej ustawy.

Szef Agencji Wywiadu zauważył, iż „zasadne jest zastosowanie w odniesieniu 
do Agencji Wywiadu, w zakresie przywracania do służby, rozwiązań prawnych 
analogicznych do przyjętych w art. 3 (…) oraz w art. 4 [projektu]”, czyli to propo-
zycja zastąpienia instytucji przywrócenia do służby na stanowisko równorzęd-
ne możliwością zainicjowania postępowania w sprawie ponownego nawiązania 
stosunku służbowego. Według szefa Agencji Wywiadu wskazane jest, aby ze 
względu na zadania realizowane przez Agencję Wywiadu i wymagania stawiane 
funkcjonariuszom tej służby osoby, wobec których zaistniały przesłanki przy-
wrócenia do służby, podlegały postępowaniu kwalifikacyjnemu.

Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego podtrzymał wcześniejsze stanowi-
sko zawarte w piśmie z dnia 20 sierpnia 2021 r. skierowanym do Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. Kluczowym postulatem przedstawionym 
w tym piśmie był postulat ujednolicenia standardów odnoszących się do po-
szczególnych służb mundurowych. CBA postulowało poza tym „wprowadzenie 
standardu uznaniowości w przypadku uruchamiania postępowania w sprawie 
przywrócenia do służby funkcjonariusza zwolnionego na podstawie art. 64 ust. 2 
pkt 2 [ustawy z dnia 9 czerwca 2006 r. o Centralnym Biurze Antykorupcyjnym]”.

Rzecznik praw obywatelskich projektowane zmiany uznał za korzystne. 
Ponadto podniósł, że w art. 42 ust. 2 ustawy o Policji zakreślony jest 7-dniowy 
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termin do zgłoszenia gotowości podjęcia służby po uprawomocnieniu się orze-
czenia sądu administracyjnego stanowiącego podstawę przywrócenia do służby. 
Analogiczny 7-dniowy termin został przewidziany w dodawanym art. 6la ust. 2 
ustawy o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (art. 2 
pkt 1 projektu). RPO zasugerował wydłużenie tego terminu do 30 dni.

Minister sprawiedliwości poinformował, że trwają zawansowane pra-
ce legislacyjne nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o Służbie 
Więziennej oraz niektórych innych ustaw (UD287) oraz że w zakresie Służby 
Więziennej projekt ten zakłada uproszczenie i przyspieszenie procedury ponow-
nego nawiązania stosunku służbowego funkcjonariusza tej formacji w przypad-
ku wydania rozstrzygnięcia na jego korzyść, a także uregulowanie prawa do 
świadczenia pieniężnego za okres pozostawania poza służbą. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora wadima Tyszkiewicza  
w dyskusji nad punktem 11. porządku obrad

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Służbie Więziennej oraz niektórych 
innych ustaw jest odpowiedzią na postulaty zawarte w petycji obywatelskiej 
wniesionej do Senatu (P10-29/20), jednakże należy także zwrócić uwagę, że na 
potrzebę dokonania projektowanych zmian wskazywał także rzecznik praw 
obywatelskich. Problem przywracania funkcjonariuszy do służby był przed-
miotem wystąpienia RPO do dyrektora generalnego Służby Więziennej z dnia 
28 lutego 2020 r. W wystąpieniu tym RPO zwrócił się o rozważenie przywróce-
nia do służby funkcjonariusza, a także zainicjowania działań zmierzających do 
likwidacji luki prawnej w podnoszonym zakresie.

Istotną kwestią jest także fakt, że równocześnie z projektem senackim pro-
cedowany jest z inicjatywy rządowej w Sejmie podobny projekt, zawierający 
pokrywające się z senackimi propozycje – to projekt ustawy o zmianie usta-
wy o Służbie Więziennej oraz niektórych innych ustaw, UD 287. W przypad-
ku projektu rządowego warto zwrócić uwagę, że został w nim również podjęty 
temat odszkodowań za okres pozostawania poza służbą. Według tego projektu 
funkcjonariuszowi Służby Więziennej, z którym ponownie nawiązano stosu-
nek służbowy albo wobec którego umorzono postępowanie, w tym w sprawie 
ponownego nawiązania stosunku służbowego w przypadku prawomocnego 
uchylenia orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej wydalenia ze służby, 
będzie przysługiwać za okres pozostawania poza służbą świadczenie pienięż-
ne równe uposażeniu na stanowisku służbowym zajmowanym bezpośrednio 
przed ustaniem stosunku służbowego, nie więcej jednak niż za okres 6 miesięcy 
i nie mniej niż za 1 miesiąc. Jest to już kolejna taka sytuacja w obecnej kadencji 
Sejmu i Senatu, że równocześnie procedowane są konkurencyjne projekty o bar-
dzo zbliżonej treści. Uważam, że należy w takich sytuacjach podjąć działania, 
które wyeliminują takie powielanie, niezdrowe rywalizowanie i po prostu tra-
cenie czasu posłów i senatorów. Uważam, że należy dążyć w takich sytuacjach 
do konstruktywnej dyskusji i konsensusu, a w efekcie do połączenia dwóch ini-
cjatyw w jedną, tym bardziej, że mowa o projektach bardzo zbliżonych w treści.

Proponowane zmiany są potrzebne i są korzystne z punktu widzenia funk-
cjonariusza, ale także porządku prawa, i z tej przyczyny należy je przyjąć, jed-
nakże należy też zwrócić uwagę na propozycje poprawek, które zgłoszone zostały 
przez zainteresowane strony w postaci przesłanych do Senatu opinii. Należy 
przede wszystkim wziąć pod uwagę propozycję szefa Agencji Wywiadu, który 
mówi o konieczności – przed przywróceniem do służby i nawiązaniem stosun-
ku służbowego – zastosowania w Agencji Wywiadu takich samych rozwiązań, 
jakie stosowane są w Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu 
Wojskowego czy w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, czyli do przeprowa-
dzania analogicznego postępowania podczas ponownego zatrudniania funk-
cjonariusza jak podczas postępowania kwalifikacyjnego. Dotyczy to przede 
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wszystkim dokonania oceny pod względem spełniania przez byłego funkcjona-
riusza wymogów formalnych, takich jak posiadanie obywatelstwa polskiego, 
korzystanie z pełni praw publicznych, wykazywanie nieskazitelnej postawy 
moralnej, obywatelskiej i patriotycznej, dawanie rękojmi zachowania tajem-
nicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji 
niejawnych czy też zdolności fizycznej do służby w formacjach uzbrojonych, 
wymagających szczególnej dyscypliny służbowej. Wynika to z tego, że podczas 
nieobecności na służbie funkcjonariusza z powodu odbywania kary czy z ja-
kiegokolwiek innego powodu, przez który funkcjonariusz został oddalony od 
służby, mogły nastąpić zmiany w wymienionych stanach. Mając to na uwadze, 
w stosunku do Agencji Wywiadu należy wprowadzić takie same rozwiązania 
jak zaproponowane w art. 3 i 4 projektu ustawy o zmianie ustawy o Służbie 
Więziennej oraz niektórych innych ustaw.

Wprowadzenie do porządku prawnego proponowanych zmian w zakresie po-
nownego przywracania do służby funkcjonariuszy spowoduje, że stwierdzenie 
wygaśnięcia stosunku służbowego będzie miało formę decyzji, od której będzie 
przysługiwało odwołanie, a od decyzji wydanej po jej rozpatrzeniu – odwołanie 
do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Powstanie także możliwość powro-
tu do służby po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego oraz uzyska-
nie świadczenia pieniężnego za okres pozostawania poza służbą. Proponowane 
zmiany poprawiają sytuację prawną funkcjonariuszy w zakresie możliwości 
powrotu do służby, dochodzenia ich praw na drodze sądowej, a także rekom-
pensaty finansowej za okres pozostawania poza służbą. Z tych powodów należy 
uznać te zmiany za korzystne i godne zaakceptowania.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Senacki projekt nowelizacji ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz 

ustawy – Prawo o adwokaturze, wniesiony przez Komisję Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji, ma na celu podwyższenie standardów ochrony wy-
konywania zawodu adwokata. O zamierzonym przeszukaniu – w ramach po-
stępowania karnego – pomieszczenia lub miejsca zamkniętego, należącego do 
adwokata albo będącego w jego posiadaniu, będzie musiał zostać zawiadomio-
ny dziekan okręgowej rady adwokackiej. Projekt zakłada także ustanowienie 
wyłącznej właściwości sądu w zakresie stosowania wobec adwokata w postę-
powaniu przygotowawczym środka zapobiegawczego w postaci zawieszenia 
w wykonywaniu zawodu.

W toku konsultacji nad projektem otrzymaliśmy szereg opinii przytoczonych 
w ocenie skutków regulacji. Oto i one.

Minister spraw wewnętrznych i administracji zwrócił uwagę jedynie na to, 
że projektowane rozwiązania powinny dotyczyć również osób wykonujących 
zawód radcy prawnego.

W opinii Ośrodka Badań, Studiów i Legislacji Krajowej Rady Radców 
Prawnych (KRRP) projektowana zmiana art. 222 §3 k.p.k. jest co do zasady traf-
na, wymaga jednak uwzględnienia radców prawnych. W odniesieniu do nowo 
projektowanego art. 276b k.p.k. KRRP co do zasady przyjęła kierunek regulacji 
z aprobatą, wskazując jednak na konieczność uzupełnienia zakresu podmio-
towego regulacji nie tylko o osoby wykonujące zawód radcy prawnego, ale też 
o radców Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, to wariant mini-
malistyczny, względnie o wszystkie kategorie osób obowiązanych do zachowania 
tajemnic chronionych na gruncie art. 180 §2 k.p.k.

Krajowa Rada Sądownictwa nie zgłosiła uwag do projektu.
Naczelna Rada Adwokacka pozytywnie zaopiniowała projektowane 

rozwiązania.
Rzecznik praw obywatelskich (RPO) z aprobatą przyjął projektowaną usta-

wę i pozytywnie ocenił proponowane rozwiązania. Zdaniem RPO „należałoby 
rozważyć wprowadzenie analogicznych rozwiązań w odniesieniu do radców 
prawnych, którzy w obecnym stanie prawnym także mogą pełnić rolę obrońcy”. 
„Jednocześnie projekt mógłby i powinien stać się pretekstem do rozważań nad 
podstawowymi założeniami instytucji najsurowszego ze środków zapobiegaw-
czych, jakim jest tymczasowe aresztowanie. Należy bowiem zwrócić uwagę na 
wciąż niewykonane orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie”.

W opinii Stowarzyszenia Prokuratorów „Lex Super Omnia” ochrona tajem-
nicy adwokackiej jest jedną z podstaw postępowania karnego i dlatego wszel-
kie regulacje dotyczące wzmocnienia jej gwarancji należy oceniać co do zasady 
pozytywnie. Stowarzyszenie zwróciło jednak uwagę na to, że informowanie 
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o zamierzonym przeszukaniu osób trzecich stoi w sprzeczności z zasadą efek-
tywnego z punktu widzenia organów ścigania wykonywania czynności proce-
sowych. Zdaniem stowarzyszenia rozwiązaniem, które pogodziłoby zarówno 
oczekiwania co do wzmocnienia ochrony tajemnicy adwokackiej, jak i skuteczną 
realizację tajemnicy śledztwa, byłoby wprowadzenie dyżuru adwokackiego dzie-
kana i osób przez niego upoważnionych lub wyznaczonych (w sytuacji wejścia 
Policji lub innej służby do pomieszczenia zajmowanego przez adwokata, w któ-
rym planowane jest przeszukanie, powiadamiana byłaby osoba z listy adwo-
katów dyżurujących wedle wskazania dziekana rady adwokackiej, a czynność 
przeszukania rozpoczynałaby się dopiero po jej przybyciu). Ponadto stowarzy-
szenie zwróciło uwagę, że projektodawca nie odnosi się do radców prawnych, 
którzy również wykonują obowiązki obrońców w postępowaniu karnym. 
Stowarzyszenie Prokuratorów „Lex Super Omnia” nie podzieliło jednak sta-
nowiska co do konieczności dodania art. 276b w kodeksie postępowania kar-
nego. Rozwiązanie to stawiałoby adwokatów, którym przedstawiono zarzuty, 
w uprzywilejowanej pozycji w stosunku do podejrzanych wykonujących inne 
zawody. Ponadto scedowanie na sądy dodatkowych obowiązków, wobec sporej 
niewydolności systemu wymiaru sprawiedliwości, nie byłoby właściwym i ra-
cjonalnym rozwiązaniem. Dziękuję bardzo.
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Przemówienie senatora aleksandra szweda  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jak podał w piątek, w dniu 13 maja br., rzecznik rządu Piotr Müller, Krajowy 

Plan Odbudowy zostanie niebawem uruchomiony. W ciągu kilku, kilkuna-
stu dni powinno dojść do jego formalnego zaakceptowania. Krajowy Plan 
Odbudowy miał być finansowany z unijnego Funduszu Odbudowy służącego 
ożywieniu gospodarki po pandemii COVID-19, a także przygotowaniu kra-
jów członkowskich do transformacji klimatycznej i cyfrowej. Aby otrzymać 
ok. 76 miliardów euro do wydania w ciągu 5 lat, Polska musi poczekać na za-
twierdzenie planu wydatków przez KE. „Przed nami już właściwie tylko droga 
formalna w KE, a później oczywiście realizacja poszczególnych reform, które 
są zapisane w KPO. Jest ich wiele, bo one nie dotyczą tylko wymiaru sprawie-
dliwości, to jest wąski wycinek, który był dyskutowany tylko na samym koń-
cu, ale wielu reform gospodarczych, systemowych, które będą realizowane ze 
środków Unii Europejskiej” – dodał rzecznik rządu.

Tak więc w tej chwili oczekujemy na formalny, finalny krok ze stro-
ny Komisji Europejskiej, czyli zaakceptowanie polskiego Krajowego Planu 
Odbudowy przez kolegium wszystkich unijnych komisarzy oraz opinię Rady 
Unii Europejskiej. Polska będzie mogła zacząć realizować założone reformy 
i inwestycje. Co istotne, pieniądze dostaniemy dopiero po wykonaniu części 
kamieni milowych zapisanych w KPO. Dzisiaj wiemy, że pierwszej transzy 
możemy się więc spodziewać późnym latem lub wczesną jesienią.

Polska przedstawiła Komisji swój plan rok temu. W swoim KPO, który ma 
wspomóc gospodarkę po pandemii, Polska wnioskuje o 23,9 miliarda euro ze 
środków dostępnych w ramach grantów i o 11,5 miliarda euro z części pożycz-
kowej. Dziękuję bardzo.
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oświadczenie złożone 
przez senator halinę biedę

oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw centralnego Portu 
komunikacyjnego Marcina horały

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z interwencją mieszkańców województwa śląskiego proszę 

o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania.
Czy zgodnie z  zapewnieniami przedstawicieli Centralnego Portu 

Komunikacyjnego, złożonymi na spotkaniu konsultacyjnym dla mieszkańców 
gminy Wyry, które odbyło się w dniu 7 kwietnia 2022 r., dokonano ponownej 
analizy możliwości poprowadzenia linii kolejowej nr 170 z wykorzystaniem tzw. 
wariantu mikołowskiego zaproponowanego zgodnie przez wszystkie gminy po-
wiatu mikołowskiego?

Jakie działania podjęto po dniu 7 kwietnia 2022 r. w celu ponownej analizy 
przebiegu tegoż wariantu? Czy dokonywano nowych ekspertyz prawnych, trans-
portowych, środowiskowych, geologicznych itp., których wyniki nie były znane 
przedstawicielom Centralnego Portu Komunikacyjnego przed dniem 7 kwiet-
nia 2022 r.?

Czy zlecano w tym zakresie wykonanie analiz podmiotom zewnętrznym, 
a jeżeli tak, to jakim i w jakiej wysokości fundusze na to przeznaczono?

Czy wyniki ponownej analizy przebiegu tego wariantu zostały ujęte w oficjal-
nym dokumencie Centralnego Portu Komunikacyjnego, który byłby dostępny 
dla zainteresowanych stron, a jeżeli nie, to kiedy taki dokument zostanie przed-
stawiony stronie społecznej?

Czy przedstawiciele Centralnego Portu Komunikacyjnego dokonali analizy 
materiałów przekazanych przez stronę samorządową, o których była mowa na 
spotkaniu konsultacyjnym w dniu 7 kwietnia 2022 r., dotyczących obszarów wie-
lopokładowej płytkiej eksploatacji górniczej na głębokości od 9 m do 100 m, wy-
stępowania zapadlisk i deformacji terenu, szybów i szybików oraz pozostałości 
dawnej eksploatacji odkrywkowej węgla kamiennego, znajdujących się w pasie 
zajętości wariantów trasy linii kolejowej nr 170 nakreślonych na terenie gminy 
Wyry przez projektantów Centralnego Portu Komunikacyjnego?

Z poważaniem 
Halina Bieda 
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oświadczenie złożone przez senatorów  
halinę biedę, agnieszkę Gorgoń-komor,  

zygmunta frankiewicza, beatę małecką-liberę,  
Gabrielę morawską-stanecką, ryszarda majera,  

wojciecha koniecznego i dorotę Tobiszowską

oświadczenie skierowane do pełnomocnika rządu do spraw centralnego Portu 
komunikacyjnego Marcina horały

My, niżej podpisani senatorowie popieramy wniosek władz samorządowych, 
zgromadzonych na spotkaniu w dniu 12 maja 2022 r., o włączenie w prace nad 
studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowym dodatkowych wariantów 
przedstawionych w załączonym stanowisku.

Prosimy o informacje dotyczące podjętych w tej sprawie decyzji.

Z poważaniem  
Halina Bieda 
Agnieszka Gorgoń-Komor 
Zygmunt Frankiewicz 
Beata Małecka-Libera 
Gabriela Morawska-Stanecka 
Ryszard Majer 
Wojciech Konieczny 
Dorota Tobiszowska
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oświadczenie złożone 
przez senatora stanisława Gawłowskiego

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Stanowisko wielce szanownego Marka Gróbarczyka, sekretarza stanu 
w Ministerstwie Infrastruktury, tj. pismo DGWiŻŚ-7.703.15.2022 z dnia 18 mar-
ca 2022 r. będące odpowiedzią na merytoryczne pismo z dnia 23 lutego 2022 r., 
wzbudziło moje wielkie zdziwienie.

Osoba przygotowująca to pismo prawdopodobnie przeczytała moje pytania 
bez jakiegokolwiek zrozumienia, ponieważ otrzymana odpowiedź nie odnosi się 
do treści tych pytań. Co więcej, w bardzo pobieżnej analizie odnoszącej się głów-
nie do lat sprzed 2016 r., które nie były przedmiotem mojego zainteresowania, 
autor odpowiedzi wykazał się brakiem wiedzy o okresie wprowadzania, tworze-
nia i rozszerzania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 
(dalej KPOŚK). Stąd niniejsze pismo z rozszerzoną częścią dotyczącą przyczyn in-
terpelacji, oparte na danych aktualnie publikowanych na stronach Państwowego 
Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” (dalej PGW WP).

KE wszczęła procedurę wobec RP po analizie danych zawartych w V AKPOŚK, 
zatwierdzonych 31 lipca 2017 r. po półrocznej weryfikacji przez „Wody Polskie”. 
Aktualizacja ta została praktycznie rozpoczęta w listopadzie 2016 r. po rozesła-
niu formularzy do poszczególnych gmin. Przypominam, że był to okres rządów 
pani premier Beaty Szydło. Analiza danych nadsyłanych przez poszczególne 
gminy trwała kilka miesięcy i odbywała się w resorcie Jana Szyszki, powo-
łanego do rządu 16 listopada 2015 r. Funkcję tę pełnił on do 9 stycznia 2018 r. 
Bezpośrednio za analizę KPOŚK odpowiadał jednak od 6 listopada 2015 r. Marek 
Gróbarczyk, powołany na ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej 
w rządzie Beaty Szydło. W dniu 11 grudnia 2017 r. objął on to samo stanowisko 
ministerialne w nowo utworzonym rządzie Mateusza Morawieckiego. Od wrze-
śnia 2016 r. do lipca 2017 r. minął ponad rok. W tym czasie urzędnicy powinni 
wychwycić wszelkie błędy w sprawozdaniach gminnych. Niestety było ich spo-
ro. W aktualizacji zostało wyznaczonych 1 tysiąc 587 aglomeracji, z czego tylko 
1 tysiąc 542 aglomeracje ujęte były w sprawozdaniu z realizacji KPOŚK za 2018 r.

1. 41 tysięcy 317 przydomowych oczyszczalni – nikt nie sprawdził zgodności 
tych instalacji z art. 42 ust. 4 poprzedniego p.w. oraz aktualnego art. 83 ust. 4 
u.p.w.

2. 407 tysięcy 945 zbiorniki bezodpływowe – dane bez sprawdzenia ilości 
ścieków gromadzonych; niestety mniej niż 10% gromadzonych ścieków trafiało 
i dalej trafia do komunalnych oczyszczalni ścieków.

3. 239 aglomeracji – brak ustawowej ewidencji w gminie.
4. 224 aglomeracje – ewidencja wyłącznie „przydomowych oczyszczalni”.
5. 119 aglomeracji – ewidencja wyłącznie zbiorników bezodpływowych.
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6. 6 aglomeracji – ewidencja ustawowa częściowa, niesprecyzowana.
Tylko 954 aglomeracje miały ,,pełną” ewidencję. Wiele aglomeracji stwierdza-

ło brak ścieków przemysłowych (vide: definicja ścieków przemysłowych w u.p.w.) 
i brak miejsc noclegowych.

Raporty NIK w tych obszarach nie pozostawiały wątpliwości co do tego, 
że sytuacja jest tragiczna (vide: raport NIK LZG.410.005.2016, nr ewid. 
198/2016/R/16/003/LZG).

Tymczasem sekretarz stanu w pierwszym rzędzie skupił się nie na sprawoz-
daniach dotyczących V AKPOŚK i wezwaniach gmin do poprawy absurdalnych 
sprawozdań za czasów rządu pani Beaty Szydło, lecz na danych historycznych 
z okresu praktycznego wdrażania zapisów dyrektywy. Sekretarz stanu Marek 
Gróbarczyk artykułuje, że V aktualizacja jest wynikiem negatywnej sytuacji 
z lat poprzednich, zapominając o możliwości całorocznego weryfikowania spra-
wozdań składanych już w drugim roku sprawowania urzędowego nadzoru nad 
tym zakresem gospodarki.

W odpowiedzi sekretarz stanu w trzecim akapicie użył określenia „skala 
pozostawionych zaniedbań”. Jak domniemywam, można tę skalę odnieść do 
konkretnych wielkości. Bardzo uprzejmie przypominam, że w momencie wej-
ścia Polski do UE za rządów premiera Millera w 2004 r. w miastach systemami 
kanalizacyjnymi obsługiwanych było 19,714 milionów mieszkańców (tj. 83,5% 
z 23,45 milionów zamieszkałych osób). Na terenach wiejskich było to 2,558 mi-
lionów mieszkańców (tj. 17,4% z 14,711 milionów osób). W sumie wykonano 
41 tysięcy 463 km sieci kanalizacyjnych w miastach oraz 32 tysiące 404 km na 
terenach wiejskich. Na koniec 2015 r. w miastach było ok. 62 tysięcy km sieci 
(przyrost o 20 tysięcy 537 km, czyli średnio o 1 tysiąc 867 km rocznie), co daje 
ponad 90-procentową obsługę mieszkańców, a na terenach wiejskich – 87 tysięcy 
600 km (przyrost o 55 tysięcy 196 km, czyli średnio o 5 tysięcy 18 km rocznie), co 
daje poziom 39-procentowej obsługi mieszkańców. Przez ostatnie 5 lat rządów 
PO był to przyrost o prawie 7 tysięcy km kanalizacji rocznie. Rzeczywiście jest 
to duża skala zaniedbań.

W kolejnych latach odnotowano następujące dane:
— 2016 r. – 1 tysiąc 700 km w miastach i 2 tysiące 800 km na wsi, razem 

4 tysiące 500 km;
— 2017 r. – 1 tysiąc 100 km w miastach i 1 tysiąc 600 km na wsi, razem 2 ty-

siące 700 km;
— 2018 r. – 1 tysiąc 100 km w miastach i 2 tysiące 800 km na wsi, razem 

3 tysiące 900 km;
— 2019 r. – razem 3 tysiące 772 km;
— 2020 r. – razem 3  tysiące 12 km.
Na marginesie należy zaznaczyć, że w 2020 r. GUS odnotował istnienie 169 ty-

sięcy 800 km sieci kanalizacyjnej. Wobec stwierdzonej w aglomeracjach sieci na 
poziomie 153 tysięcy 698 km można wyartykułować pytanie: dlaczego 16 tysięcy 
102 km kanalizacji nie ma w aglomeracjach i, co oczywiste, pod dokładniejszą 
kontrolą zarówno przedsiębiorstw komunalnych, samorządów, jak i władz cen-
tralnych? Z danych statystycznych dotyczących sytuacji w Polsce i innych kra-
jach europejskich wynika również jednoznacznie, że w planach inwestycyjnych 
należy uwzględnić budowę ok. 65 tysięcy km sieci kanalizacyjnych i przeznaczyć 
na to ponad 75 miliardów zł. Sekretarz stanu Marek Gróbarczyk zapomniał rów-
nież, że odpowiedź wystosowana do KE w 2017 r., będąca w zamyśle odpowie-
dzią na pytania KE z dnia 20 kwietnia 2017 r., ENV.E1/AS/sv/EUP(2014)6621 EU, 
była w rzeczywistości zbiorem życzeniowych zapisów zawartych w różnych ak-
tach prawnych i wytycznych. Ze strony KE były to konkretne pytania dotyczące 
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wdrożenia wymagalności w gospodarce ściekowej. Niestety w żadnej z odpowie-
dzi na 11 pytań nie zawarto merytorycznego wyjaśnienia. Wskazywano win-
nych na poziomie gmin, z pominięciem roli nadzoru centralnego. Całkowicie 
zlekceważono wyraźny sygnał o zauważonych przez KE błędach występujących 
w przygotowywanym sprawozdaniu końcowym V AKPOŚK.

Nie dziwi więc, że KE wystosowała do stałego przedstawicielstwa RP wezwa-
nie do usunięcia uchybienia nr 2017/2183 z dnia 25 stycznia 2018 r. Głównymi 
zarzutami wskazującymi niewypełnianie przez RP postanowień dyrektywy 
91/271/EWG były wówczas:

— brak kontroli w stosunku do 1 tysiąca 334 aglomeracji zbierających ścieki 
do różnych systemów (głównie zbiorniki bezodpływowe i pojedyncze systemy 
oczyszczania ścieków);

— brak zapewnienia w 464 aglomeracjach powyżej 10 tysięcy RLM bardziej 
rygorystycznych wymogów oczyszczania ścieków.

Należy domniemywać, że odpowiedź udzielona KE była równie chybiona, 
a wymiernym rezultatem w Polsce było rozpoczęcie prac nad VI AKPOŚK po-
przez wysłanie w sierpniu 2019 r. ankiet do gmin z nakazem złożenia ich do 
końca października 2019 r. Jak nietrudno policzyć, mija już trzydziesty trzeci 
miesiąc prac nad tą aktualizacją. Mając na względzie kilkukrotne wezwania do 
złożenia kolejnych „poprawionych” sprawozdań, z góry możemy założyć wysyp 
kolejnych błędnych danych statystycznych, poza oczywistymi błędami mery-
torycznymi, bądź informacji o kolejnych naruszeniach zapisów ustawowych.

Biorąc pod uwagę brak naprawy błędów w V AKPOŚK oraz niespójne sta-
nowiska zarządów zlewni, RZGW i PGW WP dotyczące zapisów nowego prawa 
wodnego, nie mogliśmy spodziewać się radykalnej poprawy gospodarki ście-
kowej w RP. Co więcej, uzgodnienia dotyczące wyznaczenia aglomeracji w za-
leżności od zarządu zlewni również bardzo się różniły. Częstokroć całkowicie 
zaskakiwano gminy. Przykładem jest chociażby nakaz takiej kwalifikacji ście-
ków z myjni samochodowej, by były one traktowane jako ścieki bytowe. W wielu 
przypadkach ścieki przemysłowe nakazywano na siłę pomijać, szczególnie w sy-
tuacjach, gdy wielkość RLM ścieków przemysłowych kwalifikowała aglomerację 
do wielkości ponad 10 tysięcy RLM. Podobnie było z pomijaniem obliczeniowej 
wielkości ścieków dowożonych z terenów poza aglomeracją, tak by nie przekra-
czać tej granicy. W marcu 2020 r. rozpoczęto tworzenie sprawozdania zbior-
czego VI AKPOŚK. W międzyczasie publikowano na stronach „Wód Polskich” 
sprawozdania roczne KPOŚK oraz wstępny wygląd sprawozdania VI AKPOŚK.

Nie dziwi zatem przysłana uzasadniona opinia skierowana do 
Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu 
Unii Europejskiej w związku z uchybieniem zobowiązaniom ciążącym na niej 
na mocy art. 3, 4, 5, 10 i 15 oraz sekcji A, B i D załącznika I do dyrektywy Rady 
91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunal-
nych (Dz.U. L 135 z 30.5.1991, s. 40) z dnia 14.5.2020 r., nr 2017/2183 C(2020) 2426 
final. Na podstawie analizy wszystkich dostępnych informacji przedstawionych 
przez władze polskie w odpowiedzi na wezwanie do usunięcia uchybienia KE 
stwierdza, że obowiązki wynikające z dyrektywy nadal nie zostały spełnione, 
a uchybienie utrzymuje się. Komisja podjęła zatem decyzję o wystosowaniu uza-
sadnionej opinii.

Jak sądzę, prace nad VI AKPOŚK miały naprawić stan gospodarki ścieko-
wej i stwierdzone w V AKPOŚK wady w aglomeracjach w postaci braku reakcji 
na wykazane w sprawozdaniach naruszenia dyrektywy i wielu ustaw. Trzeba 
w końcu przyjąć do wiadomości, że podstawą reakcji KE była właśnie treść V 
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AKPOŚK. Z powołanych 63 dużych aglomeracji w ocenie pana sekretarza stanu 
zaledwie 24 aglomeracje nie wypełniały postanowień dyrektywy.

Zmiany w ankietach sprawozdawczych i sprawozdaniu zbiorowym mocno 
utrudniły ocenę rzeczywistego stanu gospodarki, jak również błędów w aglo-
meracjach w podstawowym zakresie wypełnienia warunku z art. 3 dyrektywy, 
głównie w zakresie IAS (zagospodarowanie ścieków za pomocą indywidualnych 
lub innych właściwych systemów) jako głównej determinanty uznania prawi-
dłowości wypełnienia przez aglomeracje jej zgodności z zapisami. Jednak na-
wet po umyślnym pogmatwaniu danych można zapytać, jaki jest stan ewidencji 
pojedynczych systemów oczyszczania ścieków („oczyszczalni przydomowych”) 
w zaniżonej liczbie 25 tysięcy 366 sztuk (obsługujących 85 tysięcy 644 osoby) na 
terenach aglomeracji. Ile badań ścieków oczyszczonych (zgodnie z art. 83 ust. 4 
u.p.w.) jest w posiadaniu gmin? Ile osadu nadmiernego wywieziono z tych in-
stalacji? Prawdopodobnie dotyczy to ponad 50 tysięcy m3 osadu, czyli ok. 75 ty-
sięcy t. Ile wykonano nakazanych serwisów instalacji zgodnie z art. 62 u.p.w.? 
Kolejne pytanie: ile ZB jest w rzeczywistości na terenach aglomeracji oraz ile 
wywozi się ścieków gromadzonych w ZB od 993 tysięcy 715 osób obsługiwanych? 
W teorii jest to ok. 75 tysięcy m3 ścieków dziennie. Już tylko na marginesie należy 
zauważyć, że 1 milion 79 tysięcy 359 osób obsługiwanych IAS ponad 2-krotnie 
przekracza dopuszczalny limit (maksimum 2%, nie więcej niż 2 tysiące RLM).

Odnosząc się do niespełniających postanowienia dyrektywy 24 aglomeracji, 
muszę zauważyć, że największe miasto uzdrowiskowe o wielkości ok. 223 ty-
sięcy RLM, czyli Kołobrzeg, nie jest aglomeracją! Poza aglomeracjami jest także 
Głogów (108 tysięcy 165 RLM) czy Sieradz (57 tysięcy 467 RLM). Dwa miasta po-
wyżej 100 tysięcy RLM zostały pominięte, a to naprawdę pociąga za sobą pytania 
o merytoryczne przygotowanie organów kontrolnych. Kilkadziesiąt aglomeracji 
nie podjęło uchwały wyznaczającej na czas. Ponad połowa z nich to aglomeracje, 
w których należałoby wyznaczyć oczyszczalnie ponad 10 tysięcy RLM z obo-
wiązkową redukcją biogenów. Konieczności zwiększenia wielkości RLM, która 
wynikałaby z wielkości aglomeracji, z powodu konieczności przyjęcia ścieków 
z terenów leżących w gminie, ale poza aglomeracją, nikt nie wziął pod uwagę. 
Oczywiście w wielu przypadkach powodowałoby to konieczność wprowadzenia 
wyższych standardów oczyszczania ścieków. Czy nikt z urzędników tego nie 
widzi? Jakie podjęto działania dyscyplinujące?

Ponad 100 aglomeracji oficjalnie przyznaje się do pomijania ustawowych za-
sad ewidencji IAS, kolejne kilkaset – do braku jakiejkolwiek kontroli IAS. Wynika 
to z dokumentów publikowanych na stronach PGW WP. Wiara, że audytorzy 
w KE tego nie zauważą i nie wyciągną negatywnych dla Polski wniosków, grani-
czy z totalną ignorancją. To właściwie bezgraniczna wiara w cuda. Oczywiście 
jest to niczym nieuzasadnione lekceważenie KE.

W VI AKPOŚK nastąpiło kolejne obniżenie liczby aglomeracji, tym razem do 
1 tysiąca 524 aglomeracji posiadających oczyszczalnie i systemy kanalizacji zbio-
rowej. Uprzejmie przypominam, że w 2015 r. było ich 1 tysiąc 636. W praktyce 
w 2016 r. załamało się finansowanie gospodarki ściekowej na korzyść innych 
obszarów, i to jest główna przyczyna zaniechania kolejnych inwestycji. Jednak 
na pewno nie jest to rezultat rządów PO.

Niestety nawet pobieżna analiza 63 największych wyznaczonych aglomeracji 
wskazuje, że żadna z nich nie spełnia zapisów dyrektywy. Wystarczy spojrzeć 
na zapisy ze sprawozdań aglomeracyjnych.

Zgodnie z dyrektywą ściekową termin „aglomeracja” oznacza obszar, gdzie 
zaludnienie i/lub działalność gospodarcza są wystarczająco skoncentrowane, 
aby ścieki komunalne były zbierane i przekazywane do oczyszczalni ścieków 
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komunalnych lub do końcowego punktu zrzutu. Wskazane duże miasta, po-
dobnie jak wiele innych mniejszych miast i wystarczająco skoncentrowanych 
wsi, spełniają całkowicie wymogi aglomeracji określone w dyrektywie. Jednak 
działania związane z V i VI AKPOŚK mają wydźwięk pejoratywny. Dla PGW 
WP, organów podległych oraz wielu samorządów nadrzędnym celem jest to, by 
w dowolny możliwy sposób wyjść z KPOŚK. Dla małych aglomeracji oznacza to 
wyłączanie kolejnych obszarów, tak aby uzyskać wielkość obszaru poniżej 2 ty-
sięcy RLM. Dla kolejnej grupy na pograniczu wielkości 10 tysięcy RLM oznacza to 
zachowanie wielkości w niższej grupie, nawet kosztem pomijania z premedytacją 
obszarów zabudowy letniskowej i osób czasowo przebywających oraz, co gor-
sza, pomijania w wykazach podmiotów prawnych wytwarzających rzeczywiste 
ścieki przemysłowe. Powszechną praktyką jest pomijanie w wyliczeniach ilości 
i jakości ścieków z terenów gminnych leżących poza aglomeracją. To pozwala 
utrzymać wielkość oczyszczalni poniżej 10 tysięcy RLM i nie podejmować dzia-
łań modernizacyjnych w oczyszczalniach. Ostatnim przykładem jest po prostu 
brak składania sprawozdań powodujących automatyczne wykluczenie danej 
społeczności z grona aglomeracji, do tego bez żadnych konsekwencji.

Idee w zakresie sposobu zagospodarowania ścieków określone w dyrekty-
wie Rady z dnia 21 maja 1991 r. dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
(91/271/EWG) (Dz.U. UE L nr 135, s. 40), zwanej dyrektywą ściekową, w rze-
czywistości są w dla PGW WP nieuzasadnioną procedurą polityczną KE wobec 
Polski. Najważniejsze jest, aby na papierze wszystko było zgodne z wymogami. 
Reszta winna pozostać milczeniem.

W przesłanym przez pana Marka Gróbaczyka piśmie podkreśla się szczególną 
rolę samorządów w wyznaczaniu aglomeracji oraz przytacza się literalnie zapi-
sy unijne i polskie, które w zamyśle autora mają chyba stanowić odpowiedź na 
konkretne pytania. Świadczy to o całkowitym braku przygotowania merytorycz-
nego urzędników PGW WP zarówno w zakresie problemów aglomeracyjnych, 
jak i artykułowanych pytań związanych z dyrektywą. Tutaj znajomość historii 
kolejnych rządów w Polsce nie wystarcza. Gdzie jest weryfikacja zapisów w an-
kietach i kto podejmuje konkretne działania wobec samorządów niepodejmują-
cych właściwych działań w zakresie wyznaczania aglomeracji?

Sekretarz stanu Marek Gróbarczyk stwierdza, że „obowiązującym dokumen-
tem jest V aktualizacja KPOŚK”. Należy chyba dodać: z wszelkimi błędami i do-
wodami na naruszanie zapisów ustawowych przez poszczególne aglomeracje, 
akceptowane przez Radę Ministrów i ministra gospodarki morskiej i żeglugi 
śródlądowej, czyli pana Marka Gróbarczyka, oraz PGW WP. Nie dokonano rze-
czywistej weryfikacji błędnie wykazanych aglomeracji, czego jaskrawym przy-
kładem jest informacja o wynikach kontroli NIK pt. „Zbieranie i oczyszczanie 
ścieków komunalnych” (KSI.430.007.2021, nr ewid. 164/2021/P/20/046/KSI), 
zatwierdzona 15 lutego 2022 r. i opublikowana 11 maja 2022 r.

Jednym z głównych powodów negatywnego stanu rzeczy w samorządach jest 
zdaniem sekretarza stanu brak wykonywania ustawowych przeglądów w aglo-
meracjach. Jak wielokrotnie wskazałem, stan taki jest dalej tolerowany przez 
PGW WP. Bez restrykcyjnych działań nic nie ulegnie zmianie, a przyzwolenie 
na wyłączenie z aglomeracji Kołobrzegu, Radomska czy Sieradza postępowanie 
takie tylko upowszechni.

VI AKPOŚK na pewno nie zostanie uznana za dokument świadczący o po-
prawie stanu wykazanego w V AKPOŚK i nie wstrzyma obecnej procedury na-
ruszeniowej wszczętej przez KE w dniu 9 lutego 2022 r.

Reasumując:
— na pytania nr 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 i 9 odpowiedzi nie uzyskano;
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— literalne cytowanie zapisów prawnych nie jest odpowiedzią na pytanie 
nr 4.

W związku z tym ponownie wzywam do merytorycznego ustosunkowania 
się do poszczególnych pytań.

Stanisław Gawłowski
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oświadczenie złożone 
przez senatora jana hamerskiego

oświadczenie skierowane do ministra infrastruktury andrzeja adamczyka

Szanowny Panie Ministrze!
W zakresie stanu prawnego dotyczącego dróg na przestrzeni ostatnich 

20 lat uczyniono dużo. Obowiązują m.in. ustawa z dnia 13 października 1998 r. 
– Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (DzU 
z 1998 r. nr 133, poz. 872 z późn. zm., zwana dalej „p.w.u.r.a.p.”) oraz ustawa z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwesty-
cji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity w DzU z 2022 r. poz. 176, zwana 
dalej „z.r.i.d.”). Niemniej jednak regulacje prawne zawarte w tych ustawach nie 
pozwalają na uregulowanie funkcjonowania wszystkich dróg, z których korzy-
stają mieszkańcy jednostek samorządu terytorialnego. Sytuacje te powstały na 
przestrzeni wielu lat i obecnie wymagają pilnego uregulowania. Wobec tego 
zwracam się z prośbą o przygotowanie odpowiedniego projektu ustawy, który 
pozwoli na uregulowanie opisanych stanów faktycznych.

Nierzadkie są obecnie sytuacje, w których drogi istnieją w terenie i są przez 
mieszkańców użytkowane, niemniej ich stan prawny pozostaje nieuregulowany. 
Najczęściej w ewidencji gruntów i budynków w części dotyczącej prawa własno-
ści można spotkać wpisy o treści: „Posiadacz samoistny gmina X” lub „Władający 
gmina X”. Z kolei w księgach wieczystych nie można w ogóle odnaleźć właścicieli 
nieruchomości, po których przebiegają drogi, lub też ich odnalezienie wymaga 
uprzedniego sporządzenia niezwykle kosztownej dokumentacji geodezyjno-kar-
tograficznej. Opisany stan to dopiero wstęp do kolejnych problemów i rodzą-
cych się na jego tle sporów. W pierwszej kolejności należy wskazać, że cytowane 
wpisy w ewidencji gruntów i budynków nie odzwierciedlają najczęściej rzeczy-
wistego stanu faktycznego ani tym bardziej prawnego, a podyktowane są jedy-
nie koniecznością wypełnienia pola, które w rejestrze nie może pozostać puste. 
W ten sposób często można napotkać sytuację, w której w ewidencji gruntów 
i budynków wpisana jest gmina X jako władający, podczas gdy w rzeczywisto-
ści droga powstała np. w latach 60. ubiegłego wieku, a wskazana w rejestrze 
gmina X nigdy nie dokonywała wobec takiej drogi żadnych czynności faktycz-
nych, mimo że mieszkańcy tej gminy do dnia dzisiejszego z danej drogi korzy-
stają. Pierwszy problem, jaki powstaje w takim stanie faktycznym, to żądania 
mieszkańców wobec gminy. Jeżeli bowiem gmina jest władającym, to powinna 
ona wykonać niezbędne naprawy, remonty czy też dokonać innych czynności 
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania drogi. Sytuacja gmin znajdują-
cych się w takim stanie faktycznym jest nie do pozazdroszczenia. Jest bowiem 
oczywiste, że z jednej strony wpis w ewidencji gruntów i budynków, choćby na-
wet odzwierciedlał prawdę, i tak nie może stanowić podstawy do dokonywania 
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jakichkolwiek czynności prawnych lub faktycznych przez gminę, a z drugiej 
strony wobec takiej jego treści nie sposób wytłumaczyć mieszkańcom, że gmina 
zgodnie z obowiązującym prawem nie może uczynić nic, by rozwiązać określny 
problem, który powstał na drodze. Taka sytuacja jest właściwie nierozwiązy-
walna, co wymaga podkreślenia, na gruncie całego systemu prawnego obowią-
zującego w naszym kraju.

Na gruncie p.w.u.r.a.p. możliwość uregulowania opisanego stanu faktycz-
nego może być wyłączona, jeśli przed rokiem 1999 gmina nie podjęła stosownej 
uchwały o zaliczeniu drogi do kategorii dróg lokalnych (publicznych) lub nie po-
dejmowała żadnych czynności faktycznych, mimo że droga istniała, a mieszkań-
cy z niej korzystali, albo przed rokiem 1999 podejmowała czynności faktyczne 
na drodze, lecz obecnie nie może tego udowodnić (por. art. 73 p.w.u.r.a.p.). Z kolei 
na gruncie prawa cywilnego możliwość uregulowania stanu prawnego drogi bę-
dzie wyłączona, gdy gmina nie wykaże, że była samoistnym posiadaczem (wła-
dającym) nieruchomości, po której przebiega droga. W każdym ze wskazanych 
przypadków istnieje oczywiście możliwość skorzystania z regulacji zawartych 
w z.r.i.d., lecz w przypadku problemów mniejszej wagi, takich jak uzupełnienie 
nawierzchni drogi czy rozwiązanie problemów sąsiedzkich z dostępem do dro-
gi, wykorzystanie tej regulacji wydaje się mało uzasadnione ze względu na zbyt 
duże koszty i konieczność opracowania skomplikowanej dokumentacji architek-
toniczno-budowlanej. Oczywiście istnieje także możliwość wywłaszczenia nie-
ruchomości zajętej pod drogę na zasadach ogólnych uregulowanych w ustawie 
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity w DzU 
z 20021 r., poz. 1899 z późn. zm.), jednakże również w tym przypadku wykorzy-
stanie tej regulacji wydaje się mało uzasadnione ze względu na zbyt duże koszty, 
dużą czasochłonność oraz, co nie pozostaje bez znaczenia, brak chęci ze strony 
gmin do korzystania z tej instytucji prawnej.

Mam wrażenie, że w takich warunkach, wobec licznych interwencji miesz-
kańców oraz samych gmin, istnieje konieczność wprowadzenia nowych regulacji 
prawnych, które wychodziłyby naprzeciw wskazanym problemom. Co wymaga 
podkreślenia, zdarzają się także nieco odmienne stany faktyczne niż te, które 
zostały wskazane, lecz ich wspólnym mianownikiem pozostaje brak uregulowa-
nia stanu prawnego oraz faktyczne wykorzystanie nieruchomości niebędących 
własnością gminy czy Skarbu Państwa na cele drogowe przez zamieszkałych 
przy drodze mieszkańców.

Pragnę podkreślić, że w opisanych stanach faktycznych można oczywiście 
wskazać mieszkańcom, by wobec braku podstaw prawnych do uregulowania 
drogi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego lub Skarbu Państwa uczynili 
to we własnym zakresie, lecz takie wskazanie spotyka się bardzo często z ne-
gatywną oceną, w której podkreśla się, że jednostki samorządu terytorialnego 
istnieją w celu rozwiązywania problemów mieszkańców, a nie po to, by proble-
my te przerzucać na mieszkańców.

W takich warunkach widzę wyraźną potrzebę stworzenia stosownych re-
gulacji prawnych. Mam wrażenie, że wykorzystanie odpowiednio zmodyfiko-
wanych uregulowań prawnych zawartych w z.r.i.d. w przypadku opisanych 
stanów faktycznych, jednak bez konieczności sporządzania skomplikowanej 
i kosztownej dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz przedstawienia 
opinii właściwych organów administracji publicznej, pozwoli na przygotowanie 
projektu ustawy, która uwzględniając istniejący stan faktyczny, pozwoli szybko 
i sprawnie uregulować stan prawny istniejących dróg. Nadmieniam, że potrzebę 
wprowadzenia takiej ustawy uważam za niezmiernie pilną, bowiem gminy ze 
względu na dobro mieszkańców i konieczność szybkiej reakcji na nagłe zdarzenia 
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niejednokrotnie uciekają się do najróżniejszych działań, w tym niekoniecznie 
w pełni zgodnych z obowiązującym porządkiem prawnym. Zatem szybkie objęcie 
wskazanych stanów faktycznych regulacjami ustawowymi jest moim zdaniem 
niezbędne, konieczne. Uchwalenie dobrej ustawy pozwoli na szybkie uregulo-
wanie stanów prawnych istniejących dróg i zapobiegnie nawarstwianiu się pro-
blemów, a gminom pozwoli na niezwłoczne zaspokojenie potrzeb mieszkańców 
bez konieczności uciekania się do często karkołomnych rozwiązań prawnych.

Jan Hamerski 
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oświadczenie złożone 
przez senatora wojciecha koniecznego

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Szanowny Panie Premierze!
Jako parlamentarzysta ziemi częstochowskiej, w której przemysł szklarski 

stanowi ogromną część gospodarki, pragnę zwrócić uwagę na potrzebę zmian 
legislacyjnych w obszarze tego przemysłu, które ochronią go przed skutkami 
wprowadzenia jedenastego i dwunastego stopnia zasilania gazem ziemnym.

Praca przy produkcji szkła jest pracą w ruchu ciągłym. W piecach szklarskich 
znajduje się ciekłe szkło w temperaturze 1200–1700ºC, ogrzewane 24 godziny na 
dobę przez wszystkie dni w roku. W związku z czym zastosowanie wobec firm 
produkujących wyroby ze szkła jedenastego i dwunastego stopnia zasilania w gaz 
ziemny, czyli de facto pozbawienie ich tego medium, będzie skutkowało ogromnymi 
i nieodwracalnymi szkodami oraz stratami materialnymi, spowodowanymi zasty-
gnięciem szkła i koniecznością budowy nowej infrastruktury technicznej. Wartość 
zagrożonych zniszczeniem pieców w skali kraju szacowana jest na co najmniej 700 
milionów euro. Na odtworzenie takiej infrastruktury przemysłowej w skali kraju 
potrzebne będą lata. Ponadto konsekwencjami dodatkowymi będzie upadek całej 
branży przetwórstwa szkła przemysłowego, użytkowego oraz farmaceutycznego, 
a przede wszystkim utrata miejsc pracy przez co najmniej 100 tysięcy pracowników.

W związku z powyższym uważam za zasadne wyłączenie gałęzi przemysłu 
szklarskiego z planu ograniczeń dostaw gazu przewidzianych jedenastym i dwuna-
stym stopniem zasilania i zakwalifikowanie przedsiębiorstw ją reprezentujących do 
odbiorców chronionych, ponieważ dziesiąty stopień zasilania w gaz ziemny pozwoli 
przemysłowi szklarskiemu jedynie na zabezpieczenie instalacji przed zniszczeniem, 
a nie na prowadzenie produkcji w czasie kryzysu gazowego. Właściwym oraz naj-
szybszym sposobem na uregulowanie tego problemu jest wprowadzenie stosow-
nych zmian w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie 
sposobu i trybu wprowadzenia ograniczeń w poborze gazu ziemnego, w zakresie 
dającym ministrowi ds. energii prawo do uznania dziesiątego stopnia za maksy-
malny dla przemysłu szklarskiego. Zmiana zagwarantuje podstawowe założenie 
zawarte w §3.1 wskazanego wyżej rozporządzenia, stanowiące, że „ograniczenia 
wprowadzane są w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu 
gazowego oraz gwarantuje bezpieczeństwo osób oraz uniknięcie ryzyka uszkodze-
nia lub zniszczenia obiektów technologicznych”.

Szanowny Panie Premierze, uprzejmie proszę o wprowadzenie postulowa-
nych zmian legislacyjnych oraz zajęcie stanowiska w przedmiotowej sprawie.

Wojciech Konieczny
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oświadczenie złożone 
przez senatora jana filipa libickiego

oświadczenie skierowane do minister rodziny i polityki społecznej Marleny 
Maląg oraz do prezes zakładu Ubezpieczeń Społecznych gertrudy Uścińskiej

Szanowna Pani Minister! Szanowna Pani Prezes!
Zwróciła się do mnie pani J.W., ustosunkowując się do odpowiedzi Pań na 

moje oświadczenie senatorskie złożone podczas trzydziestego ósmego posie-
dzenia Senatu RP w sprawie przeliczenia emerytury z uwzględnieniem kwoty 
bazowej z 2022 r. Przekazuję treść jej pisma.

Bardzo proszę o stosowne wyjaśnienia w tej sprawie.

Z wyrazami szacunku 
Jan Filip Libicki 
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oświadczenie złożone 
przez senator beatę małecką-liberę

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Do następnego sezonu szczepień zostało zaledwie kilka miesięcy, dlatego jed-

nym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia powinny być działania zmierzające 
do zabezpieczenia przyszłego sezonu grypy. Dostrzegam potrzebę utworzenia 
skoordynowanego planu obejmującego kwestie związane z zapotrzebowaniem 
na szczepionki, promocję szczepień oraz udrożnieniem systemu wykonywania 
szczepień.

W ocenie ekspertów Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Grypy priory-
tetem jest umożliwienie farmaceutom wystawiania recept przeciwko grypie, 
co pozwoliłoby zoptymalizować system wykonywania szczepień w aptekach. 
Niepokój budzi więc fakt postulowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian 
związanych z prowadzeniem akcji szczepień przeciwko grypie w kolejnym se-
zonie – odejścia od finansowania usługi kwalifikacji i szczepienia w aptece oraz 
szerokiego dostępu do bezpłatnych szczepionek.

Wzmocnienie roli farmaceutów w postaci wystawiania recept odciążyłoby 
system ochrony zdrowia – w  tym głównie podstawową opiekę. Możliwość za-
szczepienia się w aptece to forma, która maksymalnie zmniejsza liczbę działań 
niezbędnych do zrealizowania szczepienia przez pacjenta.

Alternatywą dla tego rozwiązania byłoby wprowadzenie powszechnych skie-
rowań na szczepienie przeciwko grypie – analogicznie do zastosowanego roz-
wiązania dla szczepień przeciwko COVID-19.

Mając na uwadze powyższe, zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzie-
lenie odpowiedzi na następujące pytania.

1. Jakie były podstawy merytoryczne dotyczące ostatnich zmian w systemie 
wykonywania szczepień?

2. Jakie plany ma Ministerstwo Zdrowia odnośnie do organizacji i udrożnie-
nia systemu w kolejnym sezonie?

3. Jakie jest stanowisko Ministerstwa Zdrowia w sprawie umożliwienia far-
maceutom wystawiania recepty na szczepionki przeciwko grypie (w tym szcze-
pionki refundowane) oraz wprowadzenia systemu powszechnych skierowań?

Z poważaniem 
Beata Małecka-Libera 
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oświadczenie złożone 
przez senatora andrzeja Pająka

oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra aktywów 
państwowych jacka Sasina

Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się do Pana w związku z licznymi i poruszającymi w swej treści 

interwencjami mieszkańców mojego okręgu wyborczego znajdującego się na 
granicy zachodniej Małopolski i Śląska i stanowiącego największy okręg se-
nacki, zamieszkiwany przez ponad 0,5 miliona uprawnionych do głosowania 
wyborców. Głosy te pochodzą od coraz bardziej zdesperowanych i przerażonych 
rosnącymi cenami węgla opałowego mieszkańców domów jednorodzinnych, 
w których źródło ciepła stanowią piece węglowe. Stąd niniejsze oświadczenie 
i moja osobista prośba do Pana Ministra o niezwłoczne podjęcie działań zmie-
rzających do rozwiązania przedstawionego problemu.

W marcu bieżącego roku Polska Grupa Górnicza SA wprowadziła możliwość 
zakupu węgla opałowego luzem w swoim sklepie internetowym, gdzie wcze-
śniej oferowano jedynie paczkowany ekogroszek. Zważywszy, że cena jest tam 
nawet 2-krotnie niższa niż w prywatnych składach opałowych, oferta spotkała 
się z bardzo dużym zainteresowaniem odbiorców, skutkiem czego popyt na ten 
produkt jest zdecydowanie większy niż dostępność węgla. Np. obecna cena węgla 
orzech w składzie w okolicach Suchej Beskidzkiej wynosi średnio 1 tysiąc 700 zł 
z podatkiem, a tymczasem cena tego samego węgla w kopalni to 870 zł, stąd nie 
dziwi ogromne zainteresowanie zakupem bezpośrednio z kopalni. Władze spółki 
informują, że połowa dziennej produkcji węgla z kopalń Polskiej Grupy Górniczej 
SA trafia obecnie do indywidualnych odbiorców ogrzewających swe domy wę-
glem i proporcja ta będzie rosła na korzyść klienta indywidualnego. Jednak przy-
najmniej w tej chwili rzeczywistość nie jest taka kolorowa i są ogromne problemy 
z zakupem węgla za pośrednictwem e-sklepu PGG. Kopalnie średnio dziennie 
przeznaczają ok. 30–50 t węgla do sprzedaży detalicznej, przy czym jest to 3–5 t 
przydziału na auto/ dom. Otrzymanie przydziału czy choćby zalogowanie się 
na stronę internetową sklepu PGG lub Tauronu graniczy z cudem, a jeśli nawet 
to się udaje, to oczekiwanie na załadunek i organizację transportu wynosi kil-
kanaście dni. W jaki sposób poradzić sobie z tym logistycznie? Przecież każdy 
ma swoje życie i pracę i nie jest w stanie oczekiwać pod punktem odbioru przez 
tak długi czas. Jak zatem to zorganizować?

Na stronie internetowej e-sklepu PGG czytam, iż „od początku sprzedaży wę-
gla luzem dostępnego w kopalniach PGG SA obsłużyliśmy 21 tysięcy 428 klien-
tów, do których trafiło 107 tysięcy 140 t węgla w atrakcyjnej cenie”. Nasuwa się 
pytanie, w jaki sposób zostały dokonane te transakcje, skoro nie ma możliwości 
dokonania zakupu węgla ze względu na albo brak towaru w magazynie, albo 
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przeciążenie serwerów strony. Kto na tym zarabia, a kto traci? W sytuacji, w któ-
rej przeciętny emeryt pobiera świadczenie nieprzekraczające 1 tysiąca 300 zł 
netto, trzeba niezwłocznie odblokować sprzedaż detaliczną węgla i dać klientom 
możliwość zakupu go w normalnej procedurze, a nie w wątpliwych procedurach, 
jakie serwuje obecnie PGG SA poprzez swoją stronę internetową. Niewątpliwie 
to ogromne zainteresowanie zakupem węgla wynika przede wszystkim z dużo 
niższej ceny surowca, ponieważ większość odbiorców stanowią osoby dysponu-
jące ograniczonymi budżetami domowymi i w wielu przypadkach cena 1 t węgla 
przekracza miesięczny dochód tych osób. Interweniujący konsumenci podkre-
ślają, że nie są w stanie dokonać zakupu węgla również dlatego, że sprzedaż jest 
prowadzona tylko internetowo, a nie każdy posiada umiejętności obsługi kom-
putera, jak również ma dostęp do internetu, a nawet jeśli to nie stanowi pro-
blemu, to barierą nie do obejścia jest niemożność sfinalizowania jakiejkolwiek 
transakcji z powodu braku towaru w e-sklepie PGG. Na szaleństwo zakrawa fakt, 
że w optymistycznych momentach towar bywa dostępny zaledwie przez kilka-
dziesiąt sekund, a w takiej sytuacji nawet olimpijski refleks czy łut szczęścia na 
miarę wygranej w totolotka mogą nie wystarczyć do dokonania zakupu węgla 
przez internet. Opisana sytuacja zaczyna niebezpiecznie powodować różnego 
rodzaju nieokreślne machinacje na szkodę najbardziej potrzebującej części spo-
łeczeństwa. Pytanie: kto w tej sytuacji zyskuje? Takie pytanie, poprzez swoich 
reprezentantów w parlamencie, zadaje coraz większa grupa zbulwersowanych 
i zdesperowanych konsumentów, którzy z rosnącym niepokojem, a nawet prze-
rażeniem oczekują kolejnego sezonu opałowego.

Szanowny Panie Ministrze, zapewne nie będę zbyt oryginalny, stwierdzając, 
że przy obecnych cenach surowców energetycznych konieczne, i to niezwłocznie 
konieczne, jest zapewnienie wsparcia dla większości gospodarstw domowych 
poprzez stały dostęp do tańszych nośników energii. I o to gorąco apeluję.

Apeluję również o nadzór ze strony Pańskiego resortu nad istniejącym pro-
blemem dokonywania zakupów węgla za pośrednictwem PGG SA oraz sytuacją, 
że w toku sprzedaży preferowane są interesy niekoniecznie najbardziej potrze-
bujących klientów.

Niniejszym zwracam się o przeanalizowanie nakreślonego problemu, ze 
szczególnym uwzględnieniem prozaicznej kwestii braku możliwości zakupu 
węgla bezpośrednio ze składów i za preferencyjną cenę, analogiczną do tej pro-
ponowanej w e-sklepie PGG SA.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk
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oświadczenie złożone 
przez senatora janusza Pęcherza

oświadczenie skierowane do ministra zdrowia adama niedzielskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ubiegłym roku zwracałem się do Pana w sprawie realizacji e-recept w sy-

tuacji, gdy rozpoczęto już zakup lekarstwa w określonej aptece. Problem nie zo-
stał rozwiązany, a trwające turnusy sanatoryjne, przemieszczanie się osób po 
2-letniej pandemii czy zbliżający się okres wakacyjny powodują niepokój wielu 
pacjentów, którzy nie będą mogli zrealizować rozpoczętych recept w aptekach 
w innych miejscowościach.

Trzeba zwrócić uwagę również na fakt, że niektóre leki są bardzo drogie 
i pacjenci po wykupieniu pierwszej dawki zaczynają szukać innej apteki, w któ-
rej znajdą tańszy lek. To wszystko komplikuje życie osób poszukujących leków 
zapisanych na e-receptę.

W związku z powyższym zwracam się ponownie o informację, na jakim eta-
pie prac parlamentarnych jest projekt, o którym informował mnie Pan Minister 
we wrześniu ubiegłego roku w odpowiedzi na moje oświadczenie.

Z wyrazami szacunku 
Janusz Pęcherz
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oświadczenie złożone 
przez senator joannę sekułę

oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego

Do mojego biura senatorskiego zwróciła się mieszkanka Ukrainy, posiada-
jąca od grudnia 2021 r. Kartę Polaka, matka małoletniej córki, w sprawie moż-
liwości podjęcia przerwanego w wyniku wybuchu wojny procesu przyznania 
małoletniej Karty Polaka. To mieszkanki Mikołajewa, obsługiwanego przez kon-
sulat w Odessie, który aktualnie nie obsługuje żadnych takich procedur – w tej 
sprawie Panie otrzymały stosowną informację wysłaną automatycznie na po-
czątku maja. Mąż i ojciec małoletniej jest zmobilizowany i pozostał w Ukrainie, 
ale złożył notarialne oświadczenie o wyrażeniu zgody na tę czynność. Panie od 
kilku tygodni przebywają w Polsce, córka już dawno podjęła decyzję o podjęciu 
studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach.

Kolejne zapytanie wystosowaliśmy do MSZ. Otrzymana odpowiedź zawie-
ra informację o pracach nad przeniesieniem kompetencji w sprawie wydawa-
nia Kart Polaka do urzędów wojewódzkich. Prace mają zakończyć się do końca 
II kwartału.

Proszę Pana Premiera o potwierdzenie, że ten termin zostanie dotrzyma-
ny, jest to bowiem sprawa o fundamentalnym znaczeniu dla wielu ukraińskich 
obywateli o polskich korzeniach. Znając możliwości szybkiego procedowania 
w niektórych sprawach, nie mam wątpliwości, że i tym razem termin zostanie 
dotrzymany.

Joanna Sekuła
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oświadczenie złożone przez senatorów 
wadima Tyszkiewicza i krzysztofa kwiatkowskiego

oświadczenie skierowane do minister finansów Magdaleny Rzeczkowskiej

W odpowiedzi na pismo ministra finansów wyrażone przez podsekretarza 
stanu Piotra Patkowskiego, pismo z dnia 24 marca 2022 r., pragniemy złożyć 
replikę do zawartych w nim tez i argumentów.

Na wstępie należy zauważyć, że wbrew stanowisku zawartemu w wy-
mienionym piśmie polskie przepisy prawa zawierają szczegółowe regulacje 
określające zasady likwidacji szkód z ubezpieczeń komunikacyjnych. Są one 
zawarte w ustawie z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, 
Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli 
Komunikacyjnych (DzU 2003 nr 124 poz. 1152 z późn. zm.). W polskim porząd-
ku prawnym nie obowiązują zasady soft law czy common law, tylko przepisy 
prawa stanowionego. Przepisy te, nakładając na ich odbiorcę określone prawa 
i obowiązki, zawierają także system kontroli i sankcji za naruszenie zawartych 
w nich dyspozycji.

Projekt rekomendacji KNF nie zawiera żadnej z powyższych zmiennych. 
Są one skierowane wyłącznie do towarzystw ubezpieczeń, które mogą jedynie 
oświadczyć, czy zastosują je wprost, czy też w inny sposób będą zmierzać do 
osiągnięcia zamierzonego poprzez nie celu. Poza powyższym oświadczeniem, 
nie ma więc tutaj ani systemu kontroli stosowania rekomendacji, ani też sank-
cji za ich niestosowanie.

Nie koresponduje z rzeczywistością także stwierdzenie, jakoby poprzednio 
wydane wytyczne KNF pozytywnie wpłynęły na poprawę procesów likwidacji 
szkód komunikacyjnych z umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy 
pojazdów mechanicznych. Przeczy temu chociażby stale rosnąca liczba postę-
powań sądowych wytaczanych przeciwko ubezpieczycielom na skutek wypłat 
zaniżonych odszkodowań.

Wreszcie, rekomendacje KNF nie zastąpią przepisów prawa, utrwalonego 
i jednoznacznego orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych, a sta-
nowić będą jedynie wzmocnienie argumentacji stosowanej w decyzjach towa-
rzystw ubezpieczeń.

Ad. 1. Skoro organ nadzoru nie posiada kompetencji do stworzenia nadzo-
ru i sankcji za niestosowanie wydawanych przez siebie dyspozycji, nazywa-
nych wręcz przez Ministerstwo jako soft law, to wydawanie ich okazuje się być 
wprost bezprzedmiotowe i bezcelowe. Po cóż komuś przepisy, których nikt nie 
musi stosować.

Ad. 2. Skoro organ nadzoru posiada kompetencje do wydania zasad likwidacji 
szkód, tym samym posiada kompetencje do ustalenia zasad ich przestrzegania. 
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W końcu jest organem nadzoru nad rynkiem finansowym i posiada to w swoich 
podstawowych kompetencjach, nałożonych ustawowo.

Ad. 3. Żadna z propozycji zmian przepisów projektu rekomendacji nie naka-
zuje, czy oczekuje od Komisji Nadzoru Finansowego wydawania merytorycznych 
orzeczeń w sporach dotyczących niedopłat do odszkodowań komunikacyjnych. 
Kontrola miałaby polegać na rzeczywistym stosowaniu zapisów rekomendacji, 
tj. zestawienia wypłat dokonywanych w postępowaniu likwidacyjnym z zasą-
dzonymi dopłatami do tych odszkodowań na etapie postępowania sądowego. 
Ta prosta analiza w sposób jednoznaczny pozwala ocenić poprawność wypła-
canych odszkodowań przez towarzystwa ubezpieczeń w toku postępowania 
likwidacyjnego.

Ad. 4–5. Wnioskujemy o pisemne ustosunkowanie się do ostatecznego kształ-
tu rekomendacji KNF, z uwzględnieniem uzasadnienia odmowy zastosowania 
proponowanych przez środowisko motoryzacyjne zmian.

Ad. 6. Stosowana kwalifikacja klasyfikacji części zamiennych na części O, Q, 
P nie posiada podstawy prawnej. Jest ona jedynie przyjętą przez część rzeczo-
znawców nomenklaturą. Przyjęcie jej przez sądy powszechne wynika z braku 
szczegółowej wiedzy w tym zakresie i jest powielane w wyniku wydawanych 
w takim kształcie, choć nie do końca prawidłowych, opinii biegłych. Autorzy nie 
oczekiwali tym samym certyfikowania przez KNF części zamiennych, a pozy-
skiwania dokumentów, potwierdzających ich jakość w stosowanych naprawach.

Ad. 7. Uzasadnienie niniejszego punktu, przywołującego przepisy prawa 
uszczegóławiające proces likwidacji szkody, stoją wprost w sprzeczności z ar-
gumentacją pierwszego akapitu, stanowiącego o braku szczegółowych przepisów 
prawa dotyczących zasad likwidacji szkód. Same zapisy ustawy, choć jedno-
znaczne, nie zapewniają ich stosowania. Do tego ustawodawca stworzył organ 
nadzoru, a nie sądy powszechne.

Ad. 8. Jak wskazuje samo literalne brzmienie ustalenia „stawek rynkowych”, 
winny one być ustalane w oparciu o weryfikacje stawek stosowanych przez ser-
wisy naprawcze działające na wolnym rynku.

W pozostałym zakresie autorzy niniejszego pisma podtrzymują swoje stano-
wisko. Argumentacja zaprezentowana w poprzednim, jak i obecnym dokumen-
cie ma za zadanie stworzenie realnej poprawy sytuacji poszkodowanych, przy 
jednoczesnym pełnym zrozumieniu zasady zrównoważonej polityki kosztowej 
ubezpieczycieli.

Wadim Tyszkiewicz 
Krzysztof Kwiatkowski
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senator Krzysztof Kwiatkowski  . . . . . . . . . . . . 70
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Spraw Zagranicznych 
Piotr Wawrzyk  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
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Podjęcie uchwały

Punkt 5. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
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Podjęcie uchwały



Spis treści

310

42. posiedzenia Senatu w dniach 18 i 19 maja 2022 r.
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Gło so wa nie nr  22 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

Podjęcie uchwały
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o  zmianie ustawy 
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Gło so wa nie nr  23 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
Podjęcie uchwały

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o  zmianie niektó-
rych ustaw w  celu automatyzacji załatwiania niektó-
rych spraw przez Krajową Administrację Skarbową 
(cd.)
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Gło so wa nie nr  25 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
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Punkt 10. porządku obrad: drugie czytanie projektu 
ustawy o  zmianie ustawy o  podatku dochodowym od 
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