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1. Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych 
innych ustaw.

2. Ustawa o zmianie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektórych 
innych ustaw.

3. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

4. Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych in-
nych ustaw.

5. Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

6. Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa.

7. Ustawa o zmianie niektórych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących dro-
gą morską i drogą wodną śródlądową.

8. Ustawa o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku 
Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, 
podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

9. Ustawa o ratyfikacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjed-
noczonymi Ameryki w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiega-
nia uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej 
w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r.

10. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

11. Informacja Ministra Finansów o działalności instytucji parabankowych na teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnieniem zagrożeń dla obywateli i systemu 
finansów publicznych.

12. Ustawa zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy 
o czasie pracy kierowców.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:
Biuro Bezpieczeństwa Narodowego  – szef biura Stanisław Koziej

Instytut Pamięci Narodowej  
– Komisja Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  − prezes Łukasz Kamiński

Ministerstwo Obrony Narodowej  – minister Tomasz Siemoniak 
 – sekretarz stanu Czesław Mroczek

Ministerstwo Finansów  – podsekretarz stanu Wojciech Kowalczyk

Ministerstwo Gospodarki  – sekretarz stanu Tomasz Tomczykiewicz

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  – podsekretarz stanu Marek Bucior

Ministerstwo Transportu, Budownictwa  
i Gospodarki Morskiej  – podsekretarz stanu Anna Wypych-Namiotko 
 – sekretarz stanu Zbigniew Rynasiewicz





(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan 
Borusewicz oraz wicemarszałkowie Jan Wyrowiń-
ski, Maria Pańczyk-Pozdziej i Stanisław Karczewski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Otwieram trzydzieste siódme posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkowską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam pana se-

natora Przemysława Błaszczyka oraz pana senatora 
Stanisława Gorczycę. Listę mówców prowadzić bę-
dzie pan senator Przemysław Błaszczyk.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 
stole prezydialnym.

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

Informuję, że protokół trzydziestego czwartego 
posiedzenia 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.

Szanowni Państwo Senatorowie! Projekt porządku 
obrad został wyłożony na ławach senatorskich.

Proponuję rozpatrzenie punktu trzeciego projektu 
porządku obrad, pomimo że sprawozdanie Komisji 
Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy o zmianie 
ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw zostało dostarczone w terminie późniejszym 
niż określony w art. 34 ust. 2 Regulaminu Senatu.

Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, uznam, że Wysoka 
Izba przyjęła przedstawioną propozycję. Wobec braku 
głosów sprzeciwu stwierdzam…

(Senator Jan Rulewski: Jest sprzeciw…)
Jest?
(Senator Jan Rulewski: Do porządku.)
To sprzeciw wobec tego wniosku?
(Senator Jan Rulewski: Do porządku.)
Panie Senatorze, niech pan uważa, przepraszam 

bardzo…
(Senator Jan Rulewski: Przepraszam.)

Proponowałem rozpatrzenie punktu trzeciego 
projektu porządku obrad, pomimo że sprawozdanie 
Komisji Gospodarki Narodowej w sprawie ustawy 
o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz nie-
których innych ustaw zostało dostarczone w ter-
minie późniejszym niż określone w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu. Nie ma głosów sprzeciwu wobec 
tego wniosku.

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

Wysoka Izbo! Pragnę przypomnieć, że w do-
ręczonym państwu wcześniej projekcie porządku 
obrad znajdowały się jeszcze dwa punkty: ustawa 
o zmianie ustawy o Radzie Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa i ustawa zmieniająca ustawę o zmianie 
ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie 
pracy kierowców. Informuję, że obecnie w Sejmie 
trwają głosowania w sprawie ustawy dotyczącej trans-
portu drogowego oraz czasu pracy kierowców. Po jej 
uchwaleniu i przygotowaniu przez komisję senacką 
sprawozdania porządek obrad zostanie uzupełnio-
ny o tę ustawę. Ustawa o zmianie ustawy o Radzie 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nie zostanie 
uchwalona na trwającym obecnie posiedzeniu Sejmu 
i nie będzie przedmiotem obrad bieżącego posiedze-
nia Senatu.

Szanowni Państwo Senatorowie! Informuję, że 
senator Maciej Klima w dniu 27 czerwca 2013 r., 
zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu, zgłosił 
wniosek o uzupełnienie porządku obrad o punkt: in-
formacja Ministra Finansów o działalności instytu-
cji parabankowych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej z uwzględnieniem zagrożeń dla obywate-
li i systemu finansów publicznych. Informuję, że 
uwzględniłem ten wniosek i punkt ten znajduje się 
w dostarczonym państwu porządku obrad.

Jednocześnie informuję, że senator Jan Rulewski 
w dniu 1 lipca 2013 r., zgodnie z art. 34 ust. 3 
Regulaminu Senatu, zgłosił dwa wnioski o przed-
stawienie następujących informacji: informacji rządu 
o realizacji programu „Rodzina na swoim” oraz za-
mierzeniach dotyczących nowych systemów wsparcia 
rodzin w zaspokajaniu ich potrzeb mieszkaniowych; 

(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 01)
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37. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2013 r. 

Wnioski w sprawie porządku obrad Senatu 

(marszałek B. Borusewicz) odpowiedzialny, po to, żeby stworzyć dla siebie wy-
godną przesłankę decydowania o znowelizowanym 
budżecie bądź przyszłym. Myślę, że wiedza nikomu 
nie zaszkodziła.

Tymczasem pan marszałek, moim zdaniem w nie-
zgodzie z art. 8 pkt 13 regulaminu, mimo że jest zo-
bowiązany do dbania o realizację obowiązków władz 
wobec Wysokiej Izby, ten wniosek jednostronnie od-
rzuca. Sztywne jest to stanowisko, ale senatorowi 
Rulewskiemu nie brak refleksji. I dlatego proponuję, 
Panie Marszałku, żeby Wysoka Izba uzyskała wiedzę 
niezbędną do decydowania o najważniejszych spra-
wach – na pewno budżet jest najważniejszą sprawą, 
a fundusz mieszkaniowy mniej ważną – żeby nie 
zrezygnowała z potrzeby posiadania wiedzy o tym. 
Chodzi o to, aby w momencie, gdy ustawa o MdM, 
czyli programie „Mieszkanie dla młodych” – młodych 
małżeństw – wpłynie do Senatu, a właściwie nie-
co przed tym, rząd, zgodnie z zapisem ustawowym, 
przedstawił informację całej Izbie. Formy przedsta-
wienia tej informacji pozostawiam do uznania rządu.

Podobnie jest z ustawą budżetową. Nie mogę zre-
zygnować i przyjąć do wiadomości sztywnej informa-
cji, że trwają prace w rządzie. Bo tymczasem jesteśmy 
bombardowani potwierdzonymi przez Ministerstwo 
Finansów informacjami, że kwoty należne państwu, 
budżetowi, w wysokości miliardów złotych nie wpły-
wają zgodnie z ustawami, zgodnie z prawem. Tak że tę 
informację Wysoka Izba musi posiadać, żeby w sposób 
kompetentny podejmować dalsze zamierzenia. Dziękuję, 
Panie Marszałku, i proszę o realizację mojego wniosku.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
(Głos z sali: Mało środków jest…)
Panie Senatorze, Izba zadecyduje.
Przystępujemy do głosowania nad podtrzymanymi 

wnioskami pana senatora Rulewskiego. Głosujemy 
nad każdym wnioskiem oddzielnie.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem se-
natora Rulewskiego o wprowadzenie do porządku 
obrad punktu: informacja rządu o realizacji programu 
„Rodzina na swoim”.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o wyniki.
Na 76 obecnych senatorów 27 głosowało za, 

45 – przeciw.* (Głosowanie nr 1)
Wniosek został odrzucony.

* Marszałek niepoprawnie odczytał z tablicy wyniki głosowa-
nia, które brzmią: Na 76 obecnych senatorów 27 głosowało 
za, 45 – przeciw, 4 wstrzymało się od głosu.

informacji rządu o kształtowaniu się dochodów po-
datkowych i innych danin publicznych – FUS, KRUS, 
Fundusz Pracy, PFRON, Fundusz Alimentacyjny – 
na przestrzeni minionego i początku obecnego roku 
oraz przyczynach ich spadku. Nie uwzględniłem obu 
tych wniosków. Informacja o realizacji programu 
„Rodzina na swoim” była już przedstawiona i była 
już przedmiotem prac komisji senackich. Ponadto 
w Sejmie trwają prace nad nowym projektem usta-
wy mającym zagwarantować młodym ludziom po-
moc państwa w nabyciu pierwszego mieszkania. 
Po uchwaleniu ustawa ta będzie przedmiotem prac 
i dyskusji w Senacie. Kwestie dotyczące drugiej za-
proponowanej informacji są obecnie przedmiotem 
prac i analiz na szczeblu rządowym.

Czy mimo to wnioskodawca podtrzymuje swój 
wniosek?

(Senator Jan Rulewski: Tak, podtrzymuję. Chcę 
uzasadnić.)

Jest uzasadnienie, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Chcę uzasadnić nietraf-

ność pańskiej decyzji.)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Propozycje uzupełnienia porządku obrad nie 

wynikają tylko z osobistych przekonań. Obowiązek 
przedstawienia informacji o programie „Rodzina na 
swoim” i programie, nad którym obecnie pracuje 
rząd, programie MdM, czyli „Mieszkanie dla mło-
dych”, wynika z ustawy, którą Wysokie Izby, poselska 
i senacka, uchwaliły i w której nałożyły na właści-
wego ministra obowiązek przedstawienia informacji 
do 31 marca. Jak wiadomo, ten obowiązek – przynaj-
mniej takie jest moje przekonanie – nie został spełnio-
ny, ponieważ informacja przekazana jednej z komisji, 
zresztą spóźniona, nie jest wykonaniem ustawy, jest 
tylko być może częściowym wykonaniem tej ustawy. 
Dlatego podtrzymuję swój wniosek. I nie jest dla mnie 
uzasadnieniem fakt, że te prace toczą się w Sejmie, 
bo można przewidywać, że one skończą się fiaskiem 
i Wysoka Izba nie uzyska jakiejkolwiek informacji.

Podobnie jest z oczywistą już dzisiaj sprawą 
kształtowania się dochodów publicznych budżetu 
państwa i innych jednostek państwowych. Jak wia-
domo, przewidywana jest nowelizacja, chociaż jesz-
cze nie ma żadnej decyzji. Ale na pewno dziś już 
wiemy, że w dużej części przyczyną niewykonania 
budżetu jest fakt braku dochodów. Wysoka Izba przed 
debatą budżetową ma prawo wiedzieć, dlaczego wy-
stępują braki w postaci kilkunastu miliardów złotych. 
Wysoka Izba ma też prawo wiedzieć, kto jest za to 
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37. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2013 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw 

(marszałek B. Borusewicz) Senator Sprawozdawca 
Józef Zając:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Ministrze!

Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 
Obrony Narodowej, która na posiedzeniu w dniu 4 lip-
ca bieżącego roku debatowała nad ustawą o zmianie 
ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz 
niektórych innych ustaw.

Na wstępie chciałbym przypomnieć, iż zawarte 
w druku senackim nr 390 przepisy dotyczą istot-
nych zmian systemu kierowania i dowodzenia Siłami 
Zbrojnymi, mających na celu usprawnienie ich funk-
cjonowania, i stanowią według wnioskodawców kon-
tynuację prac rozpoczętych blisko dwadzieścia lat 
temu. Zgodnie z przyjętymi przez projektodawców 
założeniami wprowadzono rozdzielenie funkcji pla-
nistycznej, dowodzenia ogólnego i dowodzenia ope-
racyjnego Siłami Zbrojnymi. Sztab Generalny Wojska 
Polskiego zostanie przekształcony w organ plano-
wania, doradztwa i nadzoru strategicznego, a obec-
ne organy dowodzenia zostaną zastąpione dwoma 
dowództwami strategicznymi, to jest Dowództwem 
Generalnym Rodzajów Sił Zbrojnych i Dowództwem 
Operacyjnym Rodzajów Sił Zbrojnych.

Pierwsze z nich, Dowództwo Generalne Rodzajów 
Sił Zbrojnych, będzie odpowiedzialne za ogólne do-
wodzenie wojskami w czasie pokoju, integruje ono 
dotychczasowe dowództwa rodzajów Sił Zbrojnych. 
Wynika to z aktualnej praktyki, która pokazuje, że 
właściwie wszystkie współczesne operacje wojskowe 
to operacje połączone, prowadzone z udziałem róż-
nych rodzajów Sił Zbrojnych. W efekcie tego na pod-
stawie art. 11 ustawy likwidacji ulegają: Dowództwo 
Wojsk Lądowych, Dowództwo Sił Powietrznych, 
Dowództwo Marynarki Wojennej i Dowództwo 
Wojsk Specjalnych.

Wprowadzone zmiany mają skutkować, jak wska-
zuje projektodawca w uzasadnieniu, zmniejszeniem 
stanu zatrudnienia pracowników wojska o pięćset 
dwadzieścia pięć osób oraz zwolnieniem ze służby 
czterystu pięćdziesięciu żołnierzy zawodowych. 
Pragnę zwrócić uwagę na to, że przedstawiciele MON 
w czasie posiedzenia komisji zaznaczyli, że starają 
się, aby wszyscy wymienieni uzyskali propozycję 
pracy na innych stanowiskach.

Drugie z dowództw strategicznych to Dowództwo 
Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych odpowiedzialne 
za dowodzenie operacyjne w czasie sytuacji kryzy-
sowych i wojny oraz dowodzenie wojskami wydzie-
lonymi do udziału w misjach pokojowych.

Dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych 
i dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych będą 
faktycznie dowodzić istniejącymi rodzajami Sił 
Zbrojnych, to jest: Wojskami Lądowymi, Siłami 

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
senatora Rulewskiego o przedstawienie informacji 
rządu o kształtowaniu się dochodów podatkowych 
i innych danin publicznych.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał od głosu?
Proszę o wyniki.
Na 75 obecnych senatorów 24 głosowało za, 43 – 

przeciw, 6 wstrzymało się od głosu, 2 nie głosowało. 
(Głosowanie nr 2)

Wniosek został odrzucony.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 

głos w sprawie przedstawionego projektu porządku 
obrad?

Proszę bardzo, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj jest 11 listopada i w związku z tym zwra-

cam się…
(Głosy z sali: Lipca, lipca!)
Przepraszam.
Jest 11 lipca, w związku z czym zwracam się do 

pana marszałka z gorącą prośbą o zarządzenie minuty 
ciszy dla uczczenia ofiar ludobójstwa wołyńskiego.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Zarządzam minutę ciszy.
(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad trzydziestego siódmego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

Informuję, że punkt dziesiąty porządku obrad, 
to informacja o działalności Instytutu Pamięci 
Narodowej, rozpatrzymy dzisiaj w godzinach popo-
łudniowych. Jutro rozpoczniemy obrady o godzinie 
10.00 od rozpatrzenia informacji ministra finansów 
o działalności instytucji parabankowych. Głosowania 
zostaną przeprowadzone pod koniec posiedzenia 
Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 390, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 390A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Obrony Narodowej, 
pana senatora Józefa Zająca, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.



8
37. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2013 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw 

(senator sprawozdawca J. Zając) doprecyzowanie kompetencji naczelnego dowódcy 
Sił Zbrojnych, co pozwoli na ustalenie kompetencji 
osoby wskazywanej. Prace nad nową ustawą mają być 
zakończone w ciągu sześciu miesięcy.

I punkt drugi – zgodność proponowanych przepi-
sów z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej w ob-
szarze, w którym odnoszą się one, między innymi, 
do kompetencji prezydenta Rzeczypospolitej jako 
zwierzchnika Sił Zbrojnych i usytuowania szefa 
Sztabu Generalnego w strukturze Sił Zbrojnych. Tu 
dyskutanci stwierdzili, że temat ten był szeroko pre-
zentowany zarówno na etapie uzgodnień o charakte-
rze rządowym, jak i w toku prac Sejmu. Przez konsty-
tucjonalistów zostały sporządzone ekspertyzy, które 
wykluczyły niezgodność projektu z ustawą zasadni-
czą, oraz ekspertyzy, w których przedstawia się od-
mienne zdania. W związku z tym kwestia ta powinna 
być rozstrzygnięta przez Trybunał Konstytucyjny.

Po wysłuchaniu wyjaśnień i uzasadnień przed-
stawicieli Ministerstwa Obrony Narodowej Komisja 
Obrony Narodowej wnosi o przyjęcie ustawy o zmia-
nie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej 
oraz niektórych innych ustaw bez poprawek.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Pan senator Meres, proszę bardzo.

Senator Zbigniew Meres:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, stwierdził pan, że proponowa-

ne zmiany są kompatybilne, jeśli chodzi o NATO. 
Ja mam takie pytanie: które z państw NATO mają 
struktury podobne do struktur tworzonych ustawą? 
Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, mam pytanie dotyczące art. 134. 

konstytucji. Wspomniał pan, że są poważne wątpli-
wości natury konstytucyjnej co do rozwiązań ustro-
jowych proponowanych w ustawie, nad którą w tej 
chwili obradujemy. Proszę powiedzieć, czy… Ten 
zapis brzmi tak: prezydent Rzeczypospolitej – mówię 
o art. 134 ust. 3 konstytucji – mianuje szefa Sztabu 

Powietrznymi, Marynarką Wojenną i Wojskami 
Specjalnymi. Z tego też względu konieczne było usta-
wowe umocowanie ich jako dowódców rodzajów Sił 
Zbrojnych. Kompetencje wspomnianych dowódców 
zostały zamieszczone w art. 3 omawianego projektu.

W przypadku szefa Sztabu Generalnego Wojska 
Polskiego, który dotychczas pełnił funkcję organu 
dowodzącego w imieniu ministra obrony narodowej 
Siłami Zbrojnymi, wprowadzone regulacje sytuują go 
jako organ pomocniczy i doradczy ministra obrony 
narodowej w kierowaniu całokształtem działalności 
Sił Zbrojnych. Należy zaznaczyć, iż zakres zadań, 
który został określony na nowo, będzie wykonywany, 
tak jak dotychczas, za pomocą Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego.

Kolejną kwestią jest zmiana mechanizmu prze-
chodzenia ze stanu P do stanu W przez dodanie 
podstawy prawnej, umożliwiającej prezydentowi 
Rzeczypospolitej Polskiej wskazanie na wniosek 
prezesa Rady Ministrów osoby przewidzianej do 
mianowania na stanowisko naczelnego dowódcy Sił 
Zbrojnych na czas wojny.

Pozostałe propozycje zmian w ustawie o urzędzie 
ministra obrony narodowej mają zasadniczo charakter 
aktualizacyjny i są konsekwencją zmian, jakie zaszły 
w systemie prawnym od wejścia w życie tej ustawy.

Z uwagi na zakres i istotę zmian projekt przewi-
duje przepisy dostosowujące i przejściowe. Ustawa 
wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

W toku dyskusji przedstawiciele Ministerstwa 
Obrony Narodowej wskazywali, iż zaproponowany 
model organizacji Sił Zbrojnych jest w pełni kom-
patybilny z modelami w NATO. Głównym przed-
miotem wątpliwości i zapytań do przedstawicieli 
Ministerstwa Obrony Narodowej w czasie posiedze-
nia Komisji Obrony Narodowej były następujące kwe-
stie. Jedna z nich to procedura wskazywania w czasie 
pokoju osoby przewidzianej jako kandydat na stano-
wisko naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych. Zgodnie 
z proponowanym zapisem do kompetencji prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej należy wskazanie na wnio-
sek prezesa Rady Ministrów osoby przewidzianej do 
mianowania na wspomniane stanowisko naczelnego 
dowódcy Sił Zbrojnych. W toku dyskusji zauważono, 
iż proponowane zapisy nie określają tego, kto może 
zostać wskazany jako osoba pretendująca do stanowi-
ska naczelnego dowódcy oraz jakie będą jej kompe-
tencje i procedura jej odwoływania. Przedstawiciele 
Ministerstwa Obrony Narodowej, odnosząc się do 
tej kwestii, wyjaśnili, iż aktualnie przygotowywany 
jest projekt ustawy o stanie wojennym oraz o kom-
petencjach naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych i za-
sadach jego podległości konstytucyjnym organom 
Rzeczypospolitej Polskiej, w którym przewiduje się 
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(senator J. M. Jackowski) pan, że są rozbieżne opinie i że to musi rozstrzygnąć 
Trybunał Konstytucyjny. Ale my mamy prawo ocze-
kiwać od komisji konkretnej opinii, stanowiska w tej 
sprawie. Ja rozumiem, że opinie mogą być rozbież-
ne, ale wy powinniście byli zająć stanowisko wobec 
tych opinii, bardziej się przychylić do jednych czy też 
dostrzec argumenty przeciwko nim. Panie Senatorze 
Sprawozdawco, pan powiedział przed chwilą, że jeżeli 
zostanie uchwalona ta ustawa, to trzeba będzie zmienić 
konstytucję. To oznacza, że pan potwierdza sprzecz-
ność tej ustawy z konstytucją. To jak my mamy prawo 
głosować nad ustawą, która jest sprzeczna z konstytu-
cją? Przecież to jest wbrew zasadom legislacji.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo.

Senator Józef Zając:

Chciałbym przekierować to pytanie do pana mi-
nistra.

(Senator Włodzimierz Cimoszewicz: Przepraszam 
bardzo, ale to jest obowiązek komisji, a nie ministra. 
Minister reprezentuje ten projekt, a my mamy zająć 
własne stanowisko w tej sprawie. Czy nie zajmowa-
liście się tym?)

Zajmowaliśmy się.
(Senator Włodzimierz Cimoszewicz: To jakie ma-

cie stanowisko?)
To stanowisko jest tutaj, w moim sprawozda-

niu. W tej sprawie będzie zapytanie do Trybunału 
Konstytucyjnego.

(Senator Włodzimierz Cimoszewicz: Panie 
Marszałku, czy mogę zadać inne pytanie?)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Cimoszewicz, proszę bardzo.

Senator Włodzimierz Cimoszewicz:

Dziękuję.
Panie Senatorze, jak pan sobie wyobraża sytuację 

po uchwaleniu tej ustawy? Czy jej postanowienia 
mają być wprowadzone w życie, czy ma być prze-
prowadzona cała ta reorganizacja, a potem, jeżeli 
Trybunał Konstytucyjny zajmie negatywne stanowi-
sko, to wszystko ma zostać wycofane?

Senator Józef Zając:

Tak, mają być wprowadzone…
(Senator Włodzimierz Cimoszewicz: Dziękuję 

uprzejmie.)
Nawet data jest tu podana. Dziękuję.

Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych na 
czas określony. Taki jest zapis konstytucyjny. On jest 
dosyć jednoznaczny. 

I czy wobec tak poważnych zastrzeżeń, wątpli-
wości konstytucyjnych nie należałoby odrzucić tego 
projektu ustawy celem wyjaśnienia wszelkich wątpli-
wości? No troszkę by to było niepoważne, gdybyśmy 
przyjęli w tej Izbie niekonstytucyjną ustawę. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję Panie Senatorze.
(Senator Józef Zając: Czy mogę odpowiedzieć?)
Proszę bardzo.

Senator Józef Zając:

Chciałbym odpowiedzieć na pierwsze pytanie 
w następujący sposób. Biorąc pod uwagę operacje, 
jakie są ostatnio wykonywane, głównie na zewnątrz, 
przez Wojsko Polskie, i sięgając do historii, trzeba 
powiedzieć, że na ogół jest tak, że operacje wykonują 
różne rodzaje Sił Zbrojnych. I z tego powodu pozo-
stawienie takiego rozczłonkowania, rozdzielenia na 
cztery rodzaje wojsk raczej komplikuje sytuację, niż 
coś ułatwia. To jest jeden z powodów, dla których 
wprowadza się tę zmianę.

A jeśli o chodzi o dokładną odpowiedź na pytanie 
o to, które państwa posiadają podobne struktury… 
Chciałbym przekierować to pytanie do pana ministra 
i do osób, które wraz z panem ministrem tutaj przybyły.

W odpowiedzi na pytanie pana senatora… No, 
jak zostało tutaj powiedziane, potrzebna jest kom-
pleksowa regulacja po to, żeby to wszystko zaczęło 
funkcjonować. Jeśli zostanie tu wprowadzona zmia-
na, to będzie ona skutkowała tym, że trzeba będzie 
wprowadzić zmianę konstytucyjną dotyczącą kom-
petencji prezydenta Rzeczypospolitej.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
(Senator Włodzimierz Cimoszewicz: Panie 

Marszałku…)
Pan senator Cimoszewicz, proszę uprzejmie.

Senator Włodzimierz Cimoszewicz:

Dziękuję bardzo.
Jeszcze raz w tej samej sprawie – w sprawie konsty-

tucyjności. Jeśli chodzi o pańską odpowiedź na pytanie 
pana senatora Jackowskiego… Mam wrażenie, że jest 
gorzej, niż można byłoby przypuszczać. Powiedział 
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nie Senatu tymi poważnymi problemami. W trakcie 
dyskusji na posiedzeniu komisji pojawiły się te same 
pytania i te same problemy, które były podnoszone 
i w toku debaty rządowej, i w toku konsultacji spo-
łecznych, a także w Izbie niższej. Chciałbym powie-
dzieć, że ten projekt traktowaliśmy jako dokończenie 
dwudziestoletniego procesu zmian, którym podle-
gały Siły Zbrojne Rzeczypospolitej. Ten kierunek 
został wskazany przez zwierzchnika Sił Zbrojnych, 
pana prezydenta Bronisława Komorowskiego, który 
w listopadzie 2011 r. przyjął – z kontrasygnatą pre-
zesa Rady Ministrów – postanowienie o głównych 
kierunkach rozwoju Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej 
Polskiej i o ich przygotowaniu do obrony państwa na 
lata 2013–2022. To był bezpośredni impuls do podję-
cia prac, które trwały przez cały rok 2012.

Chcę zaznaczyć, że projekt ten dwukrotnie był 
przedmiotem posiedzeń Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego, podczas których został wszechstron-
nie przedyskutowany. Również miałem okazję pre-
zentować go senackiej Komisji Obrony Narodowej 
18 grudnia 2012 r. Chcieliśmy w przypadku tak bar-
dzo poważnych spraw zrobić więcej, niż nakazuje 
procedura, stąd też w Senacie, w senackiej komisji, 
odbyła się w grudniu długa dyskusja. Mam nadzieję, 
że pozwoliła ona wyjaśnić wiele wątpliwości, które 
mieli państwo senatorowie.

Dlaczego podjęliśmy te prace? Otóż tendencja 
w ostatnich latach, tendencja polegająca na tym, że 
Siły Zbrojne są zmniejszane pod względem liczeb-
ności – a to zmniejszenie ma charakter prawie czte-
rokrotny: z armii ponad czterystutysięcznej do armii 
stutysięcznej – i wprowadza się armię zawodową, nie 
była związana z tym, że zmniejszała się liczba insty-
tucji na szczeblu centralnym. W tej chwili mamy ich 
siedem, one były tutaj wymieniane. Naszym celem, 
zaprezentowanym w ustawie, jest to, aby zmniejszyć 
liczbę centralnych instytucji do trzech. Sądzę, że wy-
miar tej konsolidacji, polegającej na tym, że zamiast 
siedmiu instytucji będą trzy, pozwoli na bardziej efek-
tywne kierowanie Siłami Zbrojnymi.

Drugim argumentem, który kierował nami przy 
podejmowaniu tych prac, było to, że w obecnej sytu-
acji struktury dowodzenia na czas pokoju i na czas 
wojny nie są tożsame. A chcielibyśmy mieć sytuację 
taką, jaka jest w większości nowoczesnych armii, 
w większości nowoczesnych państw, że struktura na 
czas pokoju jest tożsama ze strukturą na czas kryzy-
su i na czas wojny. Trudno w obecnych warunkach 
wyobrazić sobie, że przekształcanie tych struktur 
następuje dopiero w sytuacji zagrożenia i kryzysu.

Pan senator sprawozdawca wspominał o innych 
pracach, o pracach nad inną ustawą, mianowicie nad 
ustawą dotyczącą stanu wojennego i w ogóle sposobu 
organizacji kierowania państwem w czasie kryzy-
su i wojny. Potwierdzam, że takie prace prowadzi-

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Pan senator Owczarek, proszę bardzo.

Senator Andrzej Owczarek:

Dziękuję.
Panie Senatorze Sprawozdawco, skoro komisja 

przyjęła tę ustawę, to znaczy rekomenduje jej przyję-
cie, to, jak sądzę, komisja uznała, że jest ona zgodna 
z konstytucją. Gdyby tak nie było, toby jej nie przy-
jęła. Myślę, że taki tok rozumowania powinniśmy 
przyjąć. Co pan o tym sądzi? Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Józef Zając:

Tak…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: W zasadzie to 

było stwierdzenie…)
Tak, to było stwierdzenie.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Choć można by 

zapytać, co pan na temat tego stwierdzenia…)
(Głos z sali: Potwierdza.)
Tak, tak.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
(Senator Józef Zając: Dziękuję.)
Więcej pytań nie ma.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister obrony 
narodowej.

Czy pan minister obrony narodowej Tomasz 
Siemoniak chciałby zabrać głos w sprawie tej ustawy 
i przedstawić stanowisko rządu?

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Minister Obrony Narodowej  
Tomasz Siemoniak:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić kilka głównych uwag 

związanych z projektem ustawy, który został skiero-
wany przez Radę Ministrów do Sejmu, a następnie 
został przyjęty przez Sejm. Dzisiaj ta ustawa jest 
przedmiotem obrad Senatu.

Obszerne przedstawienie tego projektu miało 
miejsce w trakcie posiedzenia komisji. Tam też odbyła 
się bardzo wnikliwa dyskusja, za którą chciałbym 
podziękować, bo pokazała ona duże zainteresowa-
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(minister T. Siemoniak) Legislacji Rada Ministrów uznała, że nie ma wąt-
pliwości w tym zakresie. Również dyskusja, która 
miała miejsce w Sejmie, została przez Izbę niższą 
zakończona przyjęciem ustawy w takim kształcie, 
jak w przedłożeniu Rady Ministrów.

Przy okazji chciałbym zwrócić uwagę – w związ-
ku z artykułem, który był tutaj przywołany i odczy-
tany, więc nie będę go przypominał – na fakt, który 
może nie jest faktem prawnym, ale jest dość istot-
nym faktem oceniającym czy interpretującym ten 
artykuł. Otóż dotyczy on kompetencji prezydenta do 
powoływania szefa Sztabu Generalnego i dowódców 
rodzajów Sił Zbrojnych. Sam prezydent bardzo jasno 
i wyraźnie popiera tę zmianę. Trudno założyć, żeby 
prezydent był zwolennikiem uszczuplenia swoich 
kompetencji konstytucyjnych, więc w najmniejszym 
stopniu nie odbiera tej zmiany jako uszczuplającej 
jego kompetencje. Fundamentem kompetencji prezy-
denta pozostaje nadal jego konstytucyjne uprawnienie 
do tego, aby trzech najważniejszych dowódców – sze-
fa Sztabu Generalnego, dowódcę operacyjnego rodza-
jów Sił Zbrojnych i dowódcę generalnego rodzajów 
Sił Zbrojnych – powoływać. Nie będzie powoływać 
ich siedmiu, jak w tej chwili, tylko trzech, ale w sen-
sie odpowiedzialności prezydenta, jego kompetencji 
w tym zakresie przecież nic nie ulega zmianie.

Chcę się podzielić taką refleksją, że ta kwestia 
w Sejmie stała się tematem raczej nie dyskusji kon-
stytucyjnej, a dyskusji bardziej politycznej. Miało 
to swoją dobrą stronę, bo wyczuwałem w Sejmie, że 
w gruncie rzeczy wszyscy znający się na sprawach 
obrony popierają i wspierają ten kierunek, choć nie-
koniecznie zgadzają się z pewnymi elementami, które 
nie są zasadnicze dla tej reformy. I stąd zapowiedź 
jednego z klubów opozycyjnych, że rozważy, czy zde-
cydować się na skierowanie tej ustawy do Trybunału 
Konstytucyjnego. Takie działanie jest oczywistym 
prawem parlamentu. Ale z satysfakcją chcę także 
odnotować, że po dyskusjach, po bardzo różnych ar-
gumentach dwa z klubów opozycyjnych w Sejmie 
zdecydowały, by wstrzymać się od głosu. Kluby nie 
były przeciwne temu przedłożeniu, a ich przedsta-
wiciele wskazywali na bardzo dobre rozwiązania, 
które zostały zaproponowane przez rząd w ustawie, 
w przedłożeniu rządowym.

Padło pytanie o wzorce z innych krajów. Obszerne 
wyjaśnienia na ten temat były składane… Z tego 
co wiem, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 
pan minister Stanisław Koziej, jest do dyspozycji 
i może to obszernie omówić. Ja mogę powiedzieć 
tylko tyle, że dowodzenie w warunkach Sojuszu 
Północnoatlantyckiego czy w Stanach Zjednoczonych 
jest zorganizowane w podobny sposób. Uważamy, że 
taki podział, w którym są dwie duże struktury odpo-
wiedzialne za dowodzenie, jedna, czyli dowództwo 
generalne – za przygotowanie sił, a druga, czyli do-

my. One są też wynikiem Strategicznego Przeglądu 
Bezpieczeństwa Narodowego, który w ubiegłym 
roku pod patronatem prezydenta był prowadzony. 
Uważamy, że te przepisy – a większość z nich pochodzi 
z początku lat dziewięćdziesiątych – bardzo się zesta-
rzały, nie odpowiadają wymogom ani nowoczesnego 
państwa obecnego w Sojuszu Północnoatlantyckim, 
ani nowoczesnych Sił Zbrojnych. Stąd następnym 
naszym krokiem będzie praca nad tym projektem.

Jeden element, który, jak wiem, wywołał dysku-
sję też w Wysokiej Komisji… Chciałbym tutaj za-
akcentować pewną rzecz. Mianowicie jeśli chodzi 
o wątpliwość dotyczącą kwestii mianowania naczel-
nego dowódcy, to wyjaśnienie, że ta sprawa wymaga 
uregulowania w ustawie, o której przed momentem 
mówiłem, zostało przez Wysoki Sejm przyjęte. Nie 
chcieliśmy do ustawy o urzędzie ministra wstawiać 
obszaru, który jest związany z inną ustawą, ponie-
waż te kwestie powinny być uregulowane w sposób 
kompleksowy.

Ważnym elementem tej ustawy jest to, że wzmac-
nia ona cywilną kontrolę nad armią. Minister obrony 
narodowej bezpośrednio będzie kierował trzema naj-
wyższymi organami wojskowymi, mając wsparcie 
w szefie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, który 
przejmie funkcję głównego planisty i głównego do-
radcy ministra.

Chciałbym zwrócić uwagę, że kwestia relacji mię-
dzy ministrem obrony narodowej a podległymi mu 
strukturami i dowództwami była dostrzegana także 
przez poprzednie rządy. Świętej pamięci minister 
Aleksander Szczygło tego typu rozwiązanie stosował 
w czasie swojego urzędowania.

Chciałbym także podkreślić, że rozwiązania, któ-
re proponujemy, pozwolą na rzeczywiste szkolenie 
i użycie Sił Zbrojnych w wariancie połączonym. Jak 
państwo senatorowie zdają sobie sprawę, w tej chwi-
li, inaczej niż jeszcze kilkadziesiąt lat temu, nie ma 
mowy o tym, że jeden rodzaj Sił Zbrojnych prowadzi 
daną operację. Wszystkie operacje są operacjami po-
łączonymi i dowódcy różnych szczebli są przygoto-
wywani do tego, żeby umieć dowodzić połączonymi 
Siłami Zbrojnymi. Jeżeli wprowadzimy ten model od 
samej góry, będzie to sprzyjało właśnie takiemu my-
śleniu, a także szkoleniu i przygotowywaniu w taki 
sposób żołnierzy na różnych szczeblach.

Była mowa o wątpliwościach konstytucyjnych. 
Również na etapie prac rządowych ta kwestia zo-
stała przez nas starannie przepracowana. Rząd, 
zanim skierował projekt do Sejmu, zamówił różne 
ekspertyzy, nie sugerując jakichkolwiek rozwiązań, 
by mieć pewność, że nasze propozycje są zgodne 
z konstytucją. Po otrzymaniu takich ekspertyz, po 
pracach przeprowadzonych przez Rządowe Centrum 
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(minister T. Siemoniak) bu był jednocześnie dowódcą na przykład w armii 
pruskiej. Znane są historie… Moltke, Schlieffen byli 
to szefowie sztabów generalnych, którzy byli jedno-
cześnie dowódcami sił zbrojnych, niemniej w zde-
cydowanej większości, prawie wszędzie szefowie 
sztabów byli głównymi doradcami, pomocnikami, 
prawą ręką decydentów. Zresztą jak popatrzymy na 
to, jak wygląda sytuacja dzisiaj, to na wszystkich 
szczeblach dowodzenia szef sztabu jest zawsze prawą 
ręką dowódcy. Szef sztabu dywizji nie dowodzi, tylko 
jest prawą ręką dowódcy dywizji, batalionu itd., itd. 
Taka w istocie rzeczy jest zasada.

Nasz system, który do tej pory obowiązuje, jest 
wyjątkiem w całej historii organizacji naszego syste-
mu dowodzenia, co pozostaje w związku z okresem 
przechodzenia z jednego systemu dowodzenia na 
system kierowania przez ministra cywilnego. Z tych 
względów uważam, że zupełnie słusznie i zasadnie 
ten obecnie obowiązujący system został w pewnym 
momencie, w 1996 r., usankcjonowany ustawą. No 
ale dzisiaj nie ma już potrzeby wydłużania tego 
okresu przejściowego, nie ma takiej potrzeby, żeby 
szef Sztabu Generalnego musiał w imieniu ministra 
obrony narodowej spełniać podstawowe funkcje kie-
rowania Siłami Zbrojnymi.

Ten model, jeśli idzie o NATO, który w tej chwi-
li się kształtuje, a w najnowocześniej zorganizowa-
nych systematach wojskowych – między innymi 
w całym NATO, a także w Stanach Zjednoczonych 
– już obowiązuje, polega na rozdzieleniu tych trzech 
funkcji. Proszę zwrócić uwagę, Szanowni Państwo 
Senatorowie, że w Sojuszu Północnoatlantyckim 
istnieją trzy identyczne instytucje w stosunku do 
tych, które my w tej ustawie budujemy. A mia-
nowicie, po pierwsze, instytucja szefa Komitetu 
Wojskowego NATO, który nie dowodzi, tylko jest 
właśnie prawą ręką, czyli organem doradczym Rady 
Północnoatlantyckiej, to jest decydenta polityczno-cy-
wilnego. Po drugie, w NATO istnieją dwa dowództwa, 
my zresztą proponujemy to samo. Istnieje dowództwo 
strategiczne do spraw operacji, odpowiedzialne za 
prowadzenie operacji – na przykład w Afganistanie – 
z siedzibą w Mons w Belgii, i istnieje dowództwo do 
spraw transformacji, czyli przygotowania, szkolenia 
sił zbrojnych w Norfolk. Tak więc idea tego mode-
lu jest taka: planowanie to jeden nurt, dowodzenie 
operacyjne na polu walki – drugi nurt, i przygoto-
wanie sił zbrojnych – trzeci. Ten model funkcjonuje 
w najnowocześniejszym w skali świata – i najpóźniej 
w sensie historycznym zorganizowanym – systemie 
wojskowym.

Identyczny model funkcjonuje w Stanach 
Zjednoczonych, tam również szef Połączonego 
Komitetu Szefów Sztabów nie jest dowódcą – dowo-
dzenie sprawują dowódcy operacyjni. Oczywiście 
Stany Zjednoczone mają kilku takich dowódców 

wództwo operacyjne – za użycie sił, jest podziałem 
właściwym, w pełni zgodnym i z filozofią, i z rozwią-
zaniami stosowanymi w krajach NATO. Chociaż to 
oczywiście zawsze jest suwerenna kompetencja dane-
go kraju, danego państwa. Kompatybilność z NATO 
osiąga się dzięki podobnemu sposobowi organizacji 
struktur, podziałowi na różne struktury funkcjonalne, 
które komunikują się ze sobą w ramach sojuszu.

Chciałbym też podkreślić, że te zmiany, które 
proponujemy, odnoszą się także do działania, które 
zostało podjęte w roku 2004, czyli jeszcze przez rząd 
Sojuszu Lewicy Demokratycznej, kiedy to powołano 
dowództwo operacyjne. Wydaje się nam, że ponie-
waż wtedy zrobiono pierwszy krok, a nie zrobiono 
następnych, dzisiaj warto dokończyć tę pracę i obok 
dowództwa operacyjnego stworzyć… Jak państwo 
senatorowie zauważyli, filozofia naszej propozycji jest 
taka, by wzmocnić dowództwo operacyjne. Chodzi 
zatem o to, by stworzyć dowództwo generalne, które 
szkoli i dostarcza sił do ewentualnego użycia przez 
dowództwo operacyjne.

W imieniu rządu bardzo proszę Wysoki Senat 
o przychylność i o przyjęcie tej ustawy.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Teraz proszę o zabranie głosu szefa Biura 

Bezpieczeństwa Narodowego, pana ministra 
Stanisława Kozieja.

Proszę uprzejmie, Panie Ministrze.
Potem będą pytania do panów ministrów.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
Stanisław Koziej:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Chciałbym poruszyć kilka kwestii, o których mó-

wił pan minister obrony narodowej. Przede wszystkim 
chciałbym powiedzieć o tym, jak to jest w innych kra-
jach – pojawiło się tu pytanie o to, jak jest w NATO, 
jak jest w innych krajach. Prawdę powiedziawszy, 
chyba nie znaleźlibyśmy nigdzie dwóch identycznie 
zorganizowanych w detalach i szczegółach systemów 
dowodzenia wojskami. Każdy kraj ma swoją specyfi-
kę, ukształtowaną czy to względami historycznymi, 
czy doświadczeniami, niemniej można wyróżnić 
pewne generalne modele, które obowiązują. W isto-
cie prawie we wszystkich systemach szef sztabu jest 
zawsze pomocnikiem, jest organem pomocniczym, 
a nie dowódczym. Dowodzenie bezpośrednio przez 
szefa sztabu jest w sensie historycznym wyjątkiem 
w systemach wojskowych. Jeśli prześledzimy historię 
systemów dowodzenia, to zobaczymy, że szef szta-
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(szef S. Koziej) gdyby automatycznie zostaną wyłączeni z możliwości 
uczestniczenia w dowodzeniu połączonym całością 
Sił Zbrojnych.

Warto dodać, że ta reforma poprzez zmniejszenie 
etatów w strukturach centralnych i przeniesienie tych 
etatów do jednostek liniowych – bo tutaj było podane, 
ilu żołnierzy być może odejdzie – nie oznacza prze-
cież zmniejszenia etatów Sił Zbrojnych. To oznacza 
tylko tyle, że te etaty w centrali zostaną przeniesione 
do jednostek liniowych…

(Senator Kazimierz Kleina: Ale oni nie zostaną 
zastąpieni urzędnikami?)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Pytania później.)
Nie zostaną zastąpieni urzędnikami, tylko do-

wódcami niższego szczebla, na przykład na miejsce 
etatu pułkownika w centrali pojawi się etat majora 
w brygadzie czy w dywizji, czy etat kapitana w bata-
lionie itd. Jednym słowem, to jest szansa na przepływ 
etatów wojskowych z centrali do linii, tam, gdzie one 
są bardziej potrzebne.

Na koniec powiem o sprawie konstytucyjności. Ci 
dowódcy, którzy tą ustawą są ustanawiani, są także 
dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych. To nie są jacyś 
inni dowódcy, to są dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych. 
Konstytucja mówi, że prezydent wyznacza szefa sztabu 
i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, stąd to właśnie 
on będzie wyznaczał tych dwóch dowódców rodzajów 
Sił Zbrojnych, tylko że to będą dowódcy rodzajów Sił 
Zbrojnych, którzy zostaną połączeni. Konstytucja nie 
mówi, czy to mają być indywidualni dowódcy rodzajów 
Sił Zbrojnych, czy połączeni. Konstytucja na szczę-
ście tego nie rozstrzyga, bo absurdalne byłoby, gdyby 
imiennie określała dowódców rodzajów Sił Zbrojnych. 
Byłoby to absurdalne, bo przecież od czasu wejścia 
w życie konstytucji sytuacja w tym zakresie zmieniła 
się diametralnie, zmieniały się dowództwa rodzajów 
Sił Zbrojnych i nazwy. Kiedyś były Dowództwo Wojsk 
Lotniczych i Obrony Powietrznej, Dowództwo Sił 
Powietrznych, potem pojawiło się Dowództwo Wojsk 
Specjalnych, którego nie było, gdy była uchwalana kon-
stytucja. Konstytucja, na szczęście i dzięki Bogu, jest 
w tym względzie na tyle generalna, że daje możliwość 
wdrażania w naszych rozwiązaniach racjonalnych roz-
wiązań wynikających z kształtowania się wojskowości, 
kształtowania się wymagań wobec systemu dowodze-
nia. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Panie Ministrze, teraz zapewne będą pytania.
Może pan pozostanie, Panie Ministrze, bo to teraz 

będą pytania do panów ministrów. Najpierw będzie 
odpowiadał pan minister Koziej, potem pan minister 
Siemoniak.

Pan senator Górecki, proszę bardzo.

operacyjnych na każdym teatrze działań wojennych. 
Ci dowódcy dowodzą wojskami, które są tam wysła-
ne i podporządkowane operacyjnie – nasz dowódca 
operacyjny będzie miał identyczne kompetencje – 
w czasie wojny czy operacji innego typu na teatrach 
działań. A za przygotowanie wojsk i przydzielanie ich 
do poszczególnych teatrów działań i dowódców ope-
racyjnych odpowiadają szefowie sztabów. W Stanach 
Zjednoczonych są powoływani specjalni ministrowie 
właściwi w sprawach poszczególnych rodzajów sił 
zbrojnych ze względu na specyfikę tych sił. Mówię 
o generalnym modelu rozdzielenia tych trzech funkcji 
w całym systemie dowodzenia wojskowego.

Chciałbym jeszcze dodać jedną ważną kwestię, 
jeśli chodzi o tę reformę. A mianowicie jej celem 
jest wzmocnienie merytorycznej funkcji planowania 
strategicznego poprzez oddzielenie planowania od re-
alizacji tych planów. Dzisiaj szef Sztabu Generalnego 
jednocześnie planuje zadania i je realizuje. I to jest 
jedna z istotnych słabości, nie tylko jeśli chodzi 
o późniejszą realizację, ale także o planowanie, jako 
że organ, który ma opracowywać najbardziej per-
spektywiczne, racjonalne programy – na przykład 
program rozwoju Sił Zbrojnych – jest ciągle uwikła-
ny w myślenie o tym, jak dzisiaj wygląda sytuacja. 
I musi planować, cały czas myśląc o obecnych pro-
blemach, zamiast planować strategicznie, określać 
cele delekosiężne, do których można zmierzać. No, 
jak to się mówi, bliższa koszula ciału, i te bolączki 
codziennego życia są dla niego ważniejsze. W związ-
ku z tym możliwość opracowywania racjonalnych 
perspektywicznych, dalekosiężnych planów jest 
w obecnym systemie osłabiona. Uwolnienie szefa 
Sztabu Generalnego od odpowiedzialności za sprawy 
związane z codziennym życiem, za sznurówki, buty 
i wszystko inne, pozwoli skoncentrować mu się na 
tym, co jest solą każdego Sztabu Generalnego, mia-
nowicie na opracowywaniu strategicznych planów.

Ta jakby połączoność, o której mówił pan mini-
ster Siemoniak, jest jedną z najważniejszych kwestii 
dzisiaj, w dzisiejszych warunkach funkcjonowania 
wojska, jeśli chodzi o operacje połączone, o wspólne 
przygotowywanie się do tych operacji. Ja chciałbym 
dodać do tego jeszcze jeden ważny element. A dodaję 
go z premedytacją w związku z pojawiającymi się 
różnymi głosami dotyczącymi Marynarki Wojennej, 
żeby oni, ci marynarze, byli jednak gdzieś oddzielnie, 
żeby zostali poza tym systemem, żeby byli już nie-
koniecznie tutaj, dlaczego ich do Warszawy itd. Otóż 
ta połączoność i to rozwiązanie, które proponujemy, 
stwarza szanse wszystkim rodzajom Sił Zbrojnych, 
wszystkim oficerom, generałom z tych rodzajów Sił 
Zbrojnych do dowodzenia całością Sił Zbrojnych. Jeśli 
oni zostaną poza tym systemem gdzieś na boku, to jak 
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Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Pęk. Proszę uprzejmie. I potem będą 

odpowiedzi.
(Senator Bogdan Pęk: Panie Marszałku, ale ja do 

pana ministra Siemoniaka…)
A, to za chwilę. Dobrze?
Teraz pan senator Meres, proszę. Czy do pana 

ministra Kozieja ma pan pytanie? Tak. To proszę 
uprzejmie.

Senator Zbigniew Meres:

Dziękuję bardzo.
Jak się dowiedziałem od pana ministra, nie można 

sprecyzować, które państwa NATO mają struktury 
podobne do tych, jakie my teraz wprowadzamy. Bo 
żadnego takiego przykładu pan minister, pan generał 
nie podał. Czy tak jest w istocie, czy są jednak w pań-
stwach NATO struktury podobne do tych, jakie my 
w tej chwili wprowadzamy w ustawie? Czy można 
podać tu jakiś przykład? Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
Stanisław Koziej:

Kompetencje ministra obrony narodowej na czas 
wojny. Ta ustawa, jak i dotychczasowa ustawa o urzę-
dzie Ministra Obrony Narodowej, dotyczy wyłącznie 
kompetencji ministra na czas pokoju. Co do kom-
petencji ministra na czas wojny, to przewidujemy, 
że powinny być one uszczegółowione w nowej usta-
wie. Zgodnie z rezultatami Strategicznego Przeglądu 
Bezpieczeństwa Narodowego powinna być przygoto-
wana ustawa o zintegrowanym systemie kierowania 
bezpieczeństwem narodowym, w której powinny być 
doprecyzowane kompetencje, ale także relacje mię-
dzy różnymi organami kierowania bezpieczeństwem 
narodowym, zarówno między tymi politycznymi, jak 
i między tymi w Siłach Zbrojnych. Przewidujemy, że 
te kompetencje ministra tam powinny być określone. 
Ja mogę tylko powiedzieć tyle, że moim zdaniem – ale 
to jest tylko moje zdanie, które będzie wkładem do 
dyskusji w czasie przygotowywania tych rozwiązań 
– kompetencje ministra obrony narodowej w czasie 
wojny powinny być podobne do tych na czas pokoju 
albo prawie identyczne z tymi w czasie pokoju, zgod-
nie z zasadą, że systemy nie powinny się zmieniać. 
Systemy mogą być uzupełniane, mogą być korygowa-
ne, ale sama istota sprawy nie powinna się zmieniać. 

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marszałku! Panowie Ministrowie!
Pytanie pierwsze: jakie są kompetencje ministra 

obrony narodowej w czasie wojny? Jaka jest jego rola? 
Pytam o to, ponieważ na przykład w art. 6 ustawy 
o urzędzie MON określono kompetencje ministra 
tylko na czas pokoju.

Mam też uwagę do art. 111b, innej ustawy, ale chy-
ba nie teraz powinienem o to pytać… Może powiem 
o tym w wystąpieniu albo rozmawiając z ministrem 
Siemoniakiem. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Lasecki, proszę bardzo.

Senator Jarosław Lasecki:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam pytanie może bardziej do pana ministra obrony 

narodowej, ale również do pana ministra Kozieja, ponie-
waż o tej kwestii dyskutowaliśmy już na posiedzeniu ko-
misji. Otóż w dalszym ciągu chodzi mi o to, że od 1995 r. 
konsekwentnie realizujemy wizję cywilnego zwierzch-
nictwa nad armią i w ustawie bardzo jasno określane 
są kompetencje ministra obrony narodowej. Ale w tej 
chwili w nowelizacji zmieniamy art. 3 ust. 1 i nadajemy 
mu brzmienie następujące: „Minister Obrony Narodowej 
kieruje działalnością Ministerstwa i Sił Zbrojnych bezpo-
średnio lub przy pomocy sekretarza stanu lub sekretarza 
stanu i podsekretarzy stanu, Szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Operacyjnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych”. To sformułowanie niejako sugeruje, że 
szef Sztabu Generalnego oraz dowódca generalny ro-
dzajów Sił Zbrojnych i dowódca operacyjny rodzajów 
Sił Zbrojnych są niejako podciągnięci pod kierownictwo 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Ja mam pytanie: czy nie 
lepsze i bardziej zasadne byłoby tu użycie sformułowania, 
jakie jest już użyte w art. 134 konstytucji mówiącym 
o zwierzchnictwie pana prezydenta nad armią, to zna-
czy sformułowania „za pośrednictwem”? Moje pytanie 
zmierza do tego: czy pan minister generał Koziej i pan 
minister obrony narodowej nie uważają, że w cytowa-
nym zapisie po słowie „podsekretarzy stanu” zamiast 
przecinka czy też po przecinku powinno być sformu-
łowanie „za pośrednictwem Szefa Sztabu Generalnego 
Wojska Polskiego, Dowódcy Generalnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych oraz Dowódcy Operacyjnego Rodzajów 
Sił Zbrojnych”? Wtedy znaczyłoby to, że minister ma 
swoich zastępców, sekretarzy stanu oraz podsekretarzy 
stanu, przy ich pomocy kieruje ministerstwem i Siłami 
Zbrojnymi, ale za pośrednictwem wymienionych dalej 
dowódców. Dziękuję bardzo.
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(szef S. Koziej) Pan senator Lasecki ma pytanie do pana ministra 
Kozieja, tak?

Proszę uprzejmie.

Senator Jarosław Lasecki:

Panie Ministrze, w nawiązaniu do pytania pana 
marszałka Borowskiego, pana senatora Borowskiego, 
chciałbym dopytać, czy jeżeli chodzi o dowódców 
rodzajów Sił Zbrojnych, które w tej chwili funkcjo-
nują… Jaka będzie ranga tychże dowódców czy też 
nie dowódców, a inspektorów? Czy to będzie, mó-
wiąc w żargonie NATO, ranga lieutenant general, 
czy to będzie major general, czy to będzie OF8, czy 
jakaś inna… Żebyśmy mogli mniej więcej zrozu-
mieć, czy ranga polskiego dowódcy Sił Zbrojnych 
będzie poniżej pewnego standardu natowskiego, czy 
też będzie powyżej pewnego standardu natowskie-
go. No bo mogę sobie wyobrazić taką sytuację, że 
w przypadku operacji poza granicami naszego kraju 
ci dowódcy czy też inspektorzy poszczególnych ro-
dzajów wojsk będą musieli współpracować z naszy-
mi sojusznikami… Chodzi o to, że dogadywanie się 
na poziomach, które są istotnie różne z wojskowego 
punktu widzenia, jeżeli chodzi o rangę, byłoby trudne. 
Bardzo dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra Kozieja?
Pani senator Hatka, proszę uprzejmie.

Senator Helena Hatka:

Mam bardzo praktyczne pytanie. Chciałabym za-
pytać, co będzie się działo, gdy ta ustawa zostanie 
zmieniona, kiedy będzie inny model dowodzenia, 
a znajdziemy się w sytuacji kryzysowej polegającej 
na przykład na zagrożeniu przeciwpowodziowym. 
Jaki będzie model dowodzenia i dysponowania woj-
skiem, żeby zminimalizować skutki dużego zagro-
żenia o charakterze ponadlokalnym?

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
Stanisław Koziej:

Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Przede wszystkim nie będzie odrębnych dowód-

ców rodzajów Sił Zbrojnych – ci inspektorzy nie 
będą mieć funkcji dowódczych; to nie będą dowódcy. 

To znaczy minister obrony narodowej w czasie wojny 
powinien funkcjonować w takim samym łańcuchu 
kierowania strategicznego Siłami Zbrojnymi, jaki 
jest w czasie pokoju, a więc trzeba doprecyzować 
jego kompetencje w relacjach z naczelnym dowód-
cą, to, jakie zadania ma on wykonywać w relacjach 
z premierem, z prezydentem, który w czasie wojny… 
Stosownie do zwiększonej roli prezydenta w czasie 
wojny. Ale to jest, nazwijmy to, myślenie eksperckie, 
które na dzisiaj… Prace nad tą ustawą dopiero będą 
prowadzone i w odpowiednim czasie konsultowane 
także z przedstawicielami parlamentu.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan Senator Cimoszewicz, pan senator Górski… 

Jeżeli są pytania do pana ministra…
(Senator Włodzimierz Cimoszewicz: Ale ja mam 

do ministra…)
Obrony, tak?
(Senator Włodzimierz Cimoszewicz: Tak.)
Teraz są pytania do pana ministra Kozieja.
Proszę bardzo pan senator Borkowski. Borowski, 

przepraszam. Przepraszam, Panie Senatorze.

Senator Marek Borowski:

To mi się udało. Ponieważ pan minister Koziej 
wypowiadał się na temat tej struktury bardzo szcze-
gółowo, to zainteresowało mnie, czy w dalszym 
ciągu będą istniały Siły Lądowe, Siły Powietrzne 
i morskie. Jak rozumiem, będą istniały. Na ich czele 
podobno mają teraz stać inspektorzy – nie dowódcy, 
tylko inspektorzy. Jeśli się mylę, to niech pan mi-
nister sprostuje. Gdyby mieli to być stali dowódcy, 
to powinien ich powoływać prezydent, bo jednak 
to są rodzaje Sił Zbrojnych, co by nie powiedzieć, 
a jeśli będą to inspektorzy, a o tych nie ma mowy 
w konstytucji, to prezydent nie musi ich powoły-
wać, chociaż oni faktycznie są dowódcami. A więc, 
krótko mówiąc, okazuje się, że mamy inspektorów 
jako quasi-dowódców Sił Zbrojnych i mamy jeszcze 
dwóch dowódców operacyjnych… I tych drugich ro-
dzajów Sił Zbrojnych. Czyli tak naprawdę struktura 
wcale nie ulega uproszczeniu. No bo co ci inspek-
torzy będą robić? Czy oni będą tylko kontrolować, 
czy będą czymś zarządzać?

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
(Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Stanisław 

Koziej: Odpowiadam…)
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(szef S. Koziej) kierowanie w systemach… Na szczeblu taktycznym 
to się nazywało oddziały, związki ogólnowojskowe, 
tam następowała integracja. Dzisiaj ta integracja 
w postaci połączoności sięga do szczebli centralnych, 
na poziom najwyższy strategicznie. Ze względu na 
to, że Siły Zbrojne kształtowane są zgodnie z tą ideą 
połączoności, na szczeblu centralnym zanika dzisiaj 
dowodzenie oddzielnym rodzajem Sił Zbrojnych, bo 
nigdzie jeden rodzaj Sił Zbrojnych sam nie wykonuje 
zadań. Nie pójdą same Wojska Lądowe na wojnę, tak 
żeby dowódca Wojsk Lądowych nimi dowodził, tylko 
musi iść połączona struktura operacyjna. Na woj-
nie w operacjach to już od dawna się dzieje. Trzeba 
jednak zapewnić również przygotowanie. To jest lo-
giczny ciąg rozwoju, kształtowania się wojskowości: 
zmierzanie do połączoności już na poziomie rodza-
jów Sił Zbrojnych, a nie tylko na poziomie rodzajów 
wojsk. Odróżniajmy rodzaje wojsk od rodzajów Sił 
Zbrojnych. Rodzaje Sił Zbrojnych idą obecnie podob-
ną drogą, jaką szły kiedyś rodzaje wojsk. I to u nas po 
prostu wprowadzamy. U nas ta ustawa nie jest niejako 
tworzeniem, wymyślaniem czegoś nowego, ta ustawa 
jest opisywaniem rzeczywistości, która ma miejsce, 
bo wojsko tak się zmienia, wojsko tak się kształtuje.

Nasza konstytucja daje nam możliwość wprowa-
dzenia w ramach tego ogólnego zapisu bardziej szcze-
gółowych regulacji, które by odpowiadały tej rzeczy-
wistości, która w Siłach Zbrojnych na całym świecie, 
także u nas, ma miejsce. W związku z tym jeszcze 
raz mówię: dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych będą 
tylko ci dwaj dowódcy. Inspektorzy są niejako ele-
mentami w ramach Dowództwa Generalnego. Można 
powiedzieć, że, jeśli chodzi o nazwę, najlepiej byłoby, 
za czym ja się swego czasu opowiadałem, by to byli 
szefowie rodzajów Sił Zbrojnych, a nie inspektorzy. 
No ale przyjęliśmy nazwę „inspektorzy”. I jest kwe-
stią umowy to, jak zdefiniujemy ich zadania.

Jak będzie w sytuacjach kryzysowych? Za użycie 
wojska… Kompetencje w tym względzie oczywiście 
będzie miał dowódca operacyjny. On jest jak gdyby 
właściwy w sprawach użycia wojska do wszelkich 
zadań – od zadań kryzysowych aż po zadania najwyż-
szego poziomu, jakim jest wojna. A więc on general-
nie będzie się tym zajmował. Jak wiemy, są tutaj jasne 
procedury. Pamiętam, że swego czasu jeszcze z pa-
nem ministrem Klichem niejednokrotnie, w różnych 
dramatycznych sytuacjach było ćwiczone, czyszczo-
ne… Sposób reagowania jest płynny, szybki – jak jest 
zapotrzebowanie wojewody, to wojsko staje. Tutaj nie 
ma potrzeby centralnego dowodzenia i kierowania.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Ministrze. Dziękuję bardzo.
Poproszę pana ministra Siemoniaka.
Przepraszam, poproszę pana senatora Pęka.

Dowódcami rodzajów Sił Zbrojnych, o których pan 
senator pyta, będącymi w NATO partnerami… To 
będą ci dwaj dowódcy rodzajów Sił Zbrojnych, któ-
rych ustanawiamy: dowódca generalny – w sprawach 
generalnych, ogólnych dowodzenia i dowódca opera-
cyjny – w sprawach użycia wojsk. Jeżeli są sprawy 
wojny, o które pan senator pyta, na przykład wojna 
w Afganistanie, to inspektorzy nie będą mieli tutaj 
nic do roboty, ponieważ to dowódca operacyjny za 
to u nas odpowiada, zresztą tak samo jak w innych 
państwach NATO.

Aby dokładniej odpowiedzieć panu marszałkowi 
Borowskiemu na to pytanie, muszę niestety odwołać 
się troszeczkę do historii – nie będzie to długie odwo-
łanie – żeby pokazać analogię. Otóż dzisiaj w Siłach 
Zbrojnych istnieją jeszcze tak zwane rodzaje wojsk, 
o których panowie senatorowie już nawet zapomina-
ją, pewnie nie wiedzą nawet, że istnieją takie rodzaje 
wojsk: artyleria, saperzy, chemicy itd., itd. Kto dowodzi 
tymi rodzajami wojsk, proszę państwa? Dowodzą do-
wódcy ogólnowojskowi, którzy są nad nimi. Dowódca 
dywizji dowodzi swoimi chemikami, których ma u sie-
bie, a jest centralny szef wojsk chemicznych. Za co on 
odpowiada? On nie odpowiada za dowodzenie.

Identyczna będzie funkcja tych inspektorów. Oni 
nie są dowódcami, oni są pomocnikami dowódcy ge-
neralnego do spraw danego rodzaju Sił Zbrojnych. 
Dowódca generalny reprezentuje wszędzie każdy ro-
dzaj Sił Zbrojnych i ma do pomocy inspektorów… 
Nazywamy ich inspektorami, oni mogli być nazwani 
zupełnie inaczej. Była koncepcja, żeby to byli szefo-
wie sztabów rodzajów Sił Zbrojnych. Można też tak, 
ale zdecydowaliśmy, że będą nazywani inspektorami. 
Oni są integralną częścią dowództwa, to nie są odrębne 
struktury, tylko to są struktury dowództwa generalnego. 
Ci inspektorzy są funkcjonalnymi organami kierowania 
w zakresie tych rodzajów Sił Zbrojnych. To znaczy, że 
oni wiedzą, jak powinno wyglądać szkolenie, jakie są 
problemy życiowe w tym rodzaju Sił Zbrojnych itd., 
i jako jednostka organizacyjna dowództwa rodzajów Sił 
Zbrojnych służą pomocą temu dowódcy generalnemu. 
Są takim organem sztabowym tego dowódcy general-
nego w odniesieniu do danego rodzaju Sił Zbrojnych.

Nie chciałbym, żeby powstało błędne wrażenie, że 
łańcuch dowodzenia biegnie od dowódcy generalnego 
przez tych inspektorów, których państwo chętnie za-
czynają nazywać też dowódcami. Nie, to już nie będą 
dowódcy, to będą inspektorzy funkcjonalni, tak jak 
dzisiaj… Kiedyś, Panie Marszałku – przypomnę tak 
historycznie – przed II wojną światową byli w dywi-
zjach na przykład dowódcy kawalerii, bo kawaleria 
stanowiła wówczas istotną część danej dywizji, byli 
dowódca kawalerii, dowódca artylerii, dowódcy puł-
ków itd. Dzisiaj nie ma już takich dowódców. Dzisiaj 
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Minister Obrony Narodowej  
Tomasz Siemoniak:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Rozumiem pytanie pana senatora Bogdana Pęka 

jako odnoszące się do obecnego stanu prawnego, 
bo w obecnym stanie prawnym jest tak, że to na 
wniosek prezesa Rady Ministrów prezydent wy-
znacza naczelnego dowódcę. I można powiedzieć, 
że propozycja, która została zawarta w ustawie, 
przenosząca, że tak powiem, na wcześniejszy czas 
konieczność uzgodnienia między premierem a pre-
zydentem tego, kto powinien tę funkcje wypeł-
niać, wychodzi naprzeciw pańskim wątpliwościom. 
Również dzisiaj jest tak, że to wszystko odbywa 
się zgodnie z procedurą uzgodnienia. Przy oka-
zji rozwiewam wątpliwości pana senatora – nasze 
wszystkie czterdzieści osiem F-16 są gotowe do 
działania w każdej chwili.

Jeśli chodzi o wątpliwości panów senatorów 
dotyczące opinii, które w toku procedury rządo-
wej były zgłoszone, chciałbym powiedzieć, że 
ja, co zresztą zauważył pan senator Włodzimierz 
Cimoszewicz, nie mówiłem, jakie to były opinie, 
tylko mówiłem, że na ich podstawie Rada Ministrów 
podjęła decyzję o skierowaniu projektu do Sejmu 
i na podstawie tych opinii po dyskusji została do-
konana zmiana w projekcie ustawy. Kto śledził tę 
sprawę od momentu przedstawienia w Biuletynie 
Informacji Publicznej w lipcu ubiegłego roku pro-
jektu do przedłożenia rządowego, mógł zauważyć, 
że po tych wątpliwościach, które zostały zgłoszone, 
została zmieniona redakcja przepisu dotyczącego 
właśnie dowódców operacyjnego i generalnego. 
Zostali oni tu dookreśleni jako dowódca operacyj-
ny rodzajów Sił Zbrojnych i dowódca generalny 
rodzajów Sił Zbrojnych. Wątpliwości przedstawio-
ne przez Radę Legislacyjną i Rządowe Centrum 
Legislacji – tutaj często to się zlewa w jedno, ale to 
są dwa różne ciała – były znane i zostały uwzględ-
nione w pracach. Ponieważ była to jedna z kilku 
ekspertyz, Rada Ministrów uznała, że zmiany, 
które zostały wprowadzone w projekcie ustawy, 
niejako wyczerpują te wątpliwości.

Ja na życzenie pana marszałka Senatu Bogdana 
Borusewicza przesłałem, przekazałem na jego ręce te 
wszystkie ekspertyzy, które pojawiły się w toku pracy 
rządowej, niejako z taką intencją – i taką intencję 
też pan marszałek wobec mnie wyrażał – żeby pań-
stwo senatorowie mogli się wszechstronnie zapoznać 
z opiniami. Wiem, że też w toku prac sejmowych, 
nikt tego oczywiście nie ukrywał, panowie posłowie, 
państwo posłowie prosili o różne ekspertyzy i były też 
takie ekspertyzy, które wskazywały na wątpliwości. 
Niemniej jednak, tak jak tu słusznie zauważono, to 
Sejm i Senat są władne swą mocą rozstrzygać, czy 

Senator Bogdan Pęk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ustawy ustawami, a życie życiem. 

Dlatego proszę sobie wyobrazić, że jest pan w takiej 
konkretnej sytuacji: daje pan prezydentowi wnio-
sek o powołanie naczelnego dowódcy, nieprzyjaciel 
jeszcze nie w granicach, ale już się odgraża, połowa 
samolotów F-16 niezdolna do startu, a pan prezydent 
mówi „niet”. No i co? Co będzie w sytuacji, kiedy 
pan prezydent odmówi mianowania tego, którego pan 
wskazuje?

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Ministrze, parę…
Teraz trzech senatorów, a potem pan minister.
Pan senator Cimoszewicz, proszę bardzo.

Senator Włodzimierz Cimoszewicz:

Dziękuję.
Ja jeszcze raz o kwestii konstytucyjności.
Panie Ministrze! W swoim wystąpieniu powie-

dział pan, że rząd zamówił opinie, ale nie powiedział 
pan nam, jakie one były. Projektem zajmowało się 
Rządowe Centrum Legislacyjne – nie powiedział 
pan, jaka była jego opinia. Potem Rada Ministrów 
przyjęła projekt. Jakie były opinie? Informuję pana, 
że w materiale przygotowanym przez nasze Biuro 
Legislacyjne znajduje się informacja, że opinia 
Rządowego Centrum Legislacyjnego była częściowo 
aprobująca projekt i że rządowe centrum przedstawiło 
zastrzeżenia o charakterze konstytucyjnym. Czy ze-
chce pan to uszczegółowić i skomentować? Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Błaszczyk, proszę bardzo.

Senator Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Pan senator Cimoszewicz zabrał mi pytanie. 

Chciałem zapytać właśnie o to, czy pan minister po-
twierdza to, że w przygotowanych dla nas materiałach 
sytuacja jest troszeczkę inna, niż przedstawiał to pan 
minister. Biuro rządowe stwierdza, że są podejrzenia 
o niekonstytucyjność, dlatego przyłączam się do py-
tania pana ministra Cimoszewicza.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.



18
37. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2013 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw 

(minister T. Siemoniak) Moja intencja, odkąd objąłem funkcję ministra 
obrony narodowej, jest taka, aby zmniejszać liczbę 
stanowisk generalskich, zmniejszać liczbę genera-
łów. I tutaj, dokonując mianowania na te stanowiska, 
będziemy musieli rozważyć różne elementy. Jestem 
jednak przekonany o tym, a niejako mam już w gło-
wie tę przyszłą strukturę i dyskutuję na ten temat ze 
współpracownikami – działa specjalny zespół, który 
rozpisuje etat po etacie – że wszyscy ci, którzy ze 
strony naszych Sił Zbrojnych będą się kontaktowali 
z zagranicą, nie będą mieli żadnych kompleksów z po-
wodu liczby gwiazdek na swoich pagonach.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Pan senator Klima. Proszę bardzo.

Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Dwa krótkie 
pytania. 

Chciałbym wrócić do genezy, powstania zmian 
ustawowych, o których dzisiaj debatujemy, i dowie-
dzieć się, czy ich twórcą lub inicjatorem jest Biuro 
Bezpieczeństwa Narodowego – pytam, bo z wypowie-
dzi pana ministra wynika, że Biuro Bezpieczeństwa 
Narodowego miało dość znaczącą rolę w konstru-
owaniu pewnych sformułowań – czy Ministerstwo 
Obrony Narodowej. A może ta praca, która została 
przedstawiona Wysokiej Izbie, była wspólna? To jest 
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Panie Ministrze, w swojej wy-
powiedzi, w dwóch, trzech zdaniach, zwrócił pan 
uwagę na cywilną kontrolę nad armią, na to, że te 
zmiany będą ją w zasadniczy sposób wzmacniały. 
Dwadzieścia trzy lata istnieje wolna, niepodległa 
Polska, mamy wiele ustaw, które w jednoznaczny 
sposób regulują cywilną kontrolę nad armią. Czy 
w związku z tym po tych dwudziestu trzech latach 
należy w tej ustawie uzasadniać zasadność tej kon-
troli poprzez wprowadzanie zmian, które mają ją 
zwiększyć? Z wiedzy, którą posiadam, wynika, że 
już w połowie lat dziewięćdziesiątych minister obro-
ny narodowej posiadał pełną kontrolę nad Siłami 
Zbrojnymi i był w stanie wydawać polecenia każde-
mu swojemu podwładnemu. Chciałbym, żeby ewen-
tualnie rozwinął pan temat tej cywilnej kontroli. 
Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Lasecki.
Panie Senatorze, proszę.

należy prosić o kolejne ekspertyzy, czy kierować spra-
wę do Trybunału Konstytucyjnego, czy też uchwalać 
stosowne projekty, stosowne ustawy.

Wydaje mi się – i taki też pogląd prezentowałem 
tu wcześniej – że te wątpliwości, które się pojawiły, 
nie dotyczą spraw natury fundamentalnej i w toku 
pracy rządowej zostały we właściwy sposób ocenione 
i rozstrzygnięte przez Radę Ministrów, również przez 
Izbę niższą. Jeżeli te zapowiedzi zostaną zrealizowa-
ne i parlamentarzyści, mając wątpliwości, będą chcieli 
skierować tę ustawę do trybunału, to trybunał zgodnie 
z procedurą będzie rozstrzygał tę sprawę.

Ja mogę powiedzieć tyle, mogę zapewnić Wysoką 
Izbę, że tej sprawie poświęciliśmy mnóstwo czasu, 
było na ten temat wiele dyskusji, mieliśmy do dys-
pozycji nie tylko te opinie, które formalnie zamó-
wiliśmy, ale odbyliśmy wiele nieformalnych robo-
czych konsultacji z konstytucjonalistami, bo Rada 
Ministrów w najmniejszym stopniu nie ma intencji, 
żeby przedstawiać i forsować projekt, który miałby 
nieść w sobie wątpliwości konstytucyjne. Tak jak 
w Izbie niższej, tak i w Izbie wyższej państwa ocenie 
będzie podlegało to, co czy skala tych wątpliwości jest 
taka, że wymaga jakichś innych działań niż normalna 
procedura legislacyjna.

Jeśli pan marszałek pozwoli, odniosę się jeszcze 
do dwóch uwag, które padały w pytaniach kierowa-
nych do pana ministra Stanisława Kozieja. Pierwsza 
propozycja związana była z tym, żeby zmienić zapis, 
który mówi o podległości ministrowi i kierownictwu 
Ministerstwa Obrony Narodowej. Była tu propozycja, 
żeby zastosować formułę konstytucyjną „za pośred-
nictwem”. Otóż ona nie ma tu zastosowania, ponieważ 
inna jest relacja między prezydentem a ministrem 
obrony, minister obrony nie podlega prezydentowi, 
podlega on prezesowi Rady Ministrów, w związku 
z tym konstytucja stosuje formułę „za pośrednic-
twem”, a wszyscy sekretarze stanu, podsekretarze sta-
nu, dowódcy podlegają ministrowi i tu nie ma mowy 
o żadnym pośrednictwie. Dlatego jestem zdania, że 
należy utrzymać taką formułę, jaka jest w przedło-
żeniu rządowym.

Pan senator Lasecki podnosił kwestię tego, jakie 
stopnie wojskowe będą miały poszczególne osoby 
wyznaczane na nowe stanowiska. I tutaj mogę powie-
dzieć, że nie jest również tak, że w ramach Sojuszu 
Północnoatlantyckiego obowiązuje jakaś pełna kom-
patybilność, bo w takiej sytuacji co począć z pięcio-
gwiazdkowymi generałami w niektórych państwach. 
We Francji, w Portugalii są pięciogwiazdkowi gene-
rałowie i nigdy byśmy w tej kwestii pełnej zgodności 
nie osiągnęli. I wydaje mi się, że jeśli chodzi o prak-
tyczne warunki działalności, to nie jest to szczególny 
problem.
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lub jej nie podpisując, jednak wielokrotnie publicznie 
deklarował dla niej wsparcie.

Jeżeli chodzi o sprawę cywilnej kontroli nad 
armią… Otóż oczywiście jest tak, że od początku 
lat dziewięćdziesiątych mamy do czynienia z taką 
sytuacją, że minister obrony narodowej jest osobą 
cywilną. Wprawdzie pierwszy cywilny minister, pan 
admirał Piotr Kołodziejczyk, był emerytowanym woj-
skowym, ale w sensie formalnym był osobą cywilną. 
Chcę jednak zwrócić uwagę na to, że cywilna kontrola 
nad armią to nie jest tylko to, że minister jest cywi-
lem, bo to byłoby wtedy bardzo proste, oznaczałoby, 
że wystarczy powołać osobę cywilną i założenie zo-
stanie zrealizowane. Mogę też powiedzieć, że z tymi 
sprawami również mają problem – dyskusje nad nimi 
trwają – kraje o dłuższej tradycji demokratycznej niż 
nasza, z przerwą na kilkadziesiąt lat. Mianowicie zda-
rza się tak, że świat cywilnej kontroli musi dość ostro 
wkraczać i porządkować sytuację. I to się dzieje także 
w różnych państwach demokratycznych. W związku 
z tym dyskusja o mechanizmach cywilnej kontroli 
nie ogranicza się tylko do tego, że minister i wicemi-
nistrowie mają być osobami cywilnymi, ale jest też 
dyskusją o mechanizmach i narzędziach kontroli, któ-
re ten cywilny minister – a w szerszym rozumieniu: 
władze państwowe – posiada. Przecież również dzia-
łalność Senatu, a w szczególności senackiej Komisji 
Obrony Narodowej, jest elementem cywilnej kontroli 
nad armią. Oczywiście tych instytucji jest więcej.

Mogę powiedzieć o tej sprawie na konkretnym 
przykładzie, którego pozwoliłem sobie użyć też pod-
czas debaty sejmowej. Otóż dotyczy on bardzo bo-
lesnej i tragicznej sprawy, a mianowicie wdrażania 
wniosków po katastrofie smoleńskiej. Otóż ja otrzy-
małem od prezesa Rady Ministrów takie zadanie, 
że priorytetem miało być wdrożenie wniosków z ra-
portu komisji Jerzego Millera i ktoś w ministerstwie 
powinien być za to odpowiedzialny. Ale jak ma być 
za wdrożenie wniosków odpowiedzialny szef Sztabu 
Generalnego, skoro on instytucjonalnie był też za to 
wszystko – jako przełożony, jako dowódca, jako ten, 
który dowodzi armią – odpowiedzialny? W związ-
ku z tym nie można stawiać tej samej osoby, szefa 
instytucji, w takiej roli, że jednocześnie ona planuje, 
dowodzi, sama siebie rozlicza i sama siebie kontroluje. 
Stąd moja decyzja była taka, że tym pełnomocnikiem 
zostanie obecny tu na sali pan minister, sekretarz 
stanu Czesław Mroczek. I on za te prace odpowiadał. 
W nowych warunkach – jeżeli ustawa zostanie przyję-
ta przez Wysoki Senat i podpisana przez prezydenta – 
to właśnie szef Sztabu Generalnego będzie prawą ręką 
ministra, on będzie tym, któremu będzie można zlecić 
tego rodzaju zadanie, czyli zadanie skontrolowania 
innych wojskowych. Dzisiaj takiej możliwości nie ma. 
I są oczywiście na świecie, a także w Polsce, opraco-
wania na temat cywilnej kontroli… Moim zdaniem 

Senator Jarosław Lasecki:

Panie Marszałku! Pan minister raczył już odpo-
wiedzieć na moje pytanie. Myślałem, że zapomniał, 
ale nie zapomniał. Bardzo dziękuję, jestem usatysfak-
cjonowany, Panie Ministrze. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
To jeszcze ja zadam pytanie panu ministrowi. Jest 

to pytanie retoryczne, ale je zadam. 
Czy ta zmiana struktury, ta nowa ustawa wzmocni 

kontrolę cywilną nad wojskiem, czy nie, czy ją osłabi?
Proszę bardzo.

Minister Obrony Narodowej  
Tomasz Siemoniak:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Odpowiem na pierwsze pytanie pana senatora 

Klimy. Otóż wspominałem o tym, jakie były, że tak 
powiem, źródła tego projektu. Mianowicie główne 
kierunki rozwoju Sił Zbrojnych zostały przyjęte przez 
prezydenta, z kontrasygnatą premiera, w listopadzie 
2011 r. Wówczas zostało sformułowane zadanie kon-
solidacji systemu dowodzenia. W sensie formalnym 
i w sensie, że tak powiem, odpowiedzialności po-
litycznej projekt jest projektem rządowym, przyję-
tym przez Radę Ministrów. Chciałbym tu jednak 
podkreślić znaczenie bliskiej i bardzo dobrej współ-
pracy z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego, 
z Biurem Bezpieczeństwa Narodowego, jak rów-
nież wsparcia prezydenta i premiera. Wspominałem 
już o dwóch posiedzeniach Rady Bezpieczeństwa 
Narodowego poświęconych temu projektowi. A więc 
sądzę, że w tym przypadku mamy do czynienia z bar-
dzo dobrą współpracą i bardzo szeroką dyskusją, 
a także bardzo dużym osobistym zaangażowaniem 
najważniejszych osób w państwie, jeśli chodzi o prze-
prowadzenie tego projektu. Prezydent z premierem 
rozmawiali o tym kilkakrotnie. Tak więc z uwagi na 
fakty, na to, że sprawy bezpieczeństwa państwa, Sił 
Zbrojnych są, że tak powiem, w szczególnym poło-
żeniu, jeśli chodzi o prezydenta, czyli zwierzchnika 
Sił Zbrojnych, i prezesa Rady Ministrów, wydaje mi 
się, że ta współpraca była współpracą wzorcową. 
Oczywiście to nie znaczy, że nie było różnych zdań, 
opinii czy dyskusji.

(Głos z sali: Była.)
Myślę, że możemy mieć wspólną satysfakcję 

z tego, że minister Koziej, o czym wspominał, miał 
czasami inne zdanie w pewnych sprawach, ale przyj-
mowaliśmy nawzajem te nasze różne poglądy. Tak 
więc, jak sądzę… Prezydent oczywiście wypowie się 
w konstytucyjny sposób, czyli podpisując tę ustawę 
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(minister T. Siemoniak) Senator Ryszard Górecki:

Panie Ministrze, krótkie pytanie, dotyczące spraw 
administracyjnych. 

Co będzie z przebudową niższych struktur? Tutaj 
jest mowa o centrali. Co z obecnymi szefami, którzy 
jeszcze mają funkcje generalskie?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Czy jeszcze ktoś z państwa senatorów chciałby 

zadać pytanie? Nie widzę chętnych. Zatem to praw-
dopodobnie ostatnie…

Bardzo proszę.

Minister Obrony Narodowej  
Tomasz Siemoniak:

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, wspominałem 
o tym, że tworzone są projekty dotyczące tak zwanych 
etatów w wojsku, to znaczy tego, jak wypełnione będą 
te struktury. Mówię „projekty” dlatego, że dopóki 
ustawa nie jest przyjęta, to one nie mogą być doku-
mentami formalnymi, ale chcemy być przygotowani 
na ten moment. Musiałbym więc odpowiedzieć bar-
dzo szczegółowo, bo te struktury tworzy się od góry, 
uwzględniając, jakie stopnie etatowe będzie miała 
osoba w nich najważniejsza, i odpowiednio dopaso-
wuje się strukturę, idąc w dół.

Tak jak mówiono tutaj w kontekście zagospodaro-
wywania oficerów, którzy nie będą mieli etatów w cen-
tralnych strukturach, tak mogę zapewnić państwa se-
natorów, że z powodu tej reformy nie będzie sytuacji, 
że któryś z doświadczonych oficerów nie otrzyma 
propozycji. Generałów mamy w tym momencie rekor-
dowo niską liczbę, ich jest poniżej dziewięćdziesięciu. 
Zobaczymy, jakie będą decyzje prezydenta związane 
ze Świętem Wojska Polskiego, ale w tym momencie 
nie mamy nadmiaru generałów. Jestem absolutnie prze-
konany, że w tej nowej strukturze oni się zmieszczą 
i otrzymają wartościowe, godne swojego przygoto-
wania propozycje. Trzeba też powiedzieć o tym, że 
przepisy ograniczające wiek w sposób nieubłagany 
powodują odchodzenie starszych generałów, i dotyczy 
to całkiem pokaźnej grupy w tym i w przyszłym roku.

Jeśli chodzi o wyższych oficerów, pułkowników, 
podpułkowników, to na poziomie planowania struktur 
podjęliśmy takie decyzje, że wzmacniamy etatowo 
dywizje i brygady, a więc każdy dobry, doświad-
czony, chcący służyć oficer taką propozycję, jak są-
dzę, otrzyma. Przy tej okazji okazało się, że to nie 
jest tak, jak niektórym publicystom się wydaje, że 
wszyscy w wojsku chcą służyć w Warszawie. Wcale 
nie. Policzyliśmy, ile osób w tym momencie służy 
w Warszawie, ale dojeżdża, to znaczy ma dom rodzin-

cywilna kontrola jest właśnie wtedy, kiedy cywile 
są w stanie efektywnie skontrolować armię i nie ma 
takiego lejka czy silosa… sytuacji, kiedy, że tak po-
wiem, przez jedną osobę i jedno miejsce przechodzą 
wszystkie decyzje: te, które dotyczą planowania, te, 
które dotyczą koordynacji i dowodzenia, a potem i te 
dotyczące rozliczania oraz kontroli.

Tak więc myślę, że – tu odnoszę się do pytania pana 
marszałka Senatu – ta ustawa niewątpliwie poszerza 
zakres cywilnej kontroli nad armią. Ona jest trudniejsza 
dla ministra obrony, i tego dziś tu obecnego, i wszyst-
kich następnych, bo oznacza oczywiście większą od-
powiedzialność. Można przyjąć taki model, że jest ten 
jeden szef Sztabu Generalnego, który odpowiada za 
całe wojsko i któremu wszystko ten minister powinien 
przekazywać, albo iść w taki model, jaki my proponu-
jemy, taki, który zwiększa odpowiedzialność ministra, 
ale też zwiększa jego wiedzę. Jak sądzę, zwiększa też 
przejrzystość dla takich instytucji jak Senat, senacka 
komisja obrony, dotyczy to także Sejmu. Myślę więc, że 
ta zmiana, jeśli chodzi o cywilną kontrolę nad armią, jest 
bardzo istotna. Oczywiście nigdy nikt nie będzie mógł 
powiedzieć, że osiągnęliśmy jakiś idealny stan, jeśli 
chodzi o cywilną kontrolę nad armią, bo zawsze będą 
nowe wyzwania, nowe potrzeby. Jest kwestią szalenie 
istotną, co do której mogę powiedzieć, że odczuwam 
jeszcze pewien niedosyt − chodzi o cywilną kontrolę nad 
finansowaniem, nad wydatkowaniem środków. I to jest 
wspólna troska ministrów obrony w innych państwach 
NATO, bo często się na ten temat rozmawia. Tak więc na 
pewno trzeba tej cywilnej kontroli więcej, co nie znaczy, 
że to cywile mają teraz dowodzić czy się znać na sztuce 
wojny. To powinna być zawsze domena wojskowych. 
Ale wojsko, Siły Zbrojne i bezpieczeństwo państwa to 
są zbyt poważne sprawy, żeby je tak fragmentaryzować 
i nie mieć pełnej odpowiedzialności ze strony właści-
wych instytucji państwowych. I ja nie z uwagi na kurtu-
azję i zaszczytną obecność tutaj wliczam do tego także 
Senat. Uważam, że ten parlamentarny nadzór, bardzo 
aktywnie prowadzony i przez senacką komisję obrony, 
i przez sejmową komisję obrony, z wieloma spotkaniami 
– przecież nie ograniczamy kontaktów z żołnierzami, ta 
debata i wymiana opinii jest, jak sądzę, nieskrępowana 
– jest sprawą bardzo istotną, jest jednym z fundamentów 
cywilnej kontroli. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Ministrze.
Jeszcze pan senator Górecki, tak?
Bardzo proszę.
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(minister T. Siemoniak) ściwie nikogo on specjalnie nie interesuje. Chodzi 
mianowicie o konstytucyjność tej ustawy. Zawsze 
znajdą się usłużni konstytucjonaliści – wszyscy mają 
tytuły profesorów – którzy za pieniądze napiszą taką 
opinię, która jest całkowicie sprzeczna z innymi. 
I niechajże ten sąd ostateczny, czyli sąd konstytu-
cyjny rozstrzyga. Państwo, jak sądzę, myślą, że on 
rozstrzygnie politycznie, czyli tak, jak wam zależy. 

Proszę państwa, ja nie jestem prawnikiem, ale 
jestem człowiekiem w miarę rozumnym i kiedy czy-
tam opinię naszego Biura Legislacyjnego, które jest 
uznawane za najlepsze w całym polskim parlamencie, 
że jeśli chodzi o to, że prezydent Rzeczypospolitej 
mianuje szefa Sztabu Generalnego i dowódców rodza-
jów Sił Zbrojnych… To jest art. 134 ust. 3 konstytucji. 
Na miłość boską, tutaj każde dziecko widzi, że dwa 
razy dwa jest cztery i nawet wystąpienia czcigodnego 
generała Kozieja tego nie zmienią, bo on raz mówi 
tak, a innym razem mówi inaczej, w zależności od 
tego, co mu w danej sytuacji pasuje. Ta ustawa jest 
jawnie niekonstytucyjna, ale nie temu się dziwię.

Proszę państwa, Panie Ministrze, Panie Generale, 
no przecież macie wystarczająco dużo pieniędzy 
i wystarczający aparat do tego, żeby to samo zrobić 
porządnie. Chyba że tutaj chodzi o to, że nie jeste-
ście w stanie się dogadać, czyli dwa ośrodki, ośrodek 
prezydencki i ośrodek premierowski, nie są w stanie 
w tej materii się dogadać i mamy tutaj do czynienia 
z poważną, rzeczywiście poważną rozbieżnością, któ-
ra może wywołać, nie daj Boże, w jakimś krytycznym 
momencie niedobre skutki dla państwa polskiego, 
o czym nawet strach pomyśleć.

Proszę państwa, podczas debaty na posiedzeniu 
komisji… Muszę powiedzieć, że ja też jestem zwo-
lennikiem prawnych rozwiązań, które zmienią stary 
przestarzały model z różnych względów nieprzy-
stający do dzisiejszej rzeczywistości. Moje osobista 
opinia tutaj jest dalej idąca. Ja w ogóle uważam, że 
kiedyś wymyślono na okres przejściowy zwierzchni-
ka Sił Zbrojnych w postaci prezydenta, który, oddając 
władzę w starym systemie, chciał mieć pewne za-
bezpieczenia na okres przejściowy, potem przyszedł 
pan prezydent Wałęsa… Jakie były tego skutki? Ano 
była falandyzacja, był obiad drawski, było ryzyko, że 
pojawią się różne sytuacje groźne dla młodej demo-
kracji, bo wynikały one ze sporów kompetencyjnych 
i niejasności rozwiązań ustawowych.

Proszę państwa, podczas debaty na posiedzeniu 
komisji jedna kwestia mnie szczególnie zatrwożyła. 
Mianowicie sekretarz stanu, bardzo inteligentny pan sie-
dzący tu na sali, oświadczył tak: proszę państwa, ja się 
przyznaję, że to właściwe nie jest jeszcze doskonałe roz-
wiązanie, ale my to w następnej ustawie doprecyzujemy. 
No to co, bawimy się? Ta ustawa powinna być od razu 
doprecyzowana. I co więcej, Wysoka Izbo, można było 
prostymi zwrotami podyktowanymi w formie poprawki 

ny gdzieś daleko. Te osoby mimo, powiedziałbym, 
rozmaitych atrakcji, które niesie ze sobą służba w sto-
licy, są bardzo chętne do tego, żeby wrócić i służyć 
w dywizjach, w brygadach. Chcę też powiedzieć, że 
kontynuując dobrą tradycję moich poprzedników – na 
czele ze znakomitym moim poprzednikiem, obec-
nym tu senatorem Bogdanem Klichem – rozmawiam 
o tym z dowódcami wyznaczanymi na różne stopnie. 
Wielokrotnie miałem do czynienia z sytuacjami, kie-
dy służący od lat w centralnych dowództwach proszą 
o to, żeby ich skierować na linię. A więc, jak sądzę… 
W ocenie skutków regulacji bardzo rzetelnie podali-
śmy liczby, dane w tym zakresie, bo przecież nie po 
to te struktury konsolidujemy, żeby było tyle samo, 
ile jest w tym momencie – musi być mniej. Liczby, 
które podaliśmy… Tych kilkuset oficerów spokojnie 
zagospodarujemy. Koszty społeczne tej reformy bar-
dziej dotkną obsługę. Będziemy pracowali nad tym, 
żeby zapewnić tym osobom jakieś możliwości… No, 
będzie mniej sekretariatów, będzie mniej kierowców, 
ale to chyba nie jest złe. Bardzo dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy na liście mówców jest pan senator 

Bogdan Pęk.
A zatem bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Pęk:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Panie Generale! 
Wysoka Izbo!

Sprawa jest śmiertelnie poważna, ale pozwoli 
Wysoka Izba, że rozpocznę tak zwaną czarną humore-
ską. Otóż w czasie pewnego programu satyrycznego… 
Zacytowałem kiedyś taką zwrotkę byłemu ministrowi 
obrony narodowej; nieco się obraził, choć wcześniej 
byliśmy w dobrych stosunkach. Brzmi ona tak: nasz 
minister wojny rządził se spokojnie,/ generałów padło 
więcej jak na wojnie;/ armia po reformie bez wielkie-
go ścisku/ zmieści się dziś cała na jednym boisku. 
Pozwoliłem sobie zacytować Wysokiej Izbie tę zwrotkę 
z cyklu „czarny humor” wyłącznie dlatego, że jak na 
mój gust, to jakoś nie mamy szczęścia do tych reform 
w armii i do tego ustawodawstwa, które reguluje jedne 
z najważniejszych dla każdego narodu sprawy – spra-
wy obronności, które leżą w centrum zainteresowania 
i są tematami absolutnie strategicznymi.

Wysoka Izbo, rozpocznę od tematu, który, jak 
się wydaje, jak zwykle w tej Wysokiej Izbie nie jest 
poważnie dyskutowany… Z wyjątkiem senatora 
Cimoszewicza, który ten temat dzisiaj poruszał, wła-
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(senator B. Pęk) ceptację i przyzwolenie właściwie prawie wszystkich 
możliwych, liczących się sił politycznych, bo dziś rzą-
dzą ci, jutro będą rządzić tamci, a karuzela stanowisk 
dowódczych w armii i zmiany ustawowe robione na 
kolanie nie są dobre. To również wskazuję jako pewien 
istotny niedostatek, bo ponad wszelką wątpliwość ta 
konsultacja nie była wystarczająca.

Wysoka Izbo, mam tu przed sobą dwie analizy 
zlecone: pierwsza jest autorstwa profesora doktora 
habilitowanego Mariusza Muszyńskiego, a druga pro-
fesora doktora habilitowanego Bogusława Banaszaka. 
One nie zostawiają suchej nitki na konstytucyjności 
tej ustawy. Wydają się, tak wprost dochodząc do isto-
ty sprawy, całkowicie racjonalne. Jeżeli ta ustawa 
padnie w Trybunale Konstytucyjnym, to będziemy 
w sytuacji nieciekawej i nie znajdziecie wtedy uspra-
wiedliwienia dla tego, że nie chcieliście w momen-
cie, gdy był jeszcze na to czas, dokonać w ustawie 
takich zmian, które by w znacznej mierze ten zarzut 
likwidowały, a także likwidowały zarzut postawiony 
przez nasze Biuro Legislacyjne. Również Rządowe 
Centrum Legislacji wyraziło nieco delikatniej sfor-
mułowaną opinię, jednakowoż jasno z niej wynika, 
że również ono stawia zarzut niekonstytucyjności.

W tej sytuacji, występując w imieniu Prawa 
i Sprawiedliwości i rozumiejąc potrzebę i wagę tego 
zagadnienia i jego uregulowania, nie mogę zgodzić 
się na zaklepanie ustawy i głosowanie za ustawą 
w takim kształcie. W imieniu własnym oraz senatora 
Górskiego składam wniosek o odrzucenie projektu 
ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz głos zabierze pan senator Maciej Klima. 

Bardzo proszę.

Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panowie 
Ministrowie! Panowie Generałowie!

Ustawa z dnia 21 czerwca 2013 r., skierowana do nas 
z Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, o zmianie ustawy 
o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektórych 
innych ustaw w sposób zasadniczy zmienia system kiero-
wania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej 
Polskiej. Wprowadza stanowisko dowódcy generalnego 
rodzaju Sił Zbrojnych, wprowadza stanowisko dowódcy 
operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych, zmienia pozycję 
szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, sprowadza-
jąc go z pozycji organu dowodzącego w imieniu ministra 
obrony narodowej w czasie pokoju do pozycji organu 
pomocniczego i doradczego ministra. Dotychczas szef 
Sztabu Generalnego był uważany za naczelnego dowód-
cę Sił Zbrojnych w czasie pokoju. Zmiana dokonana 

przez nasze Biuro Legislacyjne usunąć te głębokie niedo-
skonałości w ustawie. Na wniosek przedstawicieli obozu 
zarówno prezydenckiego, jak i ministerialnego Wysoka 
Komisja, jak zwykle, przegłosowała, przyjęła, że dwa 
razy dwa jest pięć, i basta. Proszę państwa, o co chodzi? 
Znakomita prawniczka napisała: „Przedmiotowy przepis 
przyznaje Prezydentowi Rzeczypospolitej kompeten-
cję do wskazania, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, 
osoby przewidzianej do mianowania na stanowisko 
Naczelnego Dowódcy Sił Zbrojnych”. I dalej: „Przepis ten 
w żaden sposób nie określa, kto może być wskazany jako 
osoba pretendująca do stanowiska Naczelnego Dowódcy. 
Czy będzie to żołnierz, czy osoba cywilna, posiadająca 
jakie wykształcenie, kwalifikacje. Jakie będzie miała 
obowiązki, jakie będzie posiadała uprawnienia z tytułu 
wskazania, czy otrzyma z tytułu «pozostawania w sta-
nie gotowości» osobne wynagrodzenie. W jaki sposób 
będzie odwoływana i czy może to być jednocześnie tyl-
ko jedna osoba”. Proszę państwa, przecież to są bardzo 
poważne zarzuty. Pytam tutaj z tej wysokiej trybuny: 
dlaczego nie zgodziliście się, żeby od razu to wprowa-
dzić? Przecież można to było zrobić jeszcze na etapie prac 
komisji w Senacie, można to było zrobić, wtedy presja 
na ocenę negatywną tej ustawy byłaby niepomiernie 
mniejsza. Temu się po prostu dziwię.

Poza tym z doświadczenia wiem, że prowizorki 
mają bardzo długi żywot, a w tej materii nie powinno 
być prowizorki. Co prawda obecna sytuacja geopoli-
tyczna, nasza przynależność do NATO nieco łagodzi 
bezpośrednie zagrożenie dla naszego państwa jakimiś 
akcjami zbrojnymi z zewnątrz, ale sytuacja jest płynna, 
kryzys światowy jest bardzo głęboki i nie jest jasne, jak 
się będzie rozwijać ów kryzys w przyszłości, jakie będą 
jego konsekwencje. Patrząc na zachowania niektórych 
naszych sąsiadów, można stwierdzić, że wymagana 
jest, że tak powiem, czujność w tej materii. Pan mi-
nister zręcznie się wykręcił od odpowiedzi na pyta-
nie, co będzie, jak pan prezydent nie zechce powołać 
wskazanego przez niego człowieka na naczelnego do-
wódcę. Proszę państwa, a dlaczego nie wprowadzić tu 
pewnego stopniowania? Jeżeli pan prezydent w ciągu 
trzech miesięcy z trzech kandydatów wskazanych przez 
ministra go nie powoła, to wtedy minister decyduje, 
kropka. I już, sprawa jasna, prosta i oczywista. Mnie 
nie bardzo interesują jakieś tarcia między obozami, 
interesuje mnie stan bezpieczeństwa.

Wreszcie rzecz, o której była mowa w czasie debaty 
sejmowej. Ja pytałem o to już na posiedzeniu komisji, 
ale ponieważ to konsultowałem, to jeszcze raz powiem 
to z trybuny. Otóż przedstawiciel największej partii 
opozycyjnej, Prawa i Sprawiedliwości, w Sejmie zarzu-
cił, że ustawa ta w czasie tworzenia nie była w wystar-
czający sposób konsultowana z opozycją. Taka ustawa 
powinna być ponadpartyjna i powinna uzyskać ak-
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(senator M. Klima) ły się akcenty dotyczące opracowania nowej Strategii 
Bezpieczeństwa Narodowego – polityczno-strategicznej 
dyrektywy obronnej, w której zostaną wprowadzone 
nowe zadania dla Sił Zbrojnych. Czy w związku z tym 
logiczne jest w tej sytuacji budowanie, konstruowanie 
nowych struktur dowodzenia? Złą praktyką legislacyjną 
jest nieuwzględnianie merytorycznych poprawek, mię-
dzy innymi zgłoszonych w czasie posiedzenia senackiej 
Komisji Obrony Narodowej. Ustawa nie powinna budzić 
wątpliwości prawnych, jej zapisy powinny być przejrzy-
ste i szczegółowe. Ustawodawca w trakcie dyskusji nad 
ustawą nie powinien tłumaczyć, że niektóre aspekty tej 
ustawy zostaną uszczegółowione w pracach legislacyj-
nych w bliżej nieokreślonej przyszłości.

Ustawa jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa 
i kierowania Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej 
Polskiej i powinna być konsensusem między wszyst-
kimi siłami politycznymi, gdyż każda reforma zarzą-
dzania, kierowania Siłami Zbrojnymi niesie ryzyko 
pewnego chaosu, niepewności, bezładu, że tak po-
wiem, w mózgu armii. Kto będzie ponosił polityczną 
odpowiedzialność, gdy na przykład zakwestionuje tę 
ustawę Trybunał Konstytucyjny?

Zwracam się również z pytaniem, czy w czasie 
prac ministerstwo obrony brało pod uwagę inne, alter-
natywne rozwiązania. Na koniec przykład: Napoleon 
Bonaparte mawiał, że armia baranów, której przewo-
dzi lew, jest silniejsza od armii lwów przewodzonej 
przez barana. Tylko jasne i precyzyjne określenie 
zasad w tak ważnym obszarze, jakim jest bezpieczeń-
stwo naszego kraju, pozwoli na sprawne i skuteczne 
zarządzanie. Życzę zatem, by armii lwów przewodził 
lew. Dziękuję panu marszałkowi.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz zabierze głos pan senator Andrzej 

Owczarek… A, przepraszam! Ryszard Górecki. 
Bardzo przepraszam.

(Senator Ryszard Górecki: Ja się nazywam 
Górecki.)

Ryszard Górecki, bardzo proszę.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! 
Generałowie!

Ja nie chciałbym uprawiać teraz polityki, chciał-
bym jedynie przekazać informację, opinię środowiska 
wojskowego z Warmii i Mazur, z którym prowadzi-
łem rozmowę. Mam tu krótką notatkę, którą sobie 
przygotowałem. Po pierwsze, środowisko z Warmii 
i Mazur uważa, że jest to krok w dobrym kierunku. 
Idea połączenia to tendencja światowa, która przecież 
ma miejsce właśnie teraz. Jej zastosowanie w sys-

w art. 5 ustawy pozbawia szefa Sztabu Generalnego 
możliwości bycia uprawnionym do wyrażenia zgody 
na przemieszczanie się wojsk obcych przez terytorium 
Polski oraz pobyt wojsk obcych, w liczbie do pięciuset 
osób, na terytorium Rzeczypospolitej w czasie pokoju. 
Ustawa przewiduje likwidację odrębnych dowództw 
rodzajów Sił Zbrojnych. Zlikwidowane zostaną dowódz-
twa Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, Marynarki 
Wojennej, Wojsk Specjalnych. W ich miejsce powstanie 
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych. Ustawa 
określa kompetencje ministra obrony narodowej oraz 
zasady działania szefa Sztabu Generalnego. Jednym 
z głównych elementów tej ustawy jest utworzenie już 
w czasie pokoju pełnowymiarowego wojennego orga-
nu dowodzenia Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej 
Polskiej – naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych. Przepis 
ten przyznaje prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej 
kompetencje do wskazania na wniosek prezesa Rady 
Ministrów osoby przewidzianej do mianowania na sta-
nowisko naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych.

Inne zmiany są na przykład takie: Inspektorat 
Marynarki Wojennej będzie w Warszawie, a Centrum 
Dowodzenia Operacjami Morskimi – w Gdyni. Nie 
będzie już, jak obecnie, odrębnego Inspektoratu 
Wojskowej Służby Zdrowia.

Każdy system kierowania i dowodzenia wymaga 
doskonalenia i rozwoju, ustawa wprowadza jednak 
szereg zmian ustrojowych. Proponowana reforma ma 
polegać na zintegrowaniu, czyli połączeniu trzech 
podstawowych funkcji: planowania strategicznego, 
operacyjnego i dowodzenia ogólnego. Ma to spowo-
dować redukcję centralnych organów dowodzenia 
z obecnych siedmiu do trzech.

Zamiar ograniczenia organów dowodzenia można 
uznać za właściwy, słuszny, jednak tworzenie tego 
systemu w mojej ocenie wyprzedza realizację nie-
których zasadniczych rekomendacji Strategicznego 
Przeglądu Bezpieczeństwa Narodowego przyjętego 
przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego w dniu 
8 listopada 2012 r. Dotyczy to ewentualnie zmian 
konstytucyjnych, doprecyzowujących rolę i kompe-
tencje naczelnego dowódcy Sił Zbrojnych w czasie 
wojny. We wspomnianej rekomendacji domagano się 
albo jednoznacznego określenia organu kierującego 
obroną państwa w czasie wojny – chodzi o zasadę 
jednolitego dowodzenia, jednolitego kierowania – 
albo konstytucyjnego nadania tego uprawnienia 
Radzie Gabinetowej, czyli organowi właściwemu 
do zapewnienia współdziałania pana prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej i Rady Ministrów.

Nastąpi stworzenie nowej strategii wojskowej 
Rzeczypospolitej Polskiej. Zarówno w Strategicznym 
Przeglądzie Obronnym, jak i w wystąpieniu pana pre-
zydenta w czasie odprawy 13 marca 2013 r. pojawi-
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(senator R. Górecki) a cała wojna toczy się o to, czy ta ustawa jest zgodna 
z konstytucją, czy nie. Oczywiście padają takie ar-
gumenty, że nasi prawnicy to są uczciwi, a wasi to 
są nieuczciwi. Każdy płaci, zdaje się, za konsultacje 
prawne, a o tym, który z prawników ma rację, decy-
duje nie osobisty pogląd głoszącego te słowa, od tego 
jest Trybunał Konstytucyjny.

Ja na przykład przeczytałem opinie – nie wiem, 
czy wszyscy dyskutujący przeczytali opinie skiero-
wane przez ministra Siemoniaka do marszałka Senatu 
– i mnie osobiście szczególnie przekonała krótka opi-
nia prawna profesora Izdebskiego, który napisał, że 
konstytucja mówi w zasadzie o dwóch konkretach: 
o tym, że nie można łączyć stanowisk szefa Sztabu 
Generalnego i dowódców rodzajów Sił Zbrojnych, 
i o tym, że tych dowódców musi być przynajmniej 
dwóch, skoro jest mowa o dowódcach rodzajów Sił 
Zbrojnych.

Wszelkie wątpliwości, które były na etapie two-
rzenia tej ustawy, wynikały z tego, że początkowo 
prawdopodobnie chciano uniknąć zbyt długiego tytu-
łu i była mowa o dowódcy operacyjnym Sił Zbrojnych 
i o dowódcy generalnym Sił Zbrojnych. Brakowało 
słowa, które było zawarte w konstytucji, brakowa-
ło słowa „rodzaje” w odniesieniu do Sił Zbrojnych. 
Zdaje się, że od czasu, kiedy je wprowadzono, biuro 
legislacyjne rządu przestało na ten temat dyskutować 
i cała sprawa się skończyła. Ja jestem o tym przeko-
nany, ale moje przekonanie nie jest wystarczające. 
Musimy poczekać, musimy poczekać, aż sprawą zaj-
mie się Trybunał Konstytucyjny. To jedna sprawa.

Druga sprawa. A co będzie, jeśli Trybunał 
Konstytucyjny orzeknie – w co, jak mówiłem, oso-
biście nie wierzę – o niezgodności ustawy? No cóż, 
zostaną podjęte działania mające na celu odchudzenie 
centralnych jednostek w wojsku. I myślę, że to nikomu 
nie zaszkodzi, nic złego się przez to nie stanie. Ale ja 
jestem głęboko przekonany – i dalej to podkreślam – 
że po wprowadzeniu poprawek, które zostały przyjęte 
przez komisję, ustawa zostanie zaakceptowana przez 
Trybunał Konstytucyjny.

Pan senator Pęk wspominał, że Biuro Legislacyjne 
proponowało kilka poprawek, i rzucał jak z rękawa, 
co by można było w ustawie wprowadzić, a jedno-
cześnie mówił o tym, że prawo powinno być stano-
wione w sposób bardzo głęboko przemyślany. A ja 
myślę, że przyjęcie takich poprawek przez komisję 
akurat nie spełniłoby swojej roli. Bo skoro mamy 
zapewnienie ministra obrony narodowej i szefa Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego, że w ciągu pół roku 
zostanie przygotowana ustawa, która jasno i szcze-
gółowo wszystko wyjaśni, to jest to dla mnie lepsze 
rozwiązanie niż przyjęcie teraz poprawek tylko po to, 
żebyśmy dzisiaj nie mieli o czym dyskutować. Tak 
że, proszę państwa, cała ta dyskusja na tematy praw-
ne… Używając barwnego języka pana senatora Pęka, 

temie dowództwa Wojska Polskiego prowadzi do 
unowocześnienia tych struktur. Zmniejszenie liczby 
ośrodków dowodzenia również jest słuszne, zmiana ta 
ma charakter funkcjonalny. Wyłączenie szefa Sztabu 
Generalnego Wojska Polskiego z grupy podmiotów 
dowodzących spowoduje, że podział kompetencji 
będzie bardziej przejrzysty. Dotąd ten podział był 
niejasny, a kompetencje rozproszone, mówiło się na-
wet o tym, że jest więcej dowódców niż wojska. To 
jest opinia środowiska, nie uprawiam – jeszcze raz to 
powtarzam – polityki.

To środowisko, z którym prowadziłem rozmowy, 
też zgłasza problem, który jego zdaniem w najbliższym 
czasie powinien zostać rozwiązany, o czym rozmawiali-
śmy z ministrem Siemoniakiem. A mianowicie art. 11b 
ust. 2 pkt 2 ustawy o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej określa zakres działania 
dowódcy operacyjnego. W tych zapisach powtarza się 
formuła „w czasie pokoju, w sytuacji kryzysowej lub 
w czasie wojny”. Nie do końca jasne jest dla mnie to, co 
to są sytuacje kryzysowe. Art. 228 pkt 1 Konstytucji 
RP mówi o sytuacjach nadzwyczajnych, a są to: stan 
wojenny, stan wyjątkowy oraz klęska żywiołowa. Może 
warto byłoby doprecyzować te terminologiczne nieja-
sności. Skończyłem i dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Andrzej Owczarek.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Szanowni 
Państwo!

Ta ustawa kończy cały etap trzyletnich prac nad re-
formą wojska. Była ona szczególnie oczekiwana przez 
żołnierzy służących bezpośrednio w jednostkach 
wojskowych i ich dowódców. Ktokolwiek rozmawiał 
z tymi dowódcami i pytał, co im najbardziej dokucza, 
dowiadywał się zapewne, że liczba e-maili otrzymy-
wanych od rozmaitego rodzaju dowódców, którzy 
kazali coś tam natychmiast wyjaśniać. Biurokracja 
wojskowa. Każda biurokracja jest czymś złym, ale 
biurokracja wojskowa, o czym wspomina wiele dzieł 
literackich, jest szczególnie trudna i myślę, że dobrze, 
że ostatecznie wzięliśmy się za tę reformę.

Przejrzałem dokładnie zapis dyskusji w Sejmie, 
przysłuchuję się dyskusji tutaj i odnoszę dziwne 
wrażenie. Wygląda to tak, jakby wszyscy mówili, 
że ta ustawa jest bardzo potrzebna, nikt nie zgłasza 
merytorycznych wniosków, marszałek Dorn zgłosił 
kilka poprawek redakcyjnych, tak bym je nazwał, 
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(senator A. Owczarek) rzecz, która tak naprawdę zmieniła rozumienie tej 
armii, zmieniła podejście do niej, zmieniła podejście 
żołnierza do polskiej armii i wpłynęła na możliwości 
naszego działania. Dzisiaj zaś minister Siemoniak 
i minister Koziej – wspaniały duet, jestem pełen po-
dziwu i pod wrażeniem tego, jak mogą ze sobą współ-
pracować dwa organy państwa, czyli reprezentujący 
stronę pana prezydenta minister Koziej i reprezen-
tujący stronę pana premiera minister Siemoniak – 
pokazują, jak można w duecie tworzyć dobre prawo. 
Bo to nie jest złe prawo, ale jest to prawo, które jest 
potrzebne i które rozwiązuje dużo problemów na 
przyszłość, przede wszystkim dostosowując naszą 
armię do struktur światowych.

Nie zgadzam się oczywiście z zarzutem niekon-
stytucyjności. Tak naprawdę nic w tej sprawie nie 
wiemy, nie ma na razie żadnego wniosku… Dzisiaj 
możemy podawać różne argumenty, możemy się prze-
rzucać argumentami za i przeciw, ale poczekajmy 
– jeżeli będzie skierowany wniosek do trybunału, 
to będziemy się nad tą sprawą zastanawiać. Dzisiaj 
jesteśmy w trakcie debatowania nad bardzo dobrą 
ustawą, która zmienia formę zarządzania polską ar-
mią, ale przede wszystkim – tak to wygląda z moje-
go punktu widzenia – osłabia organ, który w dużej 
mierze na przestrzeni wielu lat… On może nie tyle 
narobił dużo szkody – bo to by było stwierdzenie 
za daleko idące – ile nie zastosował się do pewnych 
zasad funkcjonowania w polskiej przestrzeni społecz-
nej w taki sposób, w jaki powinien; mówię o Sztabie 
Generalnym. Obiad drawski rozpoczął proces w pol-
skiej armii, który nie do końca może został wtedy 
zrozumiany, ale też nie do końca był czas na to, aby 
pewne rzeczy uporządkować. Sztab Generalny dostał 
taką władzę i takie możliwości funkcjonowania, że 
tak naprawdę dzisiaj minister Siemoniak i minister 
Koziej, proponując tę ustawę, przywracają cywilną 
kontrolę nad armią. Można dzisiaj powiedzieć, że 
będący przed ministrem Siemoniakiem poprzedni 
minister, nasz kolega z Senatu, nie miał takiego wpły-
wu. Wszelkiego rodzaju złe rzeczy, jak się rozmawia 
z żołnierzami… Dzisiaj pan profesor Górski… senator 
Górecki prezentował również stanowisko środowiska. 
Z tym środowiskiem każdy z nas rozmawia. Kiedy 
był problem na dole, wśród żołnierzy, ten filtr Sztabu 
Generalnego powodował, że często do ministra do-
cierały kompletnie zniekształcone informacje. Te in-
formacje oczywiście spowodowały różne tragiczne 
przypadki, które mieliśmy okazję w ostatnich kilku 
latach oglądać. Ten okres kończymy. Sztab Generalny 
ma swoje miejsce planistyczne i niech w tym miejscu 
pozostanie.

Panie Ministrze, ja oczywiście będę głosował za tą 
ustawą, bo w pełni jestem do niej przekonany. Mam 
nadzieję, że nie ma tu żadnego problemu niekonsty-
tucyjności, nie dopuszczam takiej możliwości, myślę, 

dam tu takie wiejskie porównanie. Oto właściciel 
ogrodu złapał chłopaka, który kradł mu śliwki, bije 
go i krzyczy: nie chodzi o te śliwki, ale po coś na to 
drzewo lazł?! Bo tu nikomu nie chodzi o treść ustawy, 
nikomu nie chodzi o to, czy ta ustawa coś zmienia, i to 
w sposób pozytywny – a muszę powiedzieć, że połą-
czenie Sił Zbrojnych to jest na pewno coś niesłychanie 
ważnego… Ponadto nic tu nie wspominaliśmy na 
przykład o ewentualnych zagrożeniach w cyberprze-
strzeni. Kto ma się tym zajmować? Wojska lądowe, 
wojska powietrzne? Myślę, że dzięki tej ustawie tego 
typu sprawy znajdą lepsze rozwiązania.

Kwestia tego, że nie konsultowano ustawy z naj-
ważniejszą partią opozycyjną. No cóż, taka pierwsza 
podstawowa konsultacja odbyła się na posiedzeniu 
Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Niestety, przy-
wódca najważniejszej partii opozycyjnej nie wziął 
w nim udziału. A trudno dyskutować z kimś, kto nie 
chce dyskutować. I dlatego proponowałbym takich 
tematów nie poruszać.

Z tych powodów, o których mówiłem, na posie-
dzeniu komisji zdecydowaliśmy, że ustawę należy 
przyjąć, zwłaszcza że nasza armia oczekuje tej przy-
gotowywanej reformy.

Jest jeden problem, o którym nikt nie wspomniał, 
a myślę, że jest on chyba najważniejszy. Otóż jest 
to krótki czas na wprowadzenie w życie ustawy, bo 
ustawa ta wchodzi w życie 1 stycznia. W związku 
z tym konieczne jest ogromne nasilenie prac ze strony 
Ministerstwa Obrony Narodowej, tak aby przez ten 
faktycznie krótki okres nie powstało w wojsku duże 
zamieszanie. Ale w tej kwestii liczę na operatywność 
pana ministra obrony narodowej. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz zabierze głos pan senator Maciej Grubski. 

Bardzo proszę.

Senator Maciej Grubski:

Szanowny Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! 
Panie Generale!

W sprawach armii powinniśmy być jak jedna 
pięść, bo to armia jest dzisiaj tym elementem, który 
w obecnym niespokojnym świecie odgrywa tak na-
prawdę najważniejszą rolę. I trochę mnie dziwi, że 
staramy się w przypadku tej ustawy… A są dwie takie 
ustawy, które dogłębnie zreformowały polską armię 
i które stworzyły tak naprawdę nowy jej obraz, dały 
nową jakość polskiej armii. Nie ma tu w tym momen-
cie Bogdana Klicha, a to Bogdan Klich przemienił 
polską armię w armię zawodową. I to była pierwsza 
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(senator M. Grubski) Ze strony pana generała Kozieja padł przykład, że 
w NATO jest już jakby inaczej. No ale to w NATO. 
Jak ja byłem na konferencji w Paryżu, kiedy Francja 
kończyła swoją prezydencję, to tam było podobnie jak 
u nas: armia dwustutysięczna i w konferencji z ich 
strony uczestniczyli cywilny minister obrony naro-
dowej oraz szef ich sztabu. Więc domyślam się, że 
wtedy tam była taka struktura jak u nas.

Wojsku potrzebna jest stabilizacja. I to rozumiemy. 
My wyrażamy swoją troskę w tym zakresie, mamy 
obowiązek mówić o sprawach wojska i podejmować 
decyzje w tym obszarze. Rozmawiamy też o wojsku 
z ludźmi, którzy przesłużyli w wojsku całe swoje 
życie zawodowe. Oni również wyrażają się o woj-
sku z troską, mają obawy o dzisiejszy stan armii, 
poczynając od liczebności, kończąc na zdolnościach 
bojowych itp. Nie chcę już wchodzić w szczegóły. 
Wojsko, obronność jest ważną dziedziną, a ta szyb-
kość działania, krótki okres wejścia w życie ustawy, 
jak powiedział mój przedmówca, senator Owczarek… 
Moim zdaniem ten termin jest zbyt krótki i jest on 
niejako… Nie chcę powiedzieć, że szkodliwy, ale 
jest on niekorzystny dla armii. To tyle z mojej strony. 
Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Widziałem, że pan senator Pęk chciałby wyko-

rzystać przysługujące mu pięć minut, jako że każdy 
senator może przemawiać w sumie piętnaście minut.

A zatem bardzo proszę, Panie Senatorze. Wcześniej 
dałem panu dwie minuty, tak że…

Senator Bogdan Pęk:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Ja bardzo krótko. Trzeba jeszcze wziąć pod uwagę 

to, że dzisiaj prezydent, premier i podlegający mu 
minister obrony narodowej są z jednego obozu poli-
tycznego. Doświadczenie uczy… Czasem bywa tak, 
że prezydent jest z innego obozu niż premier i wtedy 
napięcia w stosunkach między tymi kluczowymi dla 
obronności państwa osobami powodują dodatkowe 
napięcia… To jest jeszcze jeden argument za tym, 
żeby ze względu na mogące tutaj wystąpić spory kom-
petencyjne, personalne itd. niesłychanie precyzyjnie 
ustanowić…

Proszę państwa, pan senator Owczarek… Chyba 
już wyszedł. Nie, jest jeszcze. Panie Senatorze, pani 
legislator zaproponowała istotne poprawki, które miały 
zlikwidować tę pustkę w przepisach ustawy. Chodziło 
o to, w jaki sposób zostanie wskazana ta osoba, jakie 
ma mieć kompetencje, jakie wynagrodzenie. Krąży 
tutaj nawet taki dowcip: nie wiadomo, czy będzie miała 
biurko; nie wiadomo, kto jej je da. Jeżeli na ustalenie 

że wszystko będzie w porządku. Zmieniajmy polską 
armię w taki sposób.

Jeśli chodzi o polską część dowództwa, które 
będzie się zajmowało sprawami operacyjnymi, to 
pamiętajmy, że oni potrzebują do życia tego paliwa, 
czyli potrzebują również elementów zewnętrznego 
działania polskiej armii. Misja w Afganistanie koń-
czy się w 2014 r. Myślę, że my powinniśmy bardzo 
poważnie rozważać to, aby nie wycofać się z misji 
zagranicznych, rozważać wspólnie z naszymi part-
nerami z NATO, wspólnie z naszymi partnerami 
z ONZ i z innymi strukturami, które tak napraw-
dę niosą pokój na świecie i często niosą zmiany 
w funkcjonowaniu państw mających te wewnętrz-
ne problemy, bo wojsko jest elementem, który jest 
w stanie takie problemy rozwiązać. My do Mali 
nie weszliśmy w taki sposób, w jaki powinniśmy 
wejść, przynajmniej ja tak argumentowałem, być 
może będą nowe szanse. Pamiętajmy, że ta struk-
tura polskiej armii, która została zapoczątkowana 
w Afganistanie, w Iraku… Dzisiaj to jest kompletnie 
inna armia, armia o wysokich parametrach, o dobrej 
jakości. I za to trzeba cenić państwa, za waszą pra-
cę. Ja w pełni popieram tę ustawę, dziękuję, że ona 
wpłynęła do Senatu.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Henryk Górski. Bardzo proszę.

Senator Henryk Górski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Tak jak tutaj było powiedziane, ta ustawa zmienia 

dowodzenie i kierowanie naszym wojskiem, z tym 
musimy się zgodzić. W wojsku od czasu, kiedy tam 
byłem jako żołnierz zasadniczej służby wojskowej, 
po dzień dzisiejszy, zawsze był dowódca. I od, po-
wiedzmy, drużyny do szczebla najwyższego jest jasno 
określone, kto to jest.

Ja podzielam wątpliwości, które tutaj padły, jeżeli 
chodzi o zapis konstytucyjny. Poza tym ja osobiście 
mam inne zdanie niż to, które tutaj było wypowia-
dane: według mnie zniesienie Sztabu Generalnego 
i dowództw rodzajów Sił Zbrojnych nie jest dobre. Bo 
powiedzmy, jeżeli nawet będzie kierowanie czy do-
wodzenie poszczególnymi jednostkami, to ktoś musi 
ten rodzaj Sił Zbrojnych ogarniać. Padło, że będzie to 
inspektor czy jakaś komórka, powiedzmy, dowódcy 
generalnego czy operacyjnego. Ale w wojsku, jak 
wiemy, ważne jest planowanie i moim zdaniem dobrze 
by było, żeby te dowództwa dalej funkcjonowały. Tak 
że mam w tym względzie inne zdanie.
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(senator B. Pęk) Obecni tu prawnicy rządowi czy prawnicy Biura 
Bezpieczeństwa Narodowego mają jednoznaczną 
opinię w tej sprawie, co nie zmienia faktu, że ra-
cję miał minister Czesław Mroczek, mówiąc, że 
te kwestie wymagają dopracowania. Zgadzamy 
z panem senatorem, że w ustawie o stanie wojen-
nym trzeba na nowo przejrzeć… To nie dotyczy 
tylko tej jednej wycinkowej kwestii naczelnego 
dowódcy, ale w ogóle relacji prezydenta, prezesa 
Rady Ministrów, Rady Ministrów z… To wszystko 
są takie tematy, które wymagają uregulowania. 
Państwo senatorowie zapewne pamiętają, jakie 
dyskusje pojawiały się w pierwszych latach po 
uchwaleniu konstytucji, kiedy te regulacje zostały 
przyjęte. Również wtedy pojawiały się rozmaite 
wątpliwości dotyczące kwestii naczelnego dowód-
cy. Sądzę, że debata, która przecież prędzej czy 
później trafi także do Senatu, będzie bardzo po-
ważną i ciekawą debatą. Będzie wtedy okazja do 
tego, aby zasadniczo rozważyć kwestię dotyczącą 
naczelnego dowódcy, pamiętając o tym, że Polska 
jako członek NATO uczestniczy w zjednoczonej 
strukturze dowodzenia i że musimy uwzględniać 
ten zewnętrzny kontekst.

Jeśli chodzi o konsultacje społeczne, w tym 
konsultacje z największym klubem opozycyjnym, 
to… Pan senator Owczarek mówił o tym, że dwa 
razy na ten temat wszechstronnie debatowała Rada 
Bezpieczeństwa Narodowego. Przedstawiciele klu-
bów parlamentarnych mieli okazję zapoznać się z tym 
zagadnieniem, wypowiedzieć się na jego temat, zadać 
wszelkie możliwe pytania. Pierwsze z tych posiedzeń 
obyło się w kwietniu 2012 r. i zainaugurowało cały 
proces dyskusji nad tym projektem. W trybie formal-
nym konsultacje społeczne rozpoczęły się w lipcu 
ubiegłego roku – projekt został udostępniony opinii 
publicznej i przesłany do wszystkich organizacji in-
teresujących się i zajmujących się sprawami bezpie-
czeństwa czy wojska, od których otrzymaliśmy wiele 
różnych opinii. Wyprzedzając normalną procedurę, 
w grudniu i w styczniu szeroko prezentowaliśmy se-
nackiej i sejmowej Komisji Obrony Narodowej zało-
żenia tego projektu, tak że nie przyjmuję zarzutu do-
tyczącego braku konsultacji. Nie tylko dopełniliśmy 
wszystkich procedur, ale nawet zostały podjęte takie 
działania, które wykraczają poza tradycyjną procedu-
rę. Mogę powiedzieć, że i dyskusja w Senacie, i dys-
kusja w Sejmie wpłynęły na nasze poglądy związane 
z tą sprawą. Nie wiem, jakiej jeszcze formy konsulta-
cji można w takim przypadku oczekiwać, bo przecież 
to parlament – Sejm i Senat – jest tym miejscem, gdzie 
dyskusja odbywa się w sposób określony regulami-
nami, przejrzysty i czytelny dla opinii publicznej. 
Wydaje mi się, że ten zarzut jest zarzutem nietrafnym. 
Chcę też powiedzieć, że na dalszym etapie debaty 
sejmowej nie był on podnoszony. Był podnoszony 

tego, jak pan słusznie zauważył, jest jeszcze tylko parę 
miesięcy… To nie jest krytykanctwo, to jest po prostu 
konstruktywna krytyka tego aktu, który moim zda-
niem jest aktem dalekim od doskonałości, a jednocze-
śnie porusza materię, która… W tej sprawie powinna 
być zgoda ponad podziałami politycznymi, bo, jak 
sądzę, na tej sali, w parlamencie nie ma nikogo, kto 
by chciał osłabiać zdolność bojową polskiej armii czy 
szeroko rozumianych Sił Zbrojnych. Dlatego powta-
rzam: podczas obrad Senatu luki w tych kluczowych 
kwestiach mogły zostać uzupełnione. Nie rozumiem, 
dlaczego się panowie uparli – a w ślad za panami se-
natorowie w komisji – żeby tego nie robić, bo zrobimy 
to za pół roku. To na pewno znacznie złagodziłoby 
napięcie i naszą krytykę. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że pan senator Wiesław Kilian złożył 

swoje przemówienie w dyskusji do protokołu*, jak 
również o tym, o czym wszyscy obecni wiedzą, że 
został zgłoszony wniosek o charakterze legislacyjnym 
na piśmie. Złożył go pan senator Bogdan Pęk.

Czy pan minister chciałby się odnieść do tego 
wniosku, ewentualnie do uwag w dyskusji? Jeśli tak, 
to bardzo proszę.

Minister Obrony Narodowej  
Tomasz Siemoniak:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pozwolę sobie odnieść się do kilku wątków dys-

kusji. Pan senator Bogdan Pęk mówił o kwestii 
naczelnego dowódcy, a ja powtórzę to, co mówiłem 
wcześniej: wątpliwości pana senatora dotyczą stanu 
obecnego, a te kwestie są uregulowane od czasu 
wejścia w życie konstytucji z roku 1997. Uważam, 
że te propozycje, które zgłaszał pan senator, były-
by z punktu widzenia konstytucyjności szalenie 
ryzykowne. Jeżeli w innym miejscu podnosi się 
wątpliwości konstytucyjne, to w przypadku do-
określania, zmieniania kompetencji prezydenta 
i premiera w odniesieniu do naczelnego dowódcy, 
tworzenia jakichś formuł, że są trzy miesiące… Ja 
już nie mówię, że merytorycznie jest to… A trzy 
miesiące w warunkach wojennych… Po co naczel-
ny dowódca po trzech miesiącach? A jeżeli chodzi 
tylko o materię konstytucyjną, to, jak uważam, 
komisja postąpiła bardzo słusznie, nie przyjmując 
tych propozycji, bo były one szalenie ryzykowne 
z punktu widzenia ich zgodności z konstytucją. 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(minister T. Siemoniak) przełożonymi tych żołnierzy. Tak więc nie sądzę, 
żeby oni mieli tutaj jakiekolwiek wątpliwości.

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Na koniec 
chciałbym bardzo serdecznie podziękować panu se-
natorowi Józefowi Zającowi za prowadzenie tej spra-
wy, za wnikliwość, za aktywność. I ponownie proszę 
Wysoki Senat o przychylność wobec tego rządowego 
przedłożenia. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
I jeszcze pan minister, generał Koziej chciałby 

zabrać głos. Bardzo proszę.

Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego 
Stanisław Koziej:

Panie Marszałku, ja chciałbym odnieść się do 
dwóch wypowiedzi – pana senatora Pęka i pana 
senatora Górskiego. Co prawda mam maleńką na-
dzieję, że pan senator wycofa swój wniosek, no ale 
mimo wszystko chciałbym zwrócić uwagę, że tak 
naprawdę, podążając za tokiem rozumowania pana 
senatora, można stwierdzić, że ta ustawa, którą 
my wprowadzamy, spełnia oczekiwania, o których 
mówił pan senator – zaraz postaram się to wyka-
zać – a wnioski, które pan senator formułuje na 
koniec, są niejako odwrotne. Najpierw pan senator 
powiedział, że armia polska mieści się na jednym 
boisku. No ale dowództwo tej armii mieści się 
gdzieś na Foksal, ono nie mieści się… Armia jest 
coraz mniejsza, a jej dowództwo cały czas eleganc-
ko funkcjonuje sobie na Foksal. A więc trzeba do 
tej zmniejszającej się armii niejako odpowiednio 
dopasować dowództwo, odpowiednio je organizo-
wać, a więc redukować tę czapę dowódczą, która 
jest nadmiernie rozbudowana. Z tym chyba pan 
senator się zgodzi.

Pan senator bardzo nas namawia na to, żebyśmy 
wykazali troskę o konstytucyjność tej ustawy, ale 
jednocześnie proponuje nam, abyśmy wprowadzili 
do niej zapisy niekonstytucyjne. To dopiero byłoby 
łamanie konstytucji, Panie Senatorze, gdybyśmy w tej 
ustawie napisali, wskazali, jak pan senator sugeruje, 
kto ma być wskazany na naczelnego dowódcę. No, 
w konstytucji jasno i wyraźnie mówi się, że dyspo-
zycje w tym zakresie wydaje prezydent na wniosek 
premiera. I koniec, amen. Nie ma żadnych podstaw do 
tego, aby wprowadzić jakiekolwiek ograniczenia, jeśli 
chodzi o wolę konstytucyjną tych dwóch organów. Nie 
możemy w ustawie wskazać, kogo ma wskazywać 
premier i kogo ma wyznaczyć prezydent. Tego się nie 
da zrobić bez złamania konstytucji. A więc gdybyśmy 
to wprowadzili, to ta ustawa natychmiast stałaby się 
niekonstytucyjna. Nie wiem, czy przypadkiem pan 

publicznie na długo przed skierowaniem tego pro-
jektu do Sejmu, ale na podstawie tej debaty, z tego, 
co zauważyłem, trudno byłoby taki zarzut stawiać.

Jeśli chodzi o opinie co do konstytucyjności, to 
już wspominałem o tym, że Rada Ministrów zamó-
wiła takie opinie, zanim przyjęła projekt, chcąc mieć 
pewność, że projekt nie jest niezgodny z konstytucją. 
Konstytucjonaliści nie byli dobierani w taki sposób, 
żeby… Tutaj pan senator sugerował jakiś związek 
między zlecającym a… Nie było żadnej takiej sytu-
acji. Pan przywołał dwie opinie konstytucjonalistów. 
Z całym szacunkiem – bo to są profesorowie i za-
pewne wybitni specjaliści – ale sekwencja zdarzeń 
była taka, że przedstawiciele największego klubu 
opozycyjnego, inaczej niż Rada Ministrów, najpierw 
ogłosili, że projekt jest niezgodny z konstytucją, a po-
tem zlecili te ekspertyzy. My nie założyliśmy z góry 
jakiejś tezy i nie dobieraliśmy konstytucjonalistów 
w taki sposób, żeby oni potwierdzili nasze własne 
poglądy. Uważam, że takie działanie byłoby bardzo 
krótkowzroczne. Podkreślam, nie zależy nam na tym 
– ani w żadnym momencie nie zależało – żeby ry-
zykować niezgodność tego projektu z konstytucją. 
Dziękuję za te wypowiedzi senatorów, w których pod-
kreślali państwo, że nasz udział w dyskusji w Senacie 
i ekspertyzy rozwiały państwa wątpliwości.

Odnosząc się do tego, o czym mówił pan senator 
Górecki, chcę powiedzieć, że ja przyjmuję te uwa-
gi. To są tematy bardzo istotne. Mamy cały system 
ustaw: ustawę o zarządzaniu kryzysowym, o sta-
nie wojennym, o stanie klęski żywiołowej, i w tych 
ustawach zadania ministra obrony Sił Zbrojnych są 
sprecyzowane.

Odnosząc się do wypowiedzi pana senatora 
Górskiego, chcę powiedzieć, że absolutnie podzie-
lam ten pogląd co do stabilizacji w wojsku, zresztą 
wielokrotnie mówiłem o tym publicznie. Uważam, że 
jeśli chodzi o wojsko, o brygady, dywizje, tam w li-
nii, to zmian powinno być jak najmniej. Tymczasem 
przez ostatnie dwadzieścia lat tych zmian było bar-
dzo dużo. Likwidowano garnizony, były redukcje. 
Jeśli ta reforma w jakimś stopniu tego dotyczy, to 
w takim, że wzmacniamy tę linię, etaty przez lata 
odbierane na dole i przesuwane do góry wracają na 
dół, że się tak wyrażę. Więc myślę, że… Pan sena-
tor Górecki wspominał o bezpośrednich rozmowach 
z żołnierzami w swoim regionie. Chcę powiedzieć, 
że żołnierze bardzo dobrze przyjmują te propozycje. 
Oni wiedzą, że jest to dobry kierunek zmian. Myślę, 
że także kwestia dowodzenia nie budzi w wojsku naj-
mniejszych wątpliwości. Dowódca generalny będzie 
przełożonym tych wszystkich żołnierzy, którzy służą 
w linii. Dowódcy poszczególnych jednostek, dywizji, 
brygad, pułków pozostaną, a to oni są bezpośrednimi 
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(szef S. Koziej) Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz nie-
których innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 394, a spra-
wozdanie komisji w druku nr 394A.

Chciałbym bardzo serdecznie powitać pana mini-
stra Wojciecha Kowalczyka, który reprezentuje rząd 
w tej sprawie.

Bardzo proszę pana senatora Henryka Ciocha 
o przedstawienie sprawozdania Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych dotyczącego tej właśnie 
ustawy.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Henryk Cioch:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Mam zaszczyt przedłożyć sprawozdanie Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych o uchwalonej przez 
Sejm w dniu 21 czerwca tego roku ustawie o zmia-
nie ustawy o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
oraz niektórych innych ustaw, druki sejmowe nr 1045, 
1431, 1431-A oraz druki senackie nr 394 i 394A.

Marszałek Senatu w dniu 24 czerwca tego roku 
skierował ustawę do Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych. Komisja rozpatrywała przedmiotową 
ustawę na posiedzeniu, które odbyło się w dniu 3 lip-
ca. Komisja wnosi, aby Wysoki Senat raczył uchwalić 
załączoną ustawę wraz z wprowadzonymi do jej tek-
stu następującymi trzema poprawkami.

Poprawka pierwsza – w art. 1 w pkcie 7 w lit. d, 
w ust. 4b skreśla się wyrazy „art. 16”.

Poprawka druga – w art. 1 dotychczasowy pkt 10 
oznacza się jako pkt 11 oraz dotychczasowy pkt 11 
oznacza się jako pkt 10.

I poprawka trzecia – w art. 6 przed pkt 1 dodaje się 
punkt w brzmieniu: w art. 1 pkt 1 otrzymuje brzmie-
nie: „udzielaniu przez Skarb Państwa lub Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny gwarancji zwiększania fun-
duszy własnych instytucji finansowych”.

Jeżeli chodzi o głosowanie na posiedzeniu ko-
misji, to zarówno nad projektem uchwały, jak i nad 
poprawkami głosowano jednogłośnie. Jeżeli chodzi 
o głosowania w Sejmie, to nowelizacja została uchwa-
lona większością głosów, ale nie było głosów przeciw, 
byli tylko posłowie wstrzymujący się od głosu.

W związku z tym, że jest to przedłożenie rządowe, 
projekt rządowy, mam nadzieję, że pan minister bar-
dzo dokładnie przedstawi założenia. Od siebie mogę 
powiedzieć, że jest to bardzo ważna ustawa, ponieważ 
generalnie dotyczy naszych oszczędności gromadzo-

senator chytrze nie podpowiada nam, żebyśmy coś 
takiego wprowadzili.

Jeśli chodzi o konsultacje, Panie Senatorze, to ja 
wspomniałem panu na korytarzu, że prowadziłem 
w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego wiele kon-
sultacji, z przedstawicielami różnych środowisk, 
w tym także ze wszystkimi klubami parlamentar-
nymi, i na temat systemu dowodzenia, i na temat 
innych projektów ustaw obrony przeciwrakieto-
wej, na temat przeglądu itd. Zapraszam wszystkich 
przedstawicieli wszystkich klubów. I oni przycho-
dzą. Bardzo mi jednak przykro, że przedstawiciele 
pana klubu nie zawsze przychodzą. Co prawda, 
czasami przychodzą. Był u mnie, przybył na takie 
właśnie spotkanie, gdzie dyskutowano na ten te-
mat, poseł Macierewicz. Przychodził też od czasu 
do czasu poseł Opioła, ale nie był na wszystkich 
konsultacjach. A więc myślę, że narzekanie na to, 
że było mało konsultacji i rozmów, także z klubami 
parlamentarnymi, w tej sprawie, jest trochę, powie-
działbym, nie w porządku. Otwartość na takie roz-
mowy była, zaproszenia cały czas były… Chodzi 
jednak o to, aby z nich korzystać.

Na koniec… Pan senator Górski słusznie mó-
wił, że wszędzie powinni być dowódcy, że na 
każdym szczeblu żołnierz musi mieć dowódcę. 
Ale ta ustawa nie dotyczy przecież w ogóle tych 
szczebli niższych, a na szczeblu najwyższym usta-
nawia dowódcę. Minister obrony mówił, że tym 
dowódcą jest dowódca generalny, że on jest tym 
dowódcą. Szef Sztabu Generalnego jest natomiast 
w strukturach Ministerstwa Obrony Narodowej, 
jest prawą ręką ministra obrony narodowej, a do-
wódcą jest dowódca generalny. Dzisiaj szef Sztabu 
Generalnego łączy w sobie te dwie funkcje, ale 
po tej reformie te dwie funkcje zostaną po pro-
stu rozdzielone. A więc nic się tutaj nie zmienia. 
Wojsko zawsze miało, ma i będzie mieć dowódcę, 
bo inaczej nie mogłoby funkcjonować. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
W bataliach parlamentarnych dowódców jest 

oczywiście wielu – każdy sobie…
Szanowni Państwo, bardzo dziękuję panom mi-

nistrom i wszystkim osobom im towarzyszącym za 
obecność w czasie tej ważnej debaty.

W tej sprawie odbędzie się jeszcze posiedzenie 
komisji, ponieważ został zgłoszony wniosek o charak-
terze legislacyjnym. A zatem proszę Komisję Obrony 
Narodowej o ustosunkowanie się do przedstawionego 
wniosku i przygotowanie sprawozdania.
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(senator H. Cioch) Pan senator Zając przygotowuje się do zadania 
pytania panu senatorowi sprawozdawcy, tak? Zatem, 
bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Józef Zając:

Jeśli można… Pytania, że tak powiem, nie będą 
przykre.

Najpierw może taka uwaga. Kiedy porównamy 
dwa sektory, sektor nauczania na poziomie wyższym 
i sektor bankowości, to będziemy mogli powiedzieć 
tak: sektor bankowości kosztuje Unię Europejską 
mniej więcej dziesięć razy więcej niż sektor naucza-
nia. Do tej pory pomoc udzielona przez Unię, w sen-
sie czysto finansowym, wyniosła 13% PKB Unii, 
a obciążenie finansów unijnych kosztami, które są 
ponoszone dla utrzymania systemu kształcenia na po-
ziomie wyższym, to jest około 1,3%. W uzasadnieniu 
do projektu ustawy czytamy, że powodem prac nad 
nowymi regulacjami prawnymi odnoszącymi się do 
sektora bankowego jest światowy kryzys finansowy 
i jego wpływ na wspomniany sektor. Z przedsta-
wianego materiału wynika, że wiele państw, w tym 
Wielka Brytania, Francja i Niemcy, już w 2011 r. pod-
jęło kroki w celu wdrażania różnych modeli obciążeń 
sektora finansowego i stworzenia dodatkowych źródeł 
zasilania. Co jest powodem podjęcia prac nad oma-
wianą ustawą właśnie teraz? Czy zaszły jakieś istotne 
zmiany, które budzą obawy co do stabilności sektora 
bankowego w Polsce?

I drugie pytanie. W art. 7 wskazuje się, że podmio-
ty objęte obowiązkowym systemem gwarantowania 
będą obowiązane do wniesienia po raz pierwszy opła-
ty ostrożnościowej za rok od wejścia w życie ustawy 
w wysokości określonej w art. 14a ustawy zmienia-
nej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 
w terminie sześćdziesięciu dni od dnia opublikowania 
uchwały Rady Bankowego Funduszu Gwarancyjnego 
o wysokości stawki tej opłaty… itd. Kiedy, uwzględ-
niając czas trwania procesu legislacyjnego, przewiduje 
się rozpoczęcie dokonywania opłat ostrożnościowych 
przez instytucje finansowe? Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze – ze świadomością, że po panu 

będzie przemawiał pan minister – proszę bardzo.

Senator Henryk Cioch:

No właśnie. Tutaj pan senator zadał mi podchwy-
tliwe pytania, zwłaszcza to pierwsze. Mianowicie 
obaj pracujemy – prawda? – na uczelniach, pełniliśmy 
na nich różne funkcje i wiemy, jakie są nakłady na 
szkolnictwo wyższe w naszym kraju. One wymagają 

nych w bankach czy też depozytów gromadzonych 
w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredyto-
wych. Trzeba pamiętać, że SKOK lada moment też 
zostaną objęte działaniem tejże ustawy.

System bankowy w naszym kraju funkcjonuje nie-
źle, nie został dotknięty kryzysem, więc środki zgro-
madzone w Bankowym Funduszu Gwarancyjnym 
w ostatnich latach nie były wykorzystane. Wartość 
środków zgromadzonych w Bankowym Funduszu 
Gwarancyjnym zbliża się do pół miliarda złotych, 
ostatnio była to kwota bodajże 462 milionów zł, i te 
środki będą sukcesywnie powiększane. Ma to za-
pewnić, między innymi, nowelizacja wprowadza-
jąca fundusz stabilizacyjny, którego dysponentem 
jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W ustawie 
są określone pobierane składki, tak zwane składki 
ostrożnościowe. Pewne reperkusje budził fakt, że 
instytucje finansowe będą musiały wnieść składki 
za cały rok 2013, pomimo że ustawa wejdzie, mam 
nadzieję, w życie dopiero… Do końca roku pozostało 
niewiele czasu.

Kwestią, która budziła wątpliwości było to, czy 
kwoty, które będą musiały zapłacić instytucje finan-
sowe, głównie banki, będzie można potraktować jako 
koszty uzyskania przychodów, czy też nie.

Jeszcze jedną kwestią sporną, taką, która bu-
dziła wątpliwości, była kwestia momentu wejścia 
w życie ustawy. Były zgłaszane postulaty, ażeby 
ustawa weszła w życie od 1 stycznia 2014 r., jed-
nakże przeważył głos rozsądku. To jest zbyt ważna 
ustawa i tak długie vacatio legis absolutnie nie jest 
tutaj potrzebne.

No i sprawa usytuowania Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego. Prezes Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego uczestniczył wcześniej… miał głos 
doradczy… Prezes był zapraszany na posiedzenia 
Komitetu Stabilności Finansowej, a teraz, po no-
welizacji, stanie się on pełnoprawnym, równorzęd-
nym podmiotem obok ministra do spraw instytucji 
finansowych, przewodniczącego Komisji Nadzoru 
Finansowego i prezesa Narodowego Banku Polskiego. 
To by było tyle.

W Sejmie została zgłoszona jedna, dość istotna 
poprawka. Została ona zgłoszona w drugim czytaniu 
i dlatego nie mogła być uwzględniona.

To by było mniej więcej tyle. Jeżeli będą jakieś 
merytoryczne pytania do pana ministra…

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Oczywiście państwo senatorowie mają w tej chwi-

li okazję zadawać pytania, trwające nie dłużej niż 
minutę.
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(senator H. Cioch) Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze Sprawozdawco, mam pytanie. Ta 

ustawa wprowadza zmiany do ustawy o Bankowym 
Funduszu Gwarancyjnym polegające na tym, że 
tworzy się jakiś fundusz własny zwany funduszem 
stabilizacyjnym, który będzie udzielał wsparcia finan-
sowego instytucjom finansowym. Czy dotychczasowy 
Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest za mało skutecz-
ny i tu się przewiduje, żeby instytucjom finansowym 
zagwarantować jeszcze większe wsparcie? Czy były 
jakieś symptomy, że obecny system jest niewystar-
czający?

Druga sprawa. Ten nowy wprowadzany, powiedz-
my, system wsparcia, ten fundusz stabilizacyjny na 
pewno spowoduje koszty dla banków. Czy te koszty 
poniosą ci, którzy mają w bankach depozyty, czy też 
koszty te zostaną potrącone na przykład z zysków 
banków, które są dość duże, czy to już w zasadzie 
będzie zależało od banków? W jakim stopniu ten 
fundusz stabilizacyjny pogorszy sytuację systemu 
kredytowego i zmniejszy oprocentowanie depozy-
tów? Czy na przykład, jak ulokowaliśmy jakieś fun-
dusze w banku na jakiś procent, wprowadzenie tego 
rozwiązania nie wpłynie na zmniejszenie oprocen-
towania? Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę.

Senator Henryk Cioch:

Środki z Bankowego Funduszu Gwarancyjnego są 
przeznaczane na udzielane przez Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny poręczenia gwarancji i w wyjątko-
wych sytuacjach na tę tak zwaną pomoc bezpośred-
nią. Jeszcze raz powtarzam: ja jestem prawnikiem… 
Z uwagi na wysokość depozytów, oszczędności, 
z uwagi na to, że te środki są gwarantowane aż – to 
jest bardzo wysoka kwota – do kwoty 100 tysięcy euro 
dla jednej osoby, Bankowy Fundusz Gwarancyjny 
jako taki fundusz składkowy samopomocowy musi 
swoje środki szybko powiększyć i to nie jest związane 
z jakąś sytuacją kryzysową. Zwróciłem uwagę na to, 
że sektor bankowy w Polsce, w przeciwieństwie do 
sektorów bankowych w innych krajach, jest w bardzo 
dobrej kondycji, ale to jest swoisty wentyl bezpieczeń-
stwa. Tak że gdyby coś się zdarzyło, to tymi środkami 
po prostu trzeba dysponować i te środki nie mogą być 
liczone, tak jak obecnie, w setkach milionów złotych, 
ale moim zdaniem – po uwzględnieniu ryzyka, które 
zawsze istnieje – w rachubę powinny wchodzić środki 
w wysokości miliardów złotych.

na pewno wiele, wiele… One pozostawiają wiele, 
wiele do życzenia, bo oczywiście ich poziom odbie-
ga znacznie od poziomu nakładów zwłaszcza w tak 
zwanych starych krajach Unii Europejskiej.

Na wstępie powiedziałem; że jeżeli chodzi o sektor 
bankowości, to dobrze się stało, że nasz kraj nie został 
dotknięty kryzysem właśnie w tych ostatnich latach. 
U nas nie upadł praktycznie żaden bank, mało tego, 
w ostatnich latach banki osiągnęły znaczne zyski, czyli 
sektor bankowy nie był i nie jest zagrożony. I to jest 
oczywiście, co trzeba uczciwie powiedzieć, zasadniczy 
plus. To jednak nie oznacza, że należy spać spokojnie.

Mianowicie Bankowy Fundusz Gwarancyjny – ja 
to tak rozumiem, tak to traktuję – jest swoistym wen-
tylem bezpieczeństwa gwarantującym, że w przypad-
ku jakiegoś tąpnięcia ten system będzie mógł po pro-
stu działać. Trzeba pamiętać o tym, że przed 1990 r. 
oszczędności, mówiąc tak najogólniej, gromadzone 
w bankach – ale nie wszystkich, w bankach państwo-
wych i w bankach spółdzielczych – były bezpośred-
nio objęte gwarancjami Skarbu Państwa. Pamiętam, 
że prowadziłem sprawę jednego z dużych banków 
spółdzielczych w województwie zachodniopomor-
skim – nie powiem, jakiego – który upadł, a budżet 
państwa na pokrycie strat musiał wyasygnować po-
tężne pieniądze. To była jak na tamte czasy potężna 
kwota. Później tak się złożyło, że to się zmieniło, 
po prostu Skarb Państwa przestał gwarantować 
i banki musiały budować ten system same. I tutaj 
właśnie te składki są niezmiernie istotne. Taki też 
istotny charakter ma opłata ostrożnościowa, która 
w nowelizacji ustalona jest na najniższym poziomie, 
czyli 0,2%. Oczywiście, gdy ryzyko będzie większe, 
Rada Bankowego Funduszu Gwarancyjnego będzie 
mogła poziom tej opłaty zwiększyć nawet kilkakrot-
nie. Podobnie zresztą było… Tutaj nawet jest pew-
na taka zbieżność w nazwie, jeżeli chodzi o system 
spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych, 
który funkcjonował wcześniej na podstawie usta-
wy z 1995 r., bo te kasy też stworzyły taki system. 
Przy Kasie Krajowej do dzisiaj przecież funkcjonuje 
Fundusz Stabilizacyjny i tam też zgromadzono kil-
kaset milionów złotych. Te środki były uruchamiane 
z tegoż funduszu, w przypadkach kiedy był wprowa-
dzany zarząd komisaryczny. Takie przypadki miały 
miejsce, nie była to sytuacja odosobniona. Nie wiem, 
czy tą odpowiedzią usatysfakcjonowałem pana se-
natora… Ja jestem prawnikiem, nie finansistą, ale 
wydaje mi się, że tak jest.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Dobkowski, bardzo proszę.
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Stworzenie tego funduszu to jest wyjście naprzeciw ten-
dencjom, które obecnie przeważają w Unii Europejskiej. 
W odróżnieniu od tego, co się działo w latach 2008, 2009 
i 2010, kiedy to państwa wspomagały banki, na przykład 
w Wielkiej Brytanii mieliśmy do czynienia z nacjonali-
zacją banków, teraz banki mają same używać tak zwa-
nego modelu bail-in, co oznacza, że pierwsze państwa 
chcą wspomagać system bankowy za pieniądze banków. 
To jest zupełnie inne podejście. Gdyby taka gwarancja 
rekapitalizacyjna została zrealizowana, to Bankowy 
Fundusz Gwarancyjny obejmowałby akcje, obligacje 
banków krajowych lub bankowe papiery wartościowe.

Dlaczego jest to dużo bardziej efektywny system? 
Dlatego że tu nie obejmujemy gwarancją całej kwo-
ty depozytów, ale restrukturyzujemy i dokapitalizo-
wujemy instytucje. Jest to dużo tańsze dla systemu 
i przede wszystkim dla państwa, to jest wzmocnienie 
kapitałowe, a nie wypłata gwarantowanych depozy-
tów. Podkreślam, co jest bardzo ważne, że nie jest to 
również koszt uzyskania przychodu, dlatego że on 
ma służyć tym bankom, to nie jest danina publiczna, 
to ma służyć wzmocnieniu kapitałowemu systemu 
bankowego w Polsce.

Nie wprowadzaliśmy rozwiązań podatkowych, ob-
ciążeń podatkowych, jeżeli chodzi o system bankowy, 
głównie dlatego, że dokonaliśmy porównania z inny-
mi krajami, takimi jak na przykład Wielka Brytania 
czy też Niemcy, gdzie je wprowadzono i były z tym 
problemy. W Wielkiej Brytanii były nacjonalizacje 
i dosyć naturalnym podejściem regulatora było ob-
ciążenie banków podatkiem, ponieważ wymagały 
one wsparcia ze strony rządowej.

Jeżeli chodzi o kwoty, jakie maksymalnie mogą 
być wpłacane do Funduszu Stabilizacyjnego, to jest 
to w granicach 1 miliarda 700 milionów rocznie.

Odniosę się również do vacatio legis i terminu 
wejścia w życie ustawy, do tego, dlaczego chcemy, 
żeby to teraz weszło w życie. Po pierwsze, w momen-
cie wejścia w życie ustawy banki nie zostaną objęte 
tym wsparciem, tą ochroną w 1/10 roku, tylko zostaną 
objęte ochroną od razu. Po drugie, Rada Bankowego 
Funduszu Gwarancyjnego jest ciałem kolegialnym, to 
ona będzie decydować o wysokości tych opłat. Na pew-
no weźmie pod uwagę cykliczność i to, że ta ustawa 
wejdzie w życie pod koniec tego roku. My nie widzimy 
zagrożenia z tej strony, a chcemy, żeby jak najszybciej 
ta ustawa zaczęła funkcjonować, dlatego że, mimo że 
uważamy, że system bankowy w Polsce jest bardzo 
zdrowy, solidny i bezpieczny, chcielibyśmy, żeby ten 
Fundusz Stabilizacyjny jak najszybciej wypełniał się 
tymi środkami, które ewentualnie w przyszłości mogą 
posłużyć, tak jak tu wcześniej mówiłem, do wystawia-
nia tych gwarancji rekapitalizacyjnych.

Mam nadzieję, że się odniosłem do wypowiedzi 
i wytłumaczyłem wiele kwestii. Jeżeli są pytania, to 
bardzo proszę.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
(Senator Henryk Cioch: Dziękuję.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został…
(Senator Henryk Cioch: Pan minister może sko-

rygować, jeśli popełniłem błędy.)
Oczywiście, pan minister na pewno to uczyni 

z właściwą sobie kompetencją.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister finansów.

Jest z nami, powitany już przeze mnie, pan mi-
nister Wojciech Kowalczyk, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Finansów. Z tego, co widzę, pan 
minister chce zabrać głos.

Zatem bardzo proszę, Panie Ministrze, o przedsta-
wienie materii i ewentualne odniesienie się do tych 
pytań w zakresie, w jakim pan senator sprawozdawca 
nie mógł udzielić odpowiedzi.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Wojciech Kowalczyk:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja może odniosę się do kwestii poruszanych 

przez panów senatorów w pytaniach. Przede wszyst-
kim chciałbym powiedzieć, że Bankowy Fundusz 
Gwarancyjny obecnie zawiera w sobie fundusz po-
mocowy, który służy do gwarantowania depozytów 
do kwoty 100 tysięcy euro, gdzie maksymalna wiel-
kość opłaty to są 0,2% aktywów ważonych ryzykiem. 
Fundusz Stabilizacyjny będzie mógł wystawiać tak 
zwaną gwarancję rekapitalizacyjną, czyli będzie 
bardziej efektywnym i wykorzystującym pieniądze 
bankowe sposobem czy próbą ratowania bądź wspo-
magania poprzez dokapitalizowanie instytucji banko-
wych. W tej chwili system jest taki, że jest określona 
kwota środków zgromadzona w funduszu pomoco-
wym w ramach BFG, ale ona nie jest wystarczająca, 
żeby pokryć wszystkie gwarancje do 100 tysięcy euro, 
jeżeli chodzi o depozyty. Oczywiście w momencie, 
kiedy brakuje środków, minister finansów zasila ten 
fundusz obligacjami skarbowymi.

Wrócę jeszcze do pytania pana senatora Zająca. 
Obecnie w Unii trwają prace nad tym całym niejako 
trójczłonowym systemem, związanym z podejściem 
do nadzoru nad bankami: to jest SSM, czyli jednolity 
mechanizm nadzorczy, który to nadzór ma sprawować 
Europejski Bank Centralny, to jest system gwaranto-
wania depozytów oraz tak zwany system resolution. 
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Otwieram dyskusję.
Nikt się do niej nie zapisał, o czym informuję sza-

nownych państwa.
Jednocześnie informuję, że pan senator Ryszard 

Knosala złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu.*

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Panu ministrowi dziękuję za obecność.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 395, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 395A poprawionym; 
był pewien problem formalny, on został przezwycię-
żony i efektem tego właśnie jest ten druk poprawiony.

Pan minister… Przepraszam, pan senator Stanisław 
Iwan – co wcale nie oznacza, że nie może być mini-
strem – zbliża się do trybuny po to, aby przedstawić 
sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Iwan:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawienia – nie powiem, że bę-

dzie to łatwe, bo będzie trochę trudne – sprawozdania 
z posiedzenia, z dwóch posiedzeń Komisji Gospodarki 
Narodowej poświęconych ustawie o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw. 
Te dwa posiedzenia odbyły się w dniach 2 i 10 lipca 
bieżącego roku. Efektem tych dwóch posiedzeń jest 
przygotowanie pięćdziesięciu czterech poprawek, któ-
re komisja rekomenduje Wysokiej Izbie do zaakcep-
towania. To znaczy komisja rekomenduje przyjęcie 
ustawy wraz z tymi poprawkami.

Zanim zacznę omawiać, przybliżać państwu tę 
ustawę, chcę wygłosić następującą formułkę: na 
podstawie art. 63 ust. 3 Regulaminu Senatu infor-
muję Wysoką Izbę, że w posiedzeniu komisji brał 
udział przedstawiciel firmy Salans FMC SNR Denton 
Oleszczuk spółka komandytowa prowadzący dzia-
łalność lobbingową w rozumieniu ustawy o działal-
ności lobbingowej w procesie stanowienia prawa. 
Przedstawiciel tej firmy lobbingowej proponował 
usunięcie z ustawy postanowienia o możliwości wy-
znaczenia tylko jednego operatora sieci przesyłowej 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wymo-
gu, aby była to wyłącznie spółka ze stuprocentowym 
akcjonariatem Skarbu Państwa, lub alternatywnie 
– uzupełnienie zapisów ustawy o kompetencjach pre-
* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Senatorowie mogą teraz zadawać pytania trwające 

nie dłużej niż minutę.
Pan senator Dobkowski. Bardzo proszę.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, nie ma nic za darmo. Wprowadzenie 

tej ustawy spowoduje, że po prostu banki będą musia-
ły płacić składki. W związku z tym prawdopodobnie 
będą obciążały tych, którzy mają depozyty w banku. 
Dlatego chciałbym zapytać, jak pan przewiduje, o ile 
zwiększą się koszty kredytów albo oprocentowanie 
kredytów, a z drugiej strony o ile średnio zmniejszy 
się oprocentowanie depozytów. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Nie.
Zatem bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Wojciech Kowalczyk:

Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Nie posiadam takich szacunków, ale powiem, że 

banki są poddane wolnej grze rynkowej, banki konku-
rują o depozyty, jak również konkurują o kredytobior-
ców. To jest otwarty rynek i nie przewidywałbym tutaj, 
szczególnie po stronie depozytowej, obniżenia, tym 
bardziej że depozyty w porównaniu… W ciągu trzech 
miesięcy, od marca do maja, depozyty gospodarstw 
domowych w sektorze bankowym zmalały o 3 mi-
liardy w związku z obniżającymi się stopami procen-
towymi, pojawili się dodatkowi konkurenci banków, 
jeżeli chodzi o stabilne depozyty ludności: towarzy-
stwa funduszy inwestycyjnych czy też inne rodzaje 
lokat. Tak że po stronie depozytowej takiego ryzyka 
nie widzimy. Nie wydaje mi się też, żeby było ono po 
stronie kredytowej. Szczerze mówiąc, jeżeli będzie 
jakieś przełożenie, to bardziej poprzez system opłat 
i prowizji, które banki stosują za wszelkiego rodzaju 
usługi. Równie dobrze można by zadać pytanie, co się 
stanie, jak od 1 stycznia obniżymy opłatę interchange 
do 0,5% z obecnych poziomów 1,2 i 1,3%. To również 
wpłynie w jakiś sposób na wyniki sektora bankowego.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań. Zatem bardzo dziękuję, 

Panie Ministrze.
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(senator sprawozdawca S. Iwan) państwu przybliżyć, można by było powiedzieć, że 
ona niejako zajmuje się kilkoma rzeczami. Przede 
wszystkim niewątpliwie powoduje harmonizację na-
szego prawa krajowego z dyrektywami, o których 
mówiłem wcześniej. Są w niej też pewne rozwiązania, 
powiedziałbym, kierowane, celowane… na pewno 
są w niej rozwiązania prokonsumenckie. Takie roz-
wiązanie prokonsumenckie to na przykład zmiana 
art. 5 ustawy – zostaje rozszerzony na sprzedawcę 
obowiązek informowania odbiorcy paliw lub energii 
w gospodarstwie domowym o jego prawach, w tym 
o sposobie wnoszenia skarg i rozstrzygania sporów, 
a także dostarczania temu odbiorcy kopii zbioru praw 
konsumenta energii i zapewnienia mu publicznego 
dostępu do tego zbioru.

Następnie: na operatora nałożono obowiązek 
umożliwienia odbiorcy paliw gazowych lub ener-
gii elektrycznej zmiany sprzedawcy w terminie nie 
dłuższym niż dwadzieścia jeden dni. Wprowadzono 
system ochrony odbiorcy wrażliwego energii elek-
trycznej, a także obowiązek zainstalowania przed-
płatowego układu pomiaru rozliczeniowego, jeżeli 
odbiorca wrażliwy paliw gazowych lub energii elek-
trycznej wystąpi z takim wnioskiem. Zdefiniowano 
odbiorcę wrażliwego i określono dodatek energe-
tyczny dla odbiorcy wrażliwego – jeżeli chodzi 
o energię elektryczną, to wynosiłby on rocznie nie 
więcej niż 30% iloczynu limitu zużycia energii 
elektrycznej oraz średniej ceny energii dla odbiorcy 
w gospodarstwie domowym. Jest to zadanie rządo-
we, ale dodatek energetyczny wypłacałyby gminy. 
W przepisie przejściowym określono maksymalny 
limit wydatków z budżetu państwa na ten cel, na 
dodatki energetyczne.

Wprowadzono szczegółową procedurę wstrzyma-
nia dostarczania paliw gazowych lub energii odbiorcy 
w gospodarstwie domowym w sytuacji wniesienia 
przez niego reklamacji do przedsiębiorstwa energe-
tycznego lub skargi do sądu polubownego. Sąd polu-
bowny wyposażono w nowe uprawnienie, dotyczące 
rozpatrywania tego rodzaju skarg. Do czasu rozpa-
trzenia reklamacji lub zakończenia postępowania 
przed sądem polubownym przedsiębiorstwo ener-
getyczne nie będzie mogło wstrzymać dostarczania 
paliw gazowych lub energii. Jest to taki pozytywny 
ruch, zdecydowany ukłon w kierunku odbiorcy.

Jak już powiedziałem, kognicja sądów polubow-
nych została rozszerzona o sprawy z zakresu energe-
tyki. Można by zmiany, które przynosi nowelizacja 
ustawy, pogrupować. Są wśród nich takie, które do-
tyczą ułatwienia prowadzenia działalności gospodar-
czej. Ustawa wdraża art. 36 dyrektywy 2009/73/WE 
dotyczący nowej infrastruktury gazowej, uzupełnia 
o nowe regulacje art. 4i ustawy – Prawo energetyczne. 
Ustawa zmniejsza obciążenia dla energochłonnych 
branż przemysłu, co było bardzo oczekiwane. Wobec 

zesa URE do zwolnienia inwestora nowej infrastruk-
tury ze stosowania w odniesieniu do niego niektórych 
zapisów ustawy. Chcę poinformować Wysoką Izbę, że 
komisje nie wprowadziły zmian w tym zakresie – nikt 
z senatorów nie podjął proponowanych rozwiązań.

Szanowni Państwo, jest to długo oczekiwany i bar-
dzo ważny akt prawny mający na celu wdrożenie do 
naszego prawa, a konkretnie do prawa energetycznego, 
przepisów dyrektywy 2009/2008/WE oraz uzupełnie-
nie wdrożenia dyrektywy 2009/72/WE oraz dyrektywy 
2009/73/WE. Ponieważ poprzednia zmiana prawa ener-
getycznego w ocenie Komisji Europejskiej nie do końca 
spowodowała wdrożenie tych zaleceń, obowiązków, 
które są określone we wspomnianych dyrektywach – 
przypominam, że pochodzą one z 2009 r. – Komisja 
Europejska skierowała do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej skargę na Rzeczpospolitą Polską 
w związku z brakiem notyfikacji transpozycji lub z nie-
prawidłową transpozycją krajowych środków wyko-
nawczych w stosunku do tych dwóch ostatnich dyrek-
tyw, o których mówiłem, czyli dyrektywy 2009/72/
WE oraz dyrektywy 2009/73/WE.

W związku z tym, że taka sytuacja miała miej-
sce, w dniu 19 października ubiegłego roku wpłynął 
do Sejmu poselski projekt ustawy o zmianie usta-
wy –Prawo energetyczne oraz niektórych innych 
ustaw. W języku potocznym nazywa się to mały 
trójpak, chodzi więc o zapisy małego trójpaku, 
których głównym celem było wyeliminowanie nie-
zgodności z prawem unijnym, żeby nie groziły nam 
wielomilionowe kary, które trybunał lada moment 
może zasądzić.

Projektem tej ustawy zajmowała się sejmowa 
podkomisja nadzwyczajna, która wypracowała od-
powiednie zapisy. Stanowisko w sprawie tej ustawy 
zostało przyjęte przez rząd w dniu 9 kwietnia bieżą-
cego roku. Dnia 19 czerwca 2013 r. odbyło się drugie 
czytanie w Sejmie, zaś 21 czerwca – trzecie czytanie, 
po czym ustawa została uchwalona i skierowana do 
Senatu.

Jak już mówiłem, senacka Komisja Gospodarki 
Narodowej rozpatrywała tę ustawę na swoich posie-
dzeniach w dniach 2 i 10 lipca bieżącego roku. W dniu 
2 lipca nastąpiło wysłuchanie zainteresowanych stron. 
Nie tylko kancelaria, która jest kancelarią lobbystycz-
ną, lecz także różne środowiska energetyczne składa-
ły swoje wnioski i miały uwagi. To wszystko zostało 
zebrane w postaci propozycji poprawek i 10 lipca 
komisja rozpatrywała zebrane poprawki. W sumie 
było ich siedemdziesiąt cztery. Pięćdziesiąt cztery 
zostały przyjęte, dwadzieścia odrzucono. Gdyby 
chcieć omówić tę bardzo rozległą ustawę, dotyczącą 
wielu zagadnień z zakresu elektroenergetyki, prawa 
gazowego, ciepłownictwa, OZE, to, żeby to wszystko 
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(senator sprawozdawca S. Iwan) Ustawa wdraża przepisy dotyczące funkcjono-
wania operatora systemu przesyłowego gazowego 
na podstawie umowy powierzającej. Chodzi o tak 
zwany model ISO. W ustawie szczegółowo określono 
procedurę uzyskiwania certyfikatu potwierdzające-
go spełnienie przez operatora wymogów, kryteriów 
niezależności, w tym również procedurę certyfikacji 
w odniesieniu do krajów trzecich.

Nadano nowe brzmienie całemu art. 16 w celu za-
pewnienia większej czytelności tego artykułu z uwagi 
na szeroki zakres zmian, jakie wynikają z przepisów 
dyrektyw w zakresie planów rozwoju przedsiębiorstw 
energetycznych. Przedsiębiorstwa energetyczne mu-
szą wykonywać plany rozwoju na okres piętnastu lat 
i muszą przekazywać te plany do URE.

Ustawa wdraża również przepisy dyrektywy do-
tyczące zapewnienia niezależności krajowemu regu-
latorowi. I w tym zakresie inaczej sytuuje się prezesa 
URE jako organ. W tej chwili prezes URE podlega 
ministrowi gospodarki, a będzie podlegał bezpośred-
nio prezesowi Rady Ministrów. Są też przewidziane 
inne zasady wyboru zarówno prezesa, jak i wice-
prezesa.

Na sprzedawcę paliw gazowych i energii elek-
trycznej nałożono obowiązek przechowywania da-
nych dotyczących umów zawartych z operatorami 
odpowiednich systemów bądź z przedsiębiorstwem 
energetycznym zajmującym się obrotem, a także obo-
wiązek przechowywania danych dotyczących dery-
watów odpowiednio elektroenergetycznych i gazo-
wych. Te derywaty też są zdefiniowane. Ja nie będę 
państwu dokładnie objaśniał, na czym to polega, bo to 
jest dość skomplikowana materia, w każdym razie są 
to instrumenty finansowe. Bankowcy pewnie wiedzą, 
na czym rzecz polega.

Na przedsiębiorstwa energetyczne nałożono obo-
wiązek prowadzenia takiej ewidencji księgowej, która 
umożliwi odrębne obliczanie kosztów i przychodów, 
zysków i strat dla każdej z wykonywanych działal-
ności gospodarczych. Chodzi o to, żeby nie było fi-
nansowania skrośnego.

Przeniesiono nadzór nad operatorem systemu 
przesyłowego gazowego, który do tej pory sprawował 
minister skarbu państwa, do kompetencji ministra 
gospodarki, który obecnie sprawuje już nadzór nad 
operatorem systemu elektroenergetycznego.

Dodano ponadto art. 49b na wzór tego, co zrobi-
liśmy przy poprzedniej zmianie prawa energetyczne-
go, jeśli chodzi o obowiązek, o wprowadzenie obliga 
dla energii elektrycznej. Tutaj, w tej ustawie, którą 
otrzymaliśmy z Sejmu, w art. 49b przewiduje się obo-
wiązek sprzedaży na giełdach towarowych lub ryn-
ku regulowanym nie mniej niż 70% gazu ziemnego 
wprowadzonego do sieci przesyłowej w danym roku. 
Dochodzenie do tych 70% jest określone w przepisie 
przejściowym i ma się odbywać etapowo. I tak, do 

przedsiębiorstw, które mają zużycie roczne powyżej 
100 GWh, są wprowadzone pewne ograniczenia, je-
żeli chodzi o przedstawianie certyfikatów.

W ustawie określono nowe zasady przyłączania 
do sieci odnawialnych źródeł energii oraz mikroin-
stalacji. Zapisano między innymi, że przyłączenia 
w zakresie mikroinstalacji są bezpłatne. Poza tym 
mikroinstalacje mogą być przyłączane do sieci na 
podstawie zgłoszenia.

Dodano rozdział 2a dotyczący gwarancji pocho-
dzenia energii ze źródeł odnawialnych, zasad prowa-
dzenia rejestru, przyznawania gwarancji pochodzenia 
i ich wygaszania.

Wprowadzono… Na ministra gospodarki nałożono 
obowiązek opracowania i monitorowania krajowe-
go planu działania w zakresie odnawialnych źródeł 
energii – o tym jest mowa w rozdziale 3a. To także 
jest związane z jednym z tych zastrzeżeń, zaskarżeń, 
jakie uczyniła Komisja Europejska.

Kolejnym obowiązkiem wynikającym z dyrekty-
wy 2009/28/WE jest stworzenie systemu certyfikacji 
instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji. Tylko 
certyfikowany instalator, który uzyska taki certyfikat 
w akredytowanej jednostce, będzie uprawniony do 
zainstalowania takiej właśnie instalacji. Uregulowano 
sposób uzyskiwania tych certyfikatów, status oraz re-
jestr instalatorów mikroinstalacji i małych instalacji.

I wreszcie inne regulacje wynikające z przepisów 
Unii Europejskiej. W art. 9d ustawy – Prawo energe-
tyczne dotyczącym rozdziału działalności sieciowej…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam najmocniej.
…Od działalności związanej z działalnością ope-

ratorską… Może jeszcze raz, bo się trochę zdekon-
centrowałem. Art. 9d dotyczy rozdziału działalności 
sieciowej od działalności niezwiązanej z działalno-
ścią operatorską. A więc osobno − tylko działalność 
sieciowa… Te działalności muszą być rozdzielone. 
Operator systemu przesyłowego oraz połączonego 
będzie pod względem formy prawnej i organizacyjnej 
oraz podejmowania decyzji niezależny od wykonywa-
nia innych działalności niezwiązanych z przesyłem. 
Chodzi zatem o niezależność zarówno organizacyjną, 
jak i osobową.

Operator ten będzie mógł, jeśli pozwalają na to 
warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa, udo-
stępniać innym podmiotom na zasadach równego 
traktowania posiadane wolne środki trwałe na inne 
cele niż związane z przesyłem lub dystrybucją, z wy-
jątkiem działalności związanych z wytwarzaniem 
lub obrotem. Takie udostępnianie środków trwałych 
nie może powodować obniżenia zdolności do prze-
syłania lub dystrybucji paliw gazowych lub energii 
elektrycznej.
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(senator sprawozdawca S. Iwan) jest to jeden z uprawnionych sposobów implementacji 
przepisu Unii Europejskiej.

Istotnym tematem była również kwestia wypo-
wiedzenia umowy sprzedaży paliw gazowych w czę-
ści… To zagadnienie szczególnie dotyczy umów na 
czas określony. Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz 
PGNiG są przeciwne takiej propozycji zapisu. W wy-
niku dyskusji zostały zaproponowane poprawki, które 
mają na celu takie sformułowanie zapisów, aby po 
pierwsze, jasne było, że dotyczy to tylko nowo za-
wieranych umów, a po drugie, żeby zapewniona zo-
stała możliwość liberalizacji rynku gazu na zasadzie 
pewnych wypracowanych stanowisk.

Następna sprawa dotyczy zmiany definicji mi-
kroinstalacji. W ustawie, która do nas wpłynęła, 
mikroinstalacją jest nazywana instalacja o mocy 
elektrycznej do 40 kW i mocy cieplnej do 120 kW. 
Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii 
Elektrycznej zaproponowało zmniejszenie mocy 
elektrycznej takiej instalacji do 10 kW, tłumacząc, 
że będzie to rozwiązanie bezpieczniejsze dla sieci 
niskiego napięcia.

PTPiREE zgłosiło propozycje zmiany, jeżeli cho-
dzi o procedurę przyłączania mikroinstalacji do sieci. 
Rozwiązanie przez nie zgłoszone ma na celu zagwa-
rantowanie technicznego bezpieczeństwa sieci dystry-
bucyjnych w przypadku rozpowszechnienia na skalę 
masową mikroinstalacji u przyłączanych odbiorców. 
Zdaniem strony rządowej konstrukcja przepisów bę-
dzie motywować do wykorzystania generacji energii 
w takich źródłach w pierwszej kolejności na własne 
potrzeby, w związku z tym zapisy te pozostały nie-
zmienione, pozostały w takiej formie, w jakiej do 
nas dotarły.

Towarzystwo Obrotu Energią przedstawiło pro-
jekt poprawki, która dotyczy dostarczania kopii 
zbioru praw konsumenta energii – to też jest jeden 
z wymogów unijnych. W związku z tym strona rzą-
dowa wskazała, że taka kopia będzie ograniczona 
objętościowo i nie wygeneruje dodatkowych dużych 
kosztów czy nakładu robocizny po stronie sprze-
dawcy.

Nastąpiła też zmiana… przepraszam, Polska 
Izba Gospodarcza Energii Odnawialnej propono-
wała dodanie do definicji odnawialnego źródła 
energii, hydroenergii oraz biogazu rolniczego, 
a wykreślenie spadku rzek. W opinii rządu oraz 
Urzędu Regulacji Energetyki obecna definicja OZE 
obejmuje swym zakresem biogaz rolniczy i takie 
zmiany nie są uzasadnione. Taka poprawka nie 
została przyjęta.

Towarzystwo Obrotu Energią zaproponowało wy-
kreślenie zmian przepisów o kontroli przeprowadza-
nej przez przedsiębiorców energetycznych dotyczą-
cych procedury składania reklamacji. Wprowadzenie 
tej poprawki usunęłoby z ustawy wypracowane 

31 grudnia 2013 r. ma to być 30%, do 30 czerwca 
2014 r. – 50%, i do 31 grudnia 2014 r. – 70%. Jaki jest 
cel tego rozwiązania? Ma ono na celu umożliwienie 
utworzenia płynnego, hurtowego rynku gazu ziem-
nego w Polsce oraz urealnienie prawa odbiorcy do 
zmiany sprzedawcy. Projekt przewiduje zwolnienia 
ze wspomnianego obowiązku w określonych przy-
padkach, które są wyszczególnione w ustawie.

Przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się ob-
rotem gazem ziemnym z zagranicą będzie przekazy-
wało prezesowi URE informację o realizacji umów 
dotyczących zakupu gazu ziemnego z zagranicy za 
ostatni kwartał.

W omawianej ustawie zawarte są również ure-
gulowania zmieniające przepisy w ustawie z dnia 
26 października 2000 r. o giełdach towarowych, które 
to zmiany zmierzają do zapewnienia sprawniejsze-
go funkcjonowania giełdowego obrotu towarowego 
z uwzględnieniem rozwiązań zawartych w przepi-
sach Unii Europejskiej dotyczących transgranicznego 
rynku paliw gazowych i energii elektrycznej. Chodzi 
o dążenie do budowy wspólnego rynku energetycz-
nego w ramach Unii Europejskiej.

I wreszcie w ustawie z dnia 26 lutego 2007 r. o za-
pasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu 
ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach 
zagrożenia bezpieczeństwa państwa i zakłóceń na 
rynku naftowym zaproponowano zmiany w zakresie 
możliwości utrzymywania zapasów obowiązkowych 
gazu ziemnego poza terytorium Polski – na terytorium 
innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

Chcę jeszcze powiedzieć, że podczas posiedze-
nia Komisji Gospodarki Narodowej przedmiotem 
dyskusji były następujące kwestie: wysokość obo-
wiązku upubliczniania obrotu paliwami gazowy-
mi… Izba Gospodarcza Gazownictwa oraz Polskie 
Górnictwo Naftowe i Gazownictwo opowiedziały się 
za obniżeniem poziomu tego obowiązku; podobne 
było również stanowisko Polskiego Towarzystwa 
Elektrociepłowni Zawodowych. Strona rządowa 
wskazywała, że rozwiązanie zaproponowane w usta-
wie jest zgodne z wcześniejszym stanowiskiem rzą-
du. Ostatecznie, po wczorajszej dyskusji, zdecydo-
wano, że kwestia ta będzie przedmiotem dalszych 
analiz, a ewentualne ostateczne poprawki zostaną 
zgłoszone dzisiaj.

Kancelaria prawna Dentos, o czym wcześniej pań-
stwa informowałem, wskazała, że funkcjonowanie na 
terytorium Polski jednego operatora systemu przesy-
łowego utrudnia wykonywanie niektórych przepisów 
dyrektyw. W odpowiedzi strona rządowa podkreśliła 
kluczowe znaczenie przepisu OSP dla bezpieczeństwa 
energetycznego kraju oraz to, że przepis ten stanowi 
wyraz polityki energetycznej Polski. W ocenie rządu 
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(senator sprawozdawca S. Iwan) Pani Marszałek, ja w tym momencie skończyłbym 
swoje sprawozdanie. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Ja również dziękuję za szczegółowe przedstawie-
nie sprawozdania.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie?

Pan senator Zając i pan senator Górecki.
Proszę bardzo, pan senator Zając.

Senator Józef Zając:

Ja chciałbym najpierw powiedzieć, że na rynku 
energetycznym funkcjonują instrumenty pochodne, 
które można by sklasyfikować pod względem ekono-
micznym jako opcje, dlatego że w rachunku, który 
dostajemy, jest taka rubryka… Płacimy za gwarancje 
dostarczenia energii elektrycznej.

I tutaj pytanie pierwsze. Czy istnieje uzasadniona 
obawa, że pojawią się nowe instrumenty pochodne? 
Bo one odbiorcę zawsze dużo kosztują. To pierwsza 
sprawa.

Druga jest związana z informacją o dostarczaniu 
energii. Pozwolę sobie odczytać ten punkt: „Przez 
zbiór praw konsumenta energii rozumie się dokument 
sporządzony przez Komisję Europejską w konsultacji 
z krajowymi organami regulacyjnymi, organizacjami 
konsumentów, partnerami społecznymi, przedsiębior-
stwami energetycznymi oraz innymi zainteresowanymi 
stronami, zawierający praktyczne informacje o prawach 
konsumentów energii elektrycznej i paliw gazowych”. 
Według mnie oznacza to, że każdy z nas, odbiorca tych 
rodzajów energii, otrzyma naprawdę duży plik papierów 
do przeczytania, a wszystko to jeszcze w otoczce idei 
ochrony środowiska. Wydaje mi się, że to będzie jeden 
z największych w skali kraju wydatków na papiery in-
formacyjne. Myślę, że warto by się nad tym punktem 
zastanowić. Bo kiedy pytałem fachowców, to mi po-
wiedzieli, że taki dokument będzie liczył w granicach 
osiemdziesięciu do stu dwudziestu stron i że trzeba bę-
dzie wyprodukować go w ogromnych ilościach, tak aby 
otrzymał go każdy, kto jest odbiorcą. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Jak brzmi pytanie, Panie Senatorze?
(Senator Stanisław Iwan: Czy to jest…)
(Senator Józef Zając: Czy to jest konieczne?)
(Senator Stanisław Iwan: Aha.)
Rozumiem.
Senator Górecki, proszę.

w trakcie długich dyskusji z sektorem rozwiązań, 
rozwiązania prokonsumenckiego zapewniającego od-
biorcom w gospodarstwach domowych możliwość 
skutecznego egzekwowania przysługujących im praw. 
I w związku z tym też to rozwiązanie nie zostało 
zaakceptowane.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Pańczyk-Pozdziej)

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Może 
wody?)

Już kończę, jeszcze chwila, naprawdę bardzo dużo 
jest tego materiału, więc jeszcze chwilę.

Zaprezentowano również propozycje poprawek 
do ustawy przewidujących: umożliwienie sprzedaży 
energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji 
oraz wskazanie, że wytwarzanie energii elektrycznej 
w mikroinstalacji przez osobę fizyczną niebędącą 
przedsiębiorcą w rozumieniu ustawy o swobodzie 
działalności gospodarczej, a także sprzedaż tej ener-
gii przez tę osobę nie jest działalnością gospodar-
czą – myślę, że to ze względu na zainteresowanie 
między innymi mediów jest jedna z najważniejszych 
i najciekawszych propozycji zmian, które przedsta-
wiamy; nałożenie na ministra gospodarki obowiąz-
ku stworzenia bazy danych wykorzystania energii 
wytworzonej w instalacjach odnawialnego źródła 
energii i udostępnienie jej w Biuletynie Informacji 
Publicznej w celu zwiększenia przejrzystości w tym 
obszarze; nałożenie na prezesa URE obowiązku 
sporządzania informacji o zużyciu paliw i energii 
wytworzonych ze źródeł odnawialnych i przekazy-
wania ich ministrowi gospodarki w celu publikacji 
w Biuletynie Informacji Publicznej; dookreślenie, 
że sprzedawca będzie dostarczał kopię zbioru praw 
konsumenta energii oraz zapewniał publiczny dostęp 
do niej, sporządzoną przez prezesa URE we współ-
pracy z prezesem UOKiK na podstawie wytycznych 
Komisji Europejskiej; zakazanie operatorom systemu 
wykorzystywania w niewłaściwy sposób informacji 
handlowych podlegających ochronie; zobowiązanie 
operatorów systemu przesyłowego do współpracy 
z OSP w innych krajach członkowskich Unii w celu 
stworzenia co najmniej jednego systemu na pozio-
mie regionalnym dla alokacji zdolności przesyłowych 
i kontrolowania bezpieczeństwa systemu; nałożenie na 
prezesa URE obowiązku zasięgnięcia opinii ministra 
spraw zagranicznych przed przyznaniem certyfikatu 
niezależności; nałożenie na prezesa URE obowiązku 
informowania Komisji Europejskiej o wyznaczeniu 
operatora systemu przesyłowego.

Nasze Biuro Legislacyjne przedstawiło również 
poprawki o charakterze redakcyjnym, tych poprawek 
było około dwudziestu wśród pięćdziesięciu czterech, 
które zostały przyjęte.
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na nowo definiowane. Tak że pojawią się dodatkowe 
instrumenty pochodne.

A jeśli chodzi o ilość papierów, to myśmy też się 
tym niepokoili. Były nawet tego rodzaju propozycje 
zmian, ale po dyskusji, po wyjaśnieniach strony rzą-
dowej dowiedzieliśmy się, że będzie również strona 
internetowa, na której zostanie umieszczona duża 
część tych informacji. A konkretne, szczegółowe 
informacje w formie skondensowanej – bo i tak 
różnego rodzaju dokumenty, czy to podpisywana 
umowa, czy inne dokumenty papierowe, które na-
pływają do odbiorcy… Będzie również taka skon-
densowana forma… Nie chciałbym używać tutaj 
słowa „wyciąg”, bo myślę, że to za dużo powiedzia-
ne, ale to nie będzie papierologia na skalę, która 
by przytłaczała. To by było sprzeczne z ideą, z na-
kazem Unii Europejskiej dotyczącym tego, że ma 
być jasność, jeżeli chodzi o wzajemne stosunki, że 
to ma być prokonsumenckie. A więc jeżeli byłaby 
to, że tak powiem, książka telefoniczna, to byłoby 
to nie do przeczytania, a przede wszystkim nie do 
zrozumienia i nie do zapamiętania. Jeśli zaś będzie 
to krótkie, w skondensowanej formie, to wówczas 
będzie naświetlać całą sytuację.

Pan profesor, senator Górecki pyta, czy ten mały 
trójpak rozwiązuje problem wdrożenia OZE. No nie. 
To będzie w dużym trójpaku, bo wdrożenie OZE 
związane jest przede wszystkim z systemem wspar-
cia. To, co jest zawarte tutaj, w tej zmianie, odpowiada 
przede wszystkim wymaganiom Unii dotyczącym 
promowania… Chodzi o tworzenie tych planów itd., 
o to, czego wymaga Unia Europejska, a zarazem o to, 
co dotyczy tych mikro- i małych instalacji. Ale te 
mikroinstalacje, o których mowa w tym projekcie, 
szczególnie w poprawkach, które zgłosiliśmy w po-
rozumieniu z ministerstwem… Chodzi o upowszech-
nienie OZE, ale na skalę, powiedziałbym, domową, 
nie przemysłową. Bo to, o co pyta pan senator, doty-
czyłoby działalności gospodarczej, zaś to, co będzie 
tutaj… My poprawiamy po Sejmie, bo Sejm niestety 
przewidział tylko działalność gospodarczą. My to 
poprawiamy w ten sposób, że to będzie energia z OZE 
wytworzona z przeznaczeniem na własne potrzeby. 
Jeżeli energii z OZE będzie więcej, niż można skon-
sumować, to wtedy tworzymy możliwości eksportu 
do sieci osobie fizycznej. Nie trzeba będzie zakładać 
w tym celu działalności gospodarczej, bo rocznie 
trzeba by było na to przeznaczyć ponad 1 tysiąc zł… 
1 tysiąc zł miesięcznie kosztowałyby opłaty ZUS, 
ubezpieczenia zdrowotne i inne składniki… To jest 
drogie. Przychody z mikroinstalacji o mocy 40 kW 
byłyby takie, że nie opłacałoby się uruchamiać dzia-
łalności gospodarczej. A tak jest to dodatkowy przy-
chód osoby fizycznej normalnie wykazywany w PIT. 
Chodzi o to, żeby nadmiar tej energii… Tak że proble-
mów finansowych w tym zakresie nie powinno być.

Senator Ryszard Górecki:

Pani Marszałek, mam pytania do pana senato-
ra, z którym na ten temat często rozmawialiśmy. 
Po pierwsze, czy ta ustawa rzeczywiście rozwiąże 
wreszcie problem wdrażania produkcji energii z OZE 
w naszym kraju? Czy to jest takie zapewnienie?

I, po drugie, czy nie będzie problemów finan-
sowych związanych z włączaniem do sieci energii 
z OZE?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

I senator Obrycki, proszę.

Senator Norbert Obrycki:

Szanowny Panie Senatorze Sprawozdawco! Ja 
mam pytanie odnośnie do art. 9v, dotyczącego pro-
sumentów, w którym mowa o tym, że taki producent 
energii z mikroinstalacji OZE może sprzedawać nad-
wyżki do sieci i że zakup takiej energii elektrycz-
nej odbywa się po cenie równej 80% średniej ceny 
sprzedaży energii elektrycznej w poprzednim roku 
kalendarzowym. Tu tylko mała dygresja: dotychczas 
przy braku tej ustawy i tej regulacji taki producent 
mógł sprzedawać energię za 100% ceny i jeszcze uzy-
skiwał certyfikat.

Czy według pana senatora sprawozdawcy ustawa 
gwarantuje opłacalność, nie naraża prosumenta, po-
wiem krótko, na bankructwo? I czy zapewnia również 
równość w traktowaniu różnych producentów energii 
elektrycznej z OZE? Czy nie lepiej byłoby zachować 
elastyczność tego przelicznika z uwzględnieniem 
faktu, że relacje cen i kosztów na rynku są zmienne?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Iwan:

Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o instrumenty pochodne, to one są 

tutaj wprowadzone do definicji jako nowe. Jeden to 
derywat elektroenergetyczny – instrument finansowy 
w rozumieniu prawa o obrocie instrumentami finan-
sowymi, który odnosi się do energii elektrycznej. 
A drugi, analogiczny, odnosi się do paliw gazowych.

Jeżeli chodzi o energię elektryczną, to, że tak po-
wiem, pewność zasilania myśmy już mieli. Z tym że 
ja nie potrafię odpowiedzieć, czy było tak samo, jeżeli 
chodzi o energię gazową, i czy taka składowa też się 
tam znajdowała. Tego nie wiem. Myślę, że z tym py-
taniem będę musiał odesłać do pana ministra. Według 
mnie to są nowe instrumenty, dlatego że one są tutaj 
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(senator S. Iwan) Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Nie ma więcej pytań?
(Senator Stanisław Iwan: Czy mogę odpowie-

dzieć?)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Stanisław Iwan:

Właśnie ten mały trójpak jest po to, żeby spełnić 
niezbędne wymagania Unii Europejskiej, bo są kon-
kretne zastrzeżenia, konkretne skargi do Trybunału 
Europejskiego. W ocenie ministerstwa, w ocenie po-
słów, którzy to przygotowali, oraz, jak myślę, w oce-
nie komisji gospodarki mały trójpak powinien ten 
problem zlikwidować.

Jeżeli chodzi o duży trójpak, to tam podstawo-
wym problemem jest właśnie system wsparcia. W tej 
chwili w notyfikacji Unii Europejskiej znajduje się 
wsparcie dla kogeneracji wysokosprawnej. Jeśli zaś 
chodzi o certyfikaty dotyczące na przykład wiatru, 
fotowoltaiki, innych form OZE, biogazu itd., to jest to 
obecnie przedmiotem dyskusji w kręgach fachowo-
-politycznych.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Iwan: Dziękuję uprzejmie, Pani 

Marszałek, i przepraszam za przydługie wystąpienie.)
Widocznie takie musiało być.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister gospodarki.

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

Zapraszam.
Ministerstwo Gospodarki reprezentuje sekretarz 

stanu Tomasz Tomczykiewicz.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Ustawa faktycznie jest przygotowana przez posłów. 

Przechodziła w Sejmie przeróżne etapy. W ostatecznej 
wersji odzwierciedla stanowisko rządu dotyczące tej 
ustawy. W trakcie prac nad tą ustawą zdecydowano, że 
do innych rozwiązań zostanie przesunięta kwestia licz-
ników inteligentnych, ze względu na to, że trwa jeszcze 
dyskusja i wydawało się przedwczesne rozsądzanie 
o tempie wprowadzania i sposobie wprowadzania licz-

Była podkreślana możliwość wystąpienia pro-
blemów technicznych w przypadku, gdyby rzeczy-
wiście okazało się, że w jakimś miejscu – to będzie 
przyłączane do sieci niskich napięć – byłoby zbyt 
dużo tych, którzy zechcą się przyłączyć i wszyscy do 
tej instalacji 40 kW… Bodajże PTPiREE podnosiło 
kwestię tego, że w normalnych warunkach sieć nie 
jest projektowana na całą moc zamówioną, ponieważ 
istnieje coś takiego, jak współczynnik jednocze-
sności. Powiedzmy, że jest duże urządzenie, jedni 
coś pieką, drudzy piorą o różnych porach. Wówczas 
ten współczynnik jednoczesności jest mniejszy od 
jednego. Gdyby oni wszyscy na raz zdecydowali się 
korzystać z tych 40 kW, to taka sieć mogłaby nie 
wytrzymać. Myślimy jednak, że to będzie postę-
powało jakoś rozsądnie i przedsiębiorstwa energe-
tyczne będą miały czas na rozbudowę i wzmacnianie 
swoich sieci.

Teraz przeszedłbym do ostatniego pytania. Jeśli 
chodzi o ten art. 9v i o to, dlaczego te nadwyżki po 
80%… No właśnie dlatego. Chodzi o to, żeby nie 
było tak, że wartość kilowatogodziny, którą się wy-
produkuje samemu, jest wyższa niż wartość kilo-
watogodziny, którą się kupuje z sieci. Bo wówczas 
interes byłby w tym, żeby całą swoją energię sprzedać 
drożej, a kupić sobie tańszą energię od państwa czy 
od systemu − tak generalnie rzecz biorąc. Jeszcze raz 
powiadam, nie chodzi o zamiar prowadzenia działal-
ności gospodarczej w zakresie OZE. To jest zachę-
cenie każdego obywatela do tego, żeby sam sobie 
produkował energię elektryczną czy cieplną z OZE 
na własne potrzeby, a tylko nadmiar eksportował do 
sieci. To ustawienie – od 80% – powoduje, że bardziej 
będzie się opłacać wziąć swoją energię, a dopiero 
resztę sprzedać.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Kolejne pytania.
Senator Martynowski.
Czy jeszcze ktoś?
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Marek Martynowski:

Panie Senatorze, pan przed chwileczką mówił, 
że ten mały trójpak nie załatwia sprawy OZE, czy-
li odnawialnych źródeł energii, a tu nam niestety 
grożą kary, i to w wysokości, jak czytałem, około 
200 milionów zł. Czy rzeczywiście tak jest, że bę-
dziemy musieli płacić te kary, czy ten duży trójpak 
już załatwi tę sprawę? Czy mógłby się pan do tego 
odnieść?
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(sekretarz stanu T. Tomczykiewicz) rozpatrywanej ustawie poszerzamy i wzmacniamy po-
zycję konsumenta wobec sprzedawców energii i gazu. 
Tym samym będzie im łatwiej dochodzić swoich praw 
poprzez sądy konsumenckie, które są bliżej obywatela 
i które będą rozstrzygać spory szybciej, niż to się dzieje 
dzisiaj, z udziałem prezesa URE.

Sprawa odkupu 80% oczywiście służy temu, żeby 
instalacje, które obywatele sobie postawią, służyły głów-
nie właśnie im, a nie do odsprzedaży energii. Oczywiście 
taki ktoś, oprócz tego, że będzie uzyskiwał energię bez 
obciążeń, jakie ponosi się wtedy, kiedy kupuje się energię 
z zewnątrz, plus dojdzie kwestia wszystkich podatków, 
jakie są nakładane w związku z akcyzą i VAT, widoczne 
w rachunku końcowym… A więc ewidentnie będzie się 
miało efekty. Oczywiście ci, którzy są szczególnie zain-
teresowani sprzedażą tych instalacji, chcieliby, żeby był 
jeszcze system wsparcia, tak aby ten system rozwijać. 
Ale mamy przykłady nadmiernego rozwoju pewnych 
instalacji, właśnie takich mikroinstalacji, szczególnie 
w Niemczech, gdzie w ciągu dwóch lat powstała ich 
taka ilość, jak sześć Elektrowni Opole. Oczywiście na 
takie eksperymenty mogą sobie pozwolić bogaci, ale już 
widać, że to jest kosztowny eksperyment i jego koszt 
natychmiast przerzuca się na konsumenta. Gdy do tego 
jeszcze jest obowiązek wykupu energii po określonej 
cenie w związku z feed-in tariff, to prowadzi to do tego, 
że natychmiast wzrasta rachunek energii elektrycznej, 
bo koszt jest przerzucany na konsumenta. A nam zale-
ży na tym, żeby energia elektryczna w Polsce była jak 
najtańsza, bo chcemy dbać o konsumenta.

Efektem i przykładem tego jest zresztą ten rok. 
Wielu wróżyło, że nastąpi gwałtowny wzrost cen 
energii. Ja przypomnę, że po raz pierwszy od wielu, 
wielu lat prezes URE zatwierdza obniżenie taryf na 
energię elektryczną dla konsumentów indywidual-
nych. A jeśli chodzi o przedsiębiorców, to po prostu 
rynek to wymusił, ceny energii na giełdzie spowodo-
wały w tym przypadku tak znaczący spadek cen ener-
gii. Będziemy robić wszystko, żeby system wsparcia 
OZE był jak najmniejszym kosztem dla obywatela, 
był on jak najbardziej efektywny i abyśmy jak naj-
tańszym sposobem osiągnęli wymagane przez Unię 
kryteria, wypełnili zobowiązania związane z pakie-
tem klimatyczno-energetycznym. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Pan senator Zając. Czy ktoś jeszcze? Pan 
senator Czarnobaj.

Proszę bardzo, pan senator Zając.

ników inteligentnych. Te prace dzisiaj w rządzie trwają 
i wkrótce ten projekt będzie również przedstawiony, 
tak jak będzie przedstawiony system wsparcia OZE. 
On oczywiście funkcjonuje, ale wymaga nowelizacji 
po to, aby go zweryfikować, dostosować do obecnej 
sytuacji gospodarczej, obecnego kosztu poszczegól-
nych instalacji, bo wiemy, że ten system w przypadku 
niektórych instalacji odnawialnych źródeł jest nad-
wsparciem. A w związku z tym nowelizacja w tym 
zakresie jest absolutnie potrzebna.

Jednocześnie chciałbym serdecznie podziękować 
senackiej Komisji Gospodarki Narodowej, która swo-
imi poprawkami w sposób znaczący poprawi sytuację 
dotyczącą energii prosumenckiej – dzięki temu nie 
będzie trzeba prowadzić działalności gospodarczej, 
aby produkować energię prosumencką, i nie będzie 
trzeba jednocześnie uzyskiwać koncesji na produkcję 
energii. Jest to z pewnością zapis, który wprowadzi 
pewną rewolucję, bo po wejściu ustawy w życie każdy 
obywatel będzie mógł sobie taką instalację wybudo-
wać i będzie mógł produkować dla siebie prąd, co 
w dzisiejszym systemie prawnym jest po prostu bar-
dzo, bardzo utrudnione administracyjnie i powoduje 
raczej straty, koszty, niż zysk dla obywatela.

Pan senator Iwan bardzo szczegółowo i wyczer-
pująco przekazał państwu treść tej ustawy i rozwią-
zania, które przygotował Sejm. W tej sprawie już nic 
więcej nie można dodać.

Chciałbym się odnieść do pytań, które tu padły, py-
tań na temat instrumentów pochodnych. Wprowadzane 
są one dopiero tą nowelizacją i to faktycznie będą nowe 
instrumenty związane z rozwojem handlu energią i ga-
zem. W przypadku tego towaru będzie można konstru-
ować dodatkowe instrumenty, forwardy, inne opcje itd. 
Rynek finansowy w tej mierze jest, jak wiemy, bardzo 
kreatywny, ale też chodzi tu o instrumenty, które są 
stosowane powszechnie w innych krajach w obrocie 
innymi towarami, w tym także energią. Są one roz-
powszechnione w normalnym procesie, który warto 
również u nas, na naszym rynku, poszerzyć.

Co do zbioru praw konsumenta, to wydaje się, że… 
W tej sprawie też była bardzo duża dyskusja, ale wyda-
je się, że ulotek, które wypuszczają sprzedawcy energii 
czy gazu, jest na tyle dużo… A pisma dotyczące gazu 
chyba często przychodziły z taką płytką, która była 
cięższa od właściwej zawartości – spisu tego, co będzie 
w zbiorze praw konsumenta. Warto jednak, żeby to 
było dostępne na piśmie, na papierze – bo większość 
nas jest jednak w tym względzie konserwatywna i woli 
to mieć pod ręką, zwłaszcza że nie każdy ma dostęp 
do internetu i nie każdy z nas potrafi się nim spraw-
nie posługiwać – i wtedy będziemy mieli pewność, 
że każdy konsument dostał spis swoich praw do ręki 
i mógł się z nimi zapoznać. A my te prawa właśnie w tej 
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Panie Ministrze, cała historia wdrażania tego pro-
jektu ustawy, a właściwie prac nad tak zwanym dużym 
trójpakiem, ma swoją historię. Może pan minister nam 
przybliży, co lub kto stoi na przeszkodzie temu, aby 
wreszcie wprowadzić to w Polsce. Mam takie wrażenie, 
że my tu wymyślamy koło. To nie jest rzecz, której nie 
wprowadzono w Europie, dlaczego więc w Polsce… 

I pytanie z tym związane. Czy jest jakiś termin, 
czy macie państwo jakiś harmonogram prac dotyczą-
cy procedowania nad ustawą zwaną dużym trójpa-
kiem? Czy jest jakiś harmonogram prac, który będzie 
dotrzymany?

Jeszcze dwa słowa o tak zwanym dużym trójpaku. 
Czytałem wypowiedź pana ministra dotyczącą oprogra-
mowania inteligentnego, pan minister powiedział – choć 
może akurat niezbyt dokładnie zacytuję – że zastana-
wiacie się państwo nad rozstrzygnięciem tego problemu 
w dużym trójpaku, czyli w tym projekcie docelowym. 

Chciałbym od pana ministra usłyszeć odpowiedź 
na pytanie, czy jest stanowisko w zakresie oprogra-
mowania inteligentnego, czy nie. I czy będzie utrzy-
mana propozycja, że ja jako producent nadwyżki, 
którą chciałbym sprzedać, będę musiał ponieść koszty 
tego – nazwijmy go tak, w cudzysłowie – licznika? 
Krótko mówiąc, chodzi o to, że jeśli chcę kupić ki-
logram cukru, przychodzę z wagą i mówię: ja przy-
niosłem wagę i chciałbym zważyć, czy ten kilogram 
cukru mogę sprzedać, czy kupić.

I teraz temat dodatków energetycznych, który wią-
że się oczywiście z problemem związanym z gmi-
nami. Czy problem dodatków energetycznych był 
konsultowany z korporacjami samorządowymi i czy 
te kwoty, 115 milionów zł i 155 milionów zł, w latach 
2014–2023 – według, jak rozumiem, państwa szacun-
ków – pokryją potrzeby finansowe w zakresie dodat-
ków energetycznych? A co będzie, jeśli się okaże, że 
potrzeba nie 115 milionów zł, a 145 milionów zł? Jak 
chcecie to państwo rozstrzygać w relacji do kosztów, 
jakie będą ponosiły gminy?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Bardzo proszę, pan senator Waldemar Kraska.

Senator Waldemar Kraska:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, może trochę z innej beczki. Czy 

trwają prace, a jeśli tak, to na jakim są etapie, nad 
ustawą o energii odnawialnej? W tej chwili jest to u nas 
w Polsce troszeczkę rzucone na żywioł. Prawda? Ci 
inwestorzy i społeczności lokalne toczą ze sobą boje 
o różne lokalizacje farm wiatrowych czy biogazowni. 
Kiedy państwo zamierzacie przedstawić jakiś ogólny 
zarys? Chodzi o to, żeby ta sytuacja była dość jasna 
i żeby nie było z tym w Polsce problemów. Dziękuję.

Senator Józef Zając:

Pani Marszałek! Mam pewne pytanie, ale może 
najpierw dwa zdania komentarza. Po przestudiowaniu 
tego dużego materiału dochodzę do wniosku, że chyba 
powstaje nowe ministerstwo. Patrząc na usytuowanie 
instytucji, mówię o Urzędzie Regulacji Energetyki, 
dochodzę do wniosku, że wszystko wskazuje na to, że 
kreuje nam się nowa instytucja, praktycznie na prawach 
ministerstwa, na dodatek dosyć dobrze usytuowana.

Wracam do pytania. Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki ma podlegać tylko premierowi, a więc 
może pojawić się przypuszczenie, że energetyka nieja-
ko wyjdzie z Ministerstwa Gospodarki. Prezes ten jest 
powoływany na pięcioletnią kadencję i ponownie może 
być powołany tylko raz. Tu tak do końca nie wiem, czy 
chodzi o to, że może być powołany na dwie następujące 
po sobie kadencje, czy generalnie może pełnić tę funkcję 
tylko przez dwie kadencje. To jeden problem.

Drugi problem. Analizując projekt ustawy o zmia-
nie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych 
innych ustaw, widzimy, że jedna ze zmian dotyczy 
uszczegółowienia kwestii nazewnictwa techniczne-
go oraz powiększenia zakresu tego słownictwa. Jest 
to zabieg słuszny, ponieważ zakres wiedzy branżo-
wej rozszerzył się od czasu poprzednich nowelizacji 
albo nie był w tych nowelizacjach uwzględniany, na 
przykład jeśli chodzi o OZE itd. Pragnę odnieść się 
do definicji odbiorcy wrażliwego energii elektrycz-
nej. Przedstawiciele branży energetycznej zwrócili mi 
uwagę na to, że w energetyce pod tym pojęciem rozu-
mie się odbiorcę energii, który może ponieść znaczne 
straty z tytułu przerw w dostawie energii elektrycznej. 
Takimi odbiorcami są na przykład szpitale, komuni-
kacja, zakłady produkcyjne, oczyszczalnie ścieków, 
przepompownie itd., nie mówi się tu więc o odbiorcy, 
który nie płaci za energię. W przypadku projektu roz-
ważanej ustawy mamy de facto do czynienia z odbiorcą 
wrażliwym społecznie, który jest definiowany jako 
osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy. Są 
jednak grupy społeczne, które nie korzystają z dodat-
ków mieszkaniowych, ale są w gorszej sytuacji finan-
sowej – są to ci, którzy korzystają z pomocy społecznej. 

Czy projektodawca rozważa poszerzenie definicji 
odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej o wspo-
mnianą grupę osób? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Proszę bardzo, senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Pani Marszałek! Panie Ministrze! Krótko, cztery 
pytania.
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nie stać na utrzymanie mieszkania. I tutaj odnosi się 
to także do funkcji grzewczych… W związku z tym 
w jakimś sensie dla tych, którzy korzystają z gazu 
w celach grzewczych, ten jeden nośnik jest tutaj jakby 
ujęty… Wydawało się, że to jest najprostsza metoda, 
że kto dostaje decyzję o przyznaniu dodatku miesz-
kaniowego niemalże z automatu też dostaje decyzję, 
że kwalifikuje się do otrzymania dodatku energetycz-
nego. Zobaczymy, jak w praktyce będzie to funkcjo-
nowało, czy będzie to funkcjonowało prawidłowo.

Następne pytanie pana senatora Czarnobaja doty-
czyło procedowania. Prace nad tymi rozwiązaniami 
trwają długo, bo to są bardzo trudne tematy. Tutaj 
ściera się wiele poglądów i ściera się wiele intere-
sów. Szybki rozwój OZE wpływa na sprzedaż, na 
produkcję energii z węgla brunatnego, węgla kamien-
nego, czyli na to, co jest podstawą polskiej energety-
ki. Rozwój wiatraków na lądzie powoduje konflikty 
społeczne, konflikty ze społecznościami lokalnymi, 
oczywiście nie ze wszystkimi społecznościami, tylko 
z częścią społeczności. Niektórzy to akceptują, widzą 
w tym szansę na rozwój, wpływy z podatków, zaś 
inni uważają, że to szkodzi, że wpływa na zdrowie 
ludzi. Podejście do to tej sprawy w każdym miejscu 
jest oczywiście nieco inne. Stąd dzisiaj kończymy 
prace nad tym, co jest niezbędne, aby zamknąć spra-
wy związane z dyrektywami unijnymi. Jeśli chodzi 
o inne sprawy, one wymagają wnikliwej, bardzo 
dokładnej analizy, ażeby w systemie wsparcia OZE 
końcowy odbiorca, czyli każdy z nas, każde przedsię-
biorstwo, nie ponosił nadmiernych kosztów. Ponadto, 
aby wypełnić unijne zobowiązania, wymagana była 
głęboka analiza. I lepiej będzie, gdy produkt w postaci 
ustawy będzie bardzo dobry, niż gdyby był zrobiony 
tak, że potem musielibyśmy go wielokrotnie popra-
wiać. Stąd też nie jestem w stanie powiedzieć, kiedy 
ostatecznie będzie gotowy nowy system wsparcia 
– przypomnę, że do dzisiaj obowiązuje ten dotych-
czasowy – ale jest determinacja, zarówno w rządzie, 
jak i w Ministerstwie Gospodarki, aby do końca roku 
jednoznacznie wszystkie sprawy ze znakami zapy-
tania rozwiązać, tak aby inwestujący w sektor odna-
wialnych źródeł energii, ale też inwestujący w źródła 
konwencjonalne mieli pewność co do tego, jak jest 
ukształtowany rynek.

Jednocześnie pracujemy nad nową polityką ener-
getyczną kraju, do 2050 r. To jest zobowiązanie wy-
nikające z tego, że… Co cztery lata mamy obowiązek 
przeglądu i modyfikacji w tym zakresie, w zależno-
ści od sytuacji gospodarczej, ale też postępu tech-
nicznego, technologicznego i zmian zachodzących 
w świecie. To też będzie wyznaczać pewną drogę dla 
inwestorów. Jest tu zakres do 2050 r., bo dzisiaj Unia 
Europejska w takim przedziale czasowym te sprawy 
rozpatruje. A wiemy, że inwestycje w energetykę 
konwencjonalną, w energetykę jądrową to inwesty-

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:

Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Pan senator Zając spytał o Urząd Regulacji 

Energetyki. Faktycznie, jego prezes będzie powo-
ływany, a proces wyłonienia kandydata na prezesa 
będzie również przeprowadzany przez premiera, 
przez urząd premiera. Będzie tak z tego tytułu, że 
dzisiaj de facto premier powołuje prezesa, a procedura 
konkursowa przebiega w Ministerstwie Gospodarki, 
wydaje się więc logiczne, że jeżeli ktoś powołuje, to 
czuwa też nad procesem przeprowadzenia wyboru. 
Zależało nam też na tym, żeby prezes URE, prezes 
instytucji niezależnej, no, był niezależny jeszcze bar-
dziej. Zresztą to jest też wymóg dyrektywy, aby ta 
niezależność była odpowiednia. Pozostałe urzędy, 
które też mają status niezależności, w ten sposób są 
powoływane. To jest ten wymóg możliwości… Ale 
to dotyczy nie więcej jak dwóch kadencji… To też 
wynika z wymogów dyrektywy, co również zwiększa 
jego niezależność.

Odbiorcy wrażliwi. Dyskusja na ten temat toczyła 
się długo. Oczywiście ustawowo my definiujemy, kto 
to jest odbiorca wrażliwy. Określenie to odnosi się 
do osób, które po prostu mają trudności z płaceniem 
na bieżąco rachunków. Oczywiście trwała dyskusja, 
czy tu powinien być brany pod uwagę dodatek miesz-
kaniowy, czy pomoc społeczna… Pomoc społeczna 
dotyczy głównie osób, które oprócz tego, że dotknięte 
są ubóstwem, mają dysfunkcję społeczną, jedną z kil-
ku dysfunkcji społecznych. Na posiedzeniu Komisji 
Trójstronnej też było podnoszone zarówno przez stro-
nę związkową, jak i przez stronę pracodawców, że 
to nie jest najlepsze rozwiązanie, bo rodzina musi 
być dysfunkcyjna i uboga, żeby móc dostać dodatek. 
Szukaliśmy takiego rozwiązania, które – jednocze-
śnie przy niewielkiej kwocie, jaką dzisiaj dysponuje-
my na to, aby tę dopłatę stosować, aby ją wprowadzać 
– nie byłoby droższe, niż kwota przeznaczona na ten 
system. Stworzenie jakby odrębnego procesu badania 
ubóstwa przez ministerstwo pracy było wycenione na, 
o ile dobrze pamiętam, 70 milionów zł. No to byłaby 
kwota, która jest zbliżona do kwoty, którą my dzisiaj 
przeznaczamy. W związku z tym opracowaliśmy taką 
metodę, która faktycznie mogłaby zagwarantować, że 
wsparcie dostaną osoby ubogie. Skorzystaliśmy z ta-
kiej możliwości… Dzisiaj gmina przyznaje dodatek 
mieszkaniowy i dostają go osoby, których faktycznie 
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(sekretarz stanu T. Tomczykiewicz) O sprawie dotyczącej OZE już mówiłem. Tak? 
W jednych miejscach są duże problemy, duże kłopo-
ty, a w innych – mniejsze. Jedne gminy dogadują się 
z inwestorami, a inne – nie. Oczywiście współpraca 
zależy i od inwestora, i od samorządu, ale często zale-
ży też od aktywności osób trzecich – aktywności po-
zytywnej lub negatywnej w zależności od interesów 
lokalnych. Czasami z czystej zazdrości… Wiatrak 
stoi na konkretnej działce, u konkretnego właściciela, 
i często sąsiad, który niestety nie skorzysta… Taki 
sąsiad korzysta ze swojej obywatelskiej możliwości 
zablokowania tej inwestycji. Jak to w życiu – po pro-
stu trzeba się z tym liczyć. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Kolejne pytania.
Teraz głos zabierze Senator Zaborowski. Czy jesz-

cze ktoś z państwa… Senator Martynowski i senator 
Czarnobaj.

Proszę bardzo, senator Zaborowski.

Senator Roman Zaborowski:

Dziękuję, Pani Marszałek!
Panie Ministrze, odnoszę wrażenie, że większego 

impulsu do stosowania odnawialnych źródeł energii 
po przyjęciu tej ustawy nie będzie. Zdaje się, że chyba 
wszyscy, a przynajmniej większa część… Do biur 
tych, którzy interesują się energetyką, przychodziło 
wiele, że tak powiem, wycieczek interesantów pyta-
jących o to, kiedy wreszcie… Są takie gminy, które 
przygotowują się chociażby do zakładania farm fo-
towoltaicznych, więc specjalnie odniosę się tylko do 
tego rodzaju źródła energii odnawialnej. Często słyszę 
stwierdzenia, że taka farma jest nieefektywna, że 
w zasadzie to jest przesada, bo w naszych warunkach 
nie będzie ona dobrze wykorzystywana. Sprowadzę 
tę kwestię do ryzyka, na jakie jest narażona osoba, 
która chce osobiście zainwestować w mikroinstalację 
o mocy do 40 kW. Przecież można sobie wyobrazić, 
że nikt nie oczekuje pomocy państwa w tym zakresie.

Wskazał pan pewne niebezpieczeństwa, mówiąc 
o eksperymencie niemieckim, że tam za dużo… 
i ostatecznie cena energii wzrosła. My obecnie wra-
camy do tradycyjnych kopalin, które też są subsydio-
wane, finansowane, więc dla nas będzie to… I dlatego 
chciałbym zapytać – nie rozumiem tego, więc proszę 
o wytłumaczenie – dlaczego ograniczamy chętnych, 
którzy chcą inwestować nie państwowe, nie publicz-
ne, ale własne środki w mikroinstalacje, mówiąc, że 
jeśli chodzi o nadwyżkę, to damy tylko 80%. Można 
by przecież dać 100%. Byłoby trochę energii odna-
wialnej, która by chyba tak strasznie dużo nie kosz-
towała naszego państwa, że groziłoby to wzrostem 
cen energii.

cje czterdziestoletnie, a nawet osiemdziesięcioletnie, 
w związku z czym perspektywa dotyczy roku 2050 
i to wcale nie jest aż tak odległy czas.

Następnie: liczniki inteligentne. No, tak jak 
wspomniałem, chcemy to dopracować. Tu jeszcze 
wiele… Jesteśmy zdeterminowani, uważamy, że 
jest to absolutnie potrzebne. Niektóre firmy ener-
getyczne w mniejszym, inne w większym stopniu 
dostarczają już dzisiaj te liczniki odbiorcom i to jest 
normalnie wliczane w taryfę zatwierdzaną przez 
URE, tak że konsument nie musi ponosić kosztów 
związanych z instalacją. My oczywiście chcemy 
poprzez ustawodawstwo przyspieszyć ten proces 
i go ukierunkować, bo jesteśmy przekonani o tym, 
że inteligentna sieć to oszczędności w energetyce, 
w zużyciu energii, to likwidacja pików zużycia 
energii, które powodują, że trzeba mieć duży zapas 
w mocach energetycznych po to, żeby w momen-
tach krytycznych, w momentach maksymalnego 
zużycia, zaspokoić potrzeby. Im bardziej piki 
dzienne zostaną spłaszczone, tym bezpieczniejsza 
będzie sieć, tym bezpieczniejsza będzie dostawa 
energii, tym mniejsze koszty będziemy ponosili na 
utrzymanie mocy w rezerwie i – na koniec – tym 
mniejsze będą rachunki energetyczne.

Zmiany pozwolą nam wybierać czy łatwiej zmie-
niać dostawcę energii. Dzisiaj de facto mamy do dys-
pozycji dwie taryfy – one są ustalane godzinowo. 
Mając licznik inteligentny, będzie można cenę ener-
gii… będzie mogło być kilkanaście przedziałów cza-
sowych w ciągu doby, po dwie, trzy godziny, i będzie 
można wybierać sobie taki moment do korzystania 
z przedmiotów użytku powszedniego, jak pralka 
czy inne urządzenia, które nie wymagają włączania 
o określonej porze, w którym – będziemy to wiedzieli 
– energia oferowana przez dostawcę będzie najtańsza. 
I na pewno będą takie taryfy, w których energia bę-
dzie dawana za darmo. Wiemy, że produkcja energii, 
szczególnie w okresach nocnych, często jest proble-
mem dla energetyki, jest kłopotem, a nie zyskiem.

Kwota… Jak mówię, jest to pewien proces, który 
rozpoczynamy. Oczywiście co roku w budżecie… 
Zrobiliśmy pewne dziesięcioletnie założenie, bo taki 
jest wymóg ustawowy. Zobaczymy, jak budżet będzie 
wzrastał, jakie będą możliwości budżetowe i jak duże 
będą potrzeby do zaspokojenia. Nie rozszerzaliśmy 
grupy, która… Grupa ta liczy obecnie około czterystu 
tysięcy osób, które dostają dodatek mieszkaniowy. 
I chodzi o to, żeby kwota, która została przeznaczona, 
była znacząca w stosunku do rachunku, jaki otrzymu-
je odbiorca wrażliwy, żeby nie była to symboliczna 
pomoc, bo taka byłaby nie do zaakceptowania ani 
przez państwo, ani przez Sejm. Skoro coś ma stanowić 
system wsparcia, to musi on być odczuwalny.
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(senator R. Zaborowski) muszą wiedzieć o tym, że, nie wiem, 115 milionów 
na dodatki energetyczne w roku 2014 to jest kwota 
ostateczna, że nie będzie nic więcej. A jeśli wyjdzie 
130 milionów, to pozostałymi 15 milionami obciąży 
się samorządy. Chciałbym, żeby gminom powiedzieć 
jasno: 115 milionów i koniec, a jeśli będzie więcej, to 
obciąży to wasze budżety. Ja bym chciał, żeby pan 
minister jednoznacznie to powiedział.

I jeszcze jedno pytanie, skoro już mam głos. Panie 
Ministrze, powiedział pan o strategii rozwoju ener-
getyki, która jest bardzo ważna, bo zadecyduje o roz-
woju tego kraju. Drobnym, acz ważnym elementem 
z tym związanym jest to, w jaki sposób polskie pań-
stwo będzie podchodziło do kwestii pomocy finanso-
wej, subsydiów dla producentów energii odnawialnej, 
to znaczy jak długo, na jakim poziomie… Pan mini-
ster Korolec w wypowiedzi dla Agencji Informacyjnej 
„Newseria” stwierdził, że będzie dążył do tego, aby 
w 2030 r. zlikwidować wszelkie subsydiowanie. Mam 
pytanie: czy jest to wypowiedź pana ministra, czy 
jest to stanowisko rządu? Bo to jest bardzo ważne dla 
inwestorów, którzy chcą wiedzieć, czy w roku 2030… 
Ja nie wiem, jaki jest okres zwrotu kapitału w ener-
getyce. Oni chcą wiedzieć, czy jeżeli zainwestują 
w 2014 r., to pomoc państwa będzie obowiązywać 
tylko do 2030 r. Ja tego nie opiniuję; ja nie mówię, czy 
to jest dobrze, czy to jest źle. Ale, Panie Ministrze, 
bardzo ważna jest informacja, czy to jest stanowisko 
pana ministra Korolca, czy to jest stanowisko rządu. 
Ważne jest również to, żeby w tej strategii zawrzeć 
informacje co do tego, do jakiego okresu będzie obo-
wiązywać pomoc państwa w zakresie produkcji ener-
gii odnawialnej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję. Proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:

Czy to będzie wystarczający impuls? My budu-
jemy taki system, który z jednej strony spełni wy-
magania unijne, a z drugiej strony będzie jak najtań-
szy. Naszym celem nie jest to, żeby ktoś komuś, że 
tak powiem, z publicznych pieniędzy gwarantował 
działalność gospodarczą, w której nie ma żadnego 
ryzyka. Od tego jesteśmy dalecy. Ja nie wyobrażam 
sobie, żeby kosztem obywateli ktoś miał pewny biz-
nes, bo, jak uważam, byłoby to społecznie absolutnie 
nieracjonalne i szkodliwe, a ponadto odbywałoby się 
to kosztem innych branż energetycznych. My mówi-
my o tradycyjnych źródłach energii, w przypadku 
których nie ma subsydiowania – ani energia z węgla 
kamiennego, ani energia z węgla brunatnego nie jest 

Generalnie nie bardzo rozumiem, w jakim za-
kresie nie powiódł się eksperyment niemiecki, który 
jest tutaj często wymieniany. Chciałbym, żeby pan 
minister te wątpliwości trochę rozwiał.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, pan senator Marek Martynowski.

Senator Marek Martynowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Ministrze, czy to, co dzisiaj wprowadzamy, 

czyli ten mały trójpak, wystarczy do tego, by speł-
nić wymagania unijnej dyrektywy? Czy mógłby pan 
zagwarantować na 100%, że Polsce nie grożą żadne 
wielomilionowe kary? To jest jedna sprawa.

I druga, trochę bardziej szczegółowa. Wczoraj 
Ministerstwo Gospodarki… Na posiedzeniu Komisji 
Gospodarki Narodowej wprowadzono poprawkę. 
Chodzi o następujący przepis: „Operatorzy systemów 
przesyłowych współpracują z operatorami systemów 
przesyłowych innych państw członkowskich Unii 
Europejskiej w celu stworzenia co najmniej jednego 
zintegrowanego systemu na poziomie regionalnym 
dla alokacji zdolności przesyłowych i kontrolowania 
bezpieczeństwa systemu”. 

Moje pytanie brzmi tak: na czym ma polegać zin-
tegrowany system na poziomie regionalnym? Muszę 
powiedzieć, że w tym momencie zapala mi się czer-
wona lampka… Wiadomo, kto tam gra pierwsze 
skrzypce. Gdyby pan mógł się do tego odnieść…

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:

Panie Ministrze, nie uzyskałem odpowiedzi na 
pytanie, więc wrócę do… 

Czy to, co dotyczy dodatków energetycznych, było 
w jakiś sposób opiniowane, konsultowane z orga-
nizacjami samorządowymi? Jeśli nie odpowie pan 
dzisiaj – rozumiem, że być może nie ma pan teraz 
tego w pamięci – to może na piśmie…

I druga sprawa, która dotyczy bardzo ważnej 
kwestii. W swojej długoletniej działalności samo-
rządowca… Ja pamiętam, jak wprowadzano dodatki 
mieszkaniowe: zaczęło się od pomocy na poziomie 
90%, a skończyło się… Jak wiadomo, spora część za-
dań związanych z tymi dodatkami mieszkaniowymi 
przenoszona jest na gminy. Jeśli taka jest polityka 
państwa, to okej, ale gminy muszą to wiedzieć. One 
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(sekretarz stanu T. Tomczykiewicz) żadna z tych farm, które znamy… Jedna jest duża, 
chyba jednomegawatowa, ona była sfinansowana 
z subwencji europejskich. Czyli ona nie dość, że ma 
wsparcie związane z systemem wsparcia, to dostała 
jeszcze chyba 70% wsparcia ze środków unijnych. Bez 
tego ona nawet przy systemie wsparcia, który dzisiaj 
jest, czyli… 280 zł do ceny energii nijak nie pokrywa 
kosztów związanych z tą farmą. No, ja już o farmach 
nie chcę mówić, bo przykład czeski pokazuje jakiś 
kompletny absurd. Znamy przykład włoski, przez 
satelitę zauważono świecące się punkty we Włoszech, 
a gdy się im bliżej przyjrzano, okazało się, że w nocy 
Włosi świecili na farmy fotowoltaiczne – bo oni ku-
powali prąd z sieci, że tak powiem, bardzo tanio – po 
to, żeby potem sprzedać wyprodukowany przez siebie 
prąd bardzo drogo, i mieli piękny interes. Ale to są 
takie absurdy, o których trzeba wiedzieć. No, sprytni 
ludzie bardzo szybko wymyślają takie rzeczy, tak że 
zawsze trzeba być ostrożnym, jeśli chodzi o to, co 
nam na temat rozwoju… No, najczęściej nowinkami 
technologicznymi są zainteresowani głównie ci, któ-
rzy sprzedają te technologie. Niemcy się na tym spa-
rzyli, bo u nich przyrost był ogromny, co oczywiście 
wpłynęło nie tylko na ceny, ale i na system dostaw. 
No bo, jak wiadomo, słońce świeci w określonej po-
rze dnia i z różną siłą, a czasem nie świeci i wtedy 
trzeba zastąpić energię słoneczną inną energią, tra-
dycyjną. Zawsze trzeba mieć w zapasie elektrownię 
gazową, która jest najszybsza do uruchomienia, po 
to, by w przypadku braku słońca czy braku wiatru 
nie pozostawić systemu bez dostaw energii. No i de 
facto bez rozwinięcia systemu magazynowania ener-
gii – a dzisiaj ten system dopiero raczkuje, bo ilość 
magazynowanej energii… No, ta sprawność mocno 
spada. Ale jeżeli to się poprawi, to wtedy ten system 
będzie można stabilizować, bo można będzie zgroma-
dzić energię z wiatraków, z fotowoltaiki i sprzedawać 
ją liniowo, a nie tylko w tym momencie, w którym 
jest dostarczana. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Kolejne pytania zadaje pan senator Józef Zając, 
a następnie pan senator Marek Martynowski.

Czy ktoś jeszcze chciałby zadać pytanie?
Proszę bardzo, pan senator Zając.

Senator Józef Zając:

Pozwolę sobie jeszcze pomęczyć pana ministra. 
Zanim zadam pytanie i przedstawię problem, pozwolę 
sobie na pewną uwagę. Otóż wydaje mi się, że dopóki 
koszty związane z wytwarzaniem energii ze źródeł od-
nawialnych nie zbliżą się do kosztów tradycyjnego spo-
sobu wytwarzania energii w elektrowniach węglowych 
itd. – a w tej chwili koszt wytwarzania tej pierwszej jest 

subsydiowana; te subsydia są dzisiaj zakazane. Jedyne 
koszty w tym zakresie ponoszone przez państwo 
związane są z utrzymaniem osieroconych w wyni-
ku likwidacji zakładów górniczych, które nie mają 
następcy prawnego, a właścicielem tych kopalń było 
państwo. I te koszty ponosi faktycznie państwo. To 
jest około 500 milionów. To jest związane z deputata-
mi węglowymi, z pompowaniem wód w celu ochrony 
istniejących kopalń, w celu ochrony miast. Tak że dzi-
siaj to jest absolutnie działalność gospodarcza, która 
podlega takim samym regułom jak każda inna, i nie 
widzimy potrzeby, aby jakąś inną produkcję energii 
w jakiś nadzwyczajny sposób wspierać niż tę, któ-
ra jest konieczna, aby ten system 3×20 zrealizować. 
Będziemy w tym absolutnie konsekwentni. 

Moim zdaniem to, co jest związane z produkcją 
energii na własne potrzeby, to jest rewolucja, bo dzi-
siaj, żeby móc produkować, trzeba dostać koncesję 
i prowadzić działalność gospodarczą. Jeżeli ja bym 
chciał produkować, to musiałbym przejść jakąś tam 
mitręgę urzędniczą i na koniec musiałbym prowadzić 
działalność gospodarczą z konsekwencjami finanso-
wymi, o których tu pan senator mówił, czyli rzędu 
kilkunastu tysięcy złotych kosztów rocznie; dzisiaj 
sama rejestracja działalności to nie jest problem, dzi-
siaj to jest bardzo łatwa droga.

Dodatki? No, oczywiście gminy dostaną tyle, ile 
będzie wniosków spływało. Oczywiście jest przewi-
dziana kwota, bodajże 1%… czy 2%, która jest prze-
znaczona na koszty obsługi. W związku z tym gminy 
tych kosztów nie ponoszą. Oczywiście wysokość tego 
dodatku będzie zależna od liczby osób, które o ten do-
datek wystąpią. Będzie to nieustająco monitorowane, 
żeby – tak jak mówiłem wcześniej – ten dodatek nie 
stał się mikroskopijny w skali rachunku, żebyśmy 
jako państwo byli poważnym wsparciem dla osób 
wrażliwych w sensie określonym w tej definicji.

System wsparcia dla odnawialnych źródeł energii 
obejmuje piętnaście lat i ci inwestorzy, którzy in-
westują, wiedzą, że ten system będzie obejmował 
piętnaście lat. 2030 r., w którym… Bo projekt czy 
polityka, to subsydiowanie dzisiaj, w okresie rozwoju 
tych technologii… Polityka europejska generalnie 
mówi, że ten okres ma się zakończyć właśnie wtedy, 
kiedy ta produkcja energii będzie na tyle tania, że już 
nie będzie wymagała subsydiowania. Obserwujemy 
cały czas, z roku na rok, spadek, szczególnie w fo-
towoltaice. Dzisiaj powiem, że produkcja energii 
z fotowoltaiki to koszt około 1 tysiąca zł, a cena na 
giełdzie to 160 zł. Widzimy różnicę, jeśli chodzi 
o koszty wytworzenia tej energii. Jeżeli chcemy to 
subsydiować, to znaczy że końcowy odbiorca, każdy 
z nas, musi dopłacić ogromną kwotę do tego, żeby 
rozwijać te farmy fotowoltaiczne. Dzisiaj, przypomnę, 
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(senator J. Zając) Oczywiście ta alokacja, czyli wzajemny przepływ 
energii na granicach, musi być koordynowana. Tego 
się nie da zostawić, bo narażalibyśmy systemy… 
Dzisiaj ta koordynacja trwa, ona nie za bardzo ma 
usytuowanie w prawie, to jest dokonywane poprzez 
spółkę, która… Ale nie oddajemy zwierzchności 
nad zarządzaniem, chcemy jedynie, aby koordyno-
wano alokację, czyli przepływy graniczne. No, bez 
takiej koordynacji te systemy energetyczne są ab-
solutnie zagrożone. Dzisiaj po prostu tak się dzieje. 
Przyglądaliśmy się temu zapisowi, bo on jest… Inna 
sprawa, że on jest wzięty wprost z dyrektywy.

Ale było też pytanie, czy wszystko jest w ustawie. 
Oczywiście nie wszystko jest w ustawie, mówiłem 
o tym, że kwestia liczników inteligentnych to jest to, 
czego tutaj nie załatwiamy, ale pracujemy nad tym, 
żeby móc to wkrótce przedstawić.

Jeden operator… To jest cały czas kwestia dys-
kusyjna, choć w skardze to nie jest zawarte wprost, 
ale oczywiście takie głosy też się słyszy, że to jest 
niezgodne… Ale my mówimy, że nasz, polski interes 
państwowy, bezpieczeństwo Polski absolutnie wyma-
gały tego, żeby w naszym kraju był jeden operator 
przesyłowy, i to operator w stu procentach państwo-
wy, i my tego po prostu pilnujemy jak źrenicy oka. 
W związku z tym w tej materii zagrożeń nie widzimy, 
błąd dotyczy tylko tego wąskiego zakresu, współpra-
cy związanej z przepływami między granicami, które 
przecież są potrzebne po to, żeby zabezpieczyć system 
krajowy. Bo my często w tych szczytach, o których 
mówiłem, musimy korzystać z zakupu energii po-
przez kabel na przykład ze Szwecji.

Ale oczywiście w bilansie eksport energii elek-
trycznej przeważa, a w naszym interesie leży, aby 
dalej tak było i żeby nasza energia była jak najtańsza. 
Także z tego powodu zapał do energii odnawialnej jest 
u nas bardzo nieduży, bo oczywiście to wprost wpły-
wa na ceny energii. Ale rozmieszczenie źródeł energii 
wiąże się raczej nie z tym, gdzie jest węgiel, ale z tym, 
gdzie jest przemysł energochłonny. On powstawał na 
Śląsku, oczywiście także dlatego, że był węgiel, była 
elektrownia i wokół powstawał… Bo im krótsze trasy, 
tym lepiej… Nie ma wątpliwości, że lepiej przesłać 
energię, wtedy straty moim zdaniem są mniejsze. To 
oczywiście kwestia dokładnego zbadania, bo to jest 
wiedza pewna, ale nie jestem w stanie odpowiedzieć, 
czy to jest dokładnie ta ilość… Ale zawsze to będzie 
tańsze niż przewiezienie węgla. Tam raczej tańszy 
byłby węgiel ukraiński, rosyjski albo lubelski… 
Z tego co wiem, Bełchatów, który dzisiaj jest prężną 
spółką prywatną, prawie w 100%, tam chyba 2,5% 
ma Skarb Państwa, chce z jakimś partnerem budować 
elektrownię. Tak że byłoby to zupełnie na miejscu. 
Niemcy mają taki problem, że całą energetykę wia-
trową umieścili na północy, a cały przemysł mają 
na południu, choćby Bawaria, gdzie jest przemysł 

chyba dwuipółkrotnie większy od kosztu wytwarzania 
tej drugiej – będziemy mieli do czynienia z pobożnymi 
życzeniami i wielkimi problemami. Chodzi mi o rzecz 
następującą, jeśli się spojrzy na mapę pokazującą roz-
mieszczenie elektrowni w naszym kraju, to okazuje 
się, że takiego, że tak powiem, uskośnienia systemu 
energetycznego jak u nas to chyba nigdzie indziej nie 
ma. Do niedawna, jak tłumaczyli mi energetycy, coś 
takiego było na Ukrainie. W Polsce mamy do czynienia 
z ogromnym skoncentrowaniem elektrowni na Śląsku, 
i to z wiadomych powodów – ze względu na węgiel. 
Teraz docierają do nas wiadomości – chyba prawdziwe 
– że w Opolu powstanie kolejne miejsce wytwarzania 
energii elektrycznej. I na czym polega problem, jeśli 
chodzi o to uskośnienie? Ono generuje koszty. Dla wy-
twarzania prądu… No w Polsce po prawej stronie Wisły 
praktycznie nie ma elektrowni. Ja reprezentuję okręg 
ze wschodniej części Polski, okręg chełmski, i specja-
liści od prądu wytłumaczyli mi, że straty na przesyła-
niu energii elektrycznej chyba z Połańca albo Kozienic 
do Chełma są na poziomie 26–28%. Wydaje mi się, że 
rozważenie i dokładne przyjrzenie się tym miejscom, 
gdzie powstają straty na dalekich przesyłach, byłoby 
sprawą bardzo ważną i mogłoby spowodować obniżenie 
kosztów energii. Bo wejście czy też wchodzenie w tak 
zwaną energię odnawialną… Muszę powiedzieć, że ja 
osobiście jestem wielkim sceptykiem, jeśli chodzi o tę 
sprawę. Mieliśmy tutaj kiedyś konferencję…

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, przepraszam bardzo, ale jesteśmy w… 
Przepraszam bardzo, jesteśmy w fazie zadawania 
pytań, które nie mogą trwać dłużej niż minutę.)

Tak. Dobrze. Już zadaję pytanie.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: I bardzo 

proszę o zdyscyplinowanie. Bardzo proszę.)
Czy przewiduje się jakieś prace, zmianę struktu-

ry… coś, co pomogłoby zlikwidować to uskośnienie 
systemu energetycznego dotyczącego zasilania kraju? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:

Dziękuję bardzo.
Ja jeszcze o alokacji nie powiedziałem, więc po-

zwoli pan senator, że wcześniej odpowiem na tamto 
pytanie.
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(sekretarz stanu T. Tomczykiewicz) do tego, jaki może być wyrok. Jeżeli skarga trafi do 
trybunału, to nikt nie może do końca przewidzieć, 
czy rozstrzygnięcie będzie dla nas pozytywne, czy 
negatywne.

Dzisiaj odpowiadamy niemalże w pełni – poza 
kwestią liczników inteligentnych – na to, co zostało 
w skargach zamieszczone, bo one już de facto wpły-
nęły i w związku z tym wiemy, jakie są w nich zarzu-
ty. Z częścią zarzutów się nie zgadzamy, bo jesteśmy 
też świadomi, że lobby rosyjskie wpływa czy próbuje 
wpływać nie tylko na pracę tutaj i oczekuje od nas 
jakichś rozwiązań, ale wpływa też na administrację, 
na parlament. To jest normalne, ale trzeba mieć świa-
domość tego, że takie procesy zachodzą i nie zawsze 
musimy ulegać temu, co powie Bruksela i co urzędni-
cy w poszczególnych komisjach sobie wymyślą. Jeżeli 
będzie trzeba, to będziemy bronić naszych racji przed 
trybunałem z całą determinacją i przekonaniem, że 
interes narodowy jest najważniejszy.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Martynowski ma jeszcze jedno py-

tanie.
Bardzo proszę.

Senator Marek Martynowski:

Związane z tą odpowiedzią. Panie Ministrze, wie-
my, że w marcu 2013 r. Komisja Europejska skierowała 
przeciw Polsce skargę do Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej za niewdrożenie tej dyrektywy. Czy 
pan wie, kiedy Trybunał Sprawiedliwości zajmie się 
tą skargą?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:

Nie, nie wiem.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

W takim razie bardzo dziękuję, Panie Ministrze.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Tomasz Tomczykiewicz: Dziękuję.)
Otwieram dyskusję.
Jako pierwszy zabierze głos pan senator Jan 

Michalski.
Bardzo proszę.

Senator Jan Michalski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Wysoka Izbo!

energochłonny, przemysł samochodowy. To oczywi-
ście powoduje, że ich sieci są niewydolne, przesyłają 
prąd przez polskie sieci energetyczne, zagrażając tym 
sieciom i ograniczając też przesyłanie nimi naszego 
produktu. I tak w niekontrolowany sposób wpływają 
na nasz rynek, nie ponosząc zresztą opłat. W związ-
ku z tym współpraca jest absolutnie potrzebna. My 
będziemy zakładać ograniczniki, które są bardzo 
kosztowne, ale per saldo będzie się to opłacało, po 
to, żeby ten przepływ był policzalny i ograniczony. 
Taki sam problem mają oczywiście Czesi, bo potem 
prąd jest przesyłany przez Czechy na Bawarię. U nas 
to rozłożenie odpowiada rozłożeniu przemysłu, ale 
to oczywiście nie przeszkadza temu, żeby dzisiaj 
spokojnie można było budować bloki energetyczne 
w Bełchatowie oparte na węglu kamiennym.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
To już koniec. Tak, Panie Ministrze?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Tomasz Tomczykiewicz: Tak.)
Już pan minister zakończył. Dziękuję bardzo.
Teraz pan senator Martynowski.
Chciałbym zapytać, czy ktoś jeszcze z państwa 

senatorów chce zadać pytanie panu ministrowi. 
Dziękuję bardzo. To jest ostatnie pytanie.

Pan senator Martynowski, bardzo proszę.

Senator Marek Martynowski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze, ja nie uzyskałem odpowiedzi na 

jedno pytanie, które wcześniej zadawałem. Czy może 
pan w stu procentach zapewnić, że Polsce nie grożą 
te kary na skutek wprowadzenia tej ustawy?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:

Oczywiście nikt z nas nie może tego zapewnić, 
ja na pewno nie, choćby z tej przyczyny, którą po-
dałem wcześniej, że zachowanie jednego operatora 
może być kwestią sporną, na razie oczywiście nie 
jest. A poza tym to jest tak, jak z naszym Trybunałem 
Konstytucyjnym, ostatecznie to sam trybunał euro-
pejski będzie rozstrzygał, czy coś jest zgodne, czy 
nie, a zdania specjalistów często są podzielone co 
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(senator J. Michalski) ciażby z samej chęci produkowania czystej zielonej 
energii. Dzięki temu – mam taką nadzieję – znacząco 
poprawi się udział energii odnawialnej w naszym 
bilansie energetycznym, którego założenia musimy 
wypełnić do 2020 r. Przypomnę, że na Polsce spo-
czywa obowiązek spełnienia wymogu dotyczącego 
piętnastoprocentowego udziału energii odnawialnej 
w ogólnym bilansie energii. Wydaje się, że to jest 
niedużo, ale brakuje nam jeszcze, że tak powiem, 
kilku procent do wypełnienia normy. I jeżeli tylko 
niesamowita energia, która drzemie w Polakach, bę-
dzie jakby elementem wykorzystanym w odpowiedni 
sposób, to z pewnością ułatwi to rządowi decyzję 
dotyczącą maksymalnego poziomu wsparcia przy 
tworzeniu dużego trójpaku. Myślę też, że zostanie 
uruchomiona niejedna działalność gospodarcza zwią-
zana z produkcją urządzeń do mikroinstalacji zwią-
zanych czy to z ogniwami fotowoltaicznymi, czy też 
z małymi instalacjami wiatrakowymi, i że nie tylko 
będziemy mieli duże wiatraki nad domami, lecz także 
w ogródkach pojawią się ciekawe rozwiązania z za-
kresu mikroinstalacji.

Chciałbym podkreślić jeszcze jedną rzecz. 
Czasami bardzo, bardzo boimy się wpływu rozwią-
zań, które narzuca nam dyrektywa, ale dzięki temu, 
że wreszcie mamy zabezpieczone przynajmniej kwe-
stie dotyczące podstawowych warunków związanych 
z wypełnieniem dyrektywy, wyrok trybunału – tak 
myślę – będzie dla Polski korzystny. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze pan senator Ryszard Górecki.

Senator Ryszard Górecki:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie!
Jeśli chodzi o sprawy energetyczne, w nawiązaniu 

do wypowiedzi kolegi senatora, potwierdzam: mamy 
pakiet 3x20 z 2008 r. – ograniczenie emisji o 20%, 
zmniejszenie zużycia energii o 20% i wzrost zużycia 
energii z odnawialnych źródeł do 20% w Europie. 
Zakładamy, że u nas będzie 15% w 2020 r.

Jaka jest sytuacja energetyczna w Polsce, co mó-
wią przedstawiciele środowiska naukowego? Panie 
Ministrze i Panowie Specjaliści z Ministerstwa 
Gospodarki, 40% zainstalowanej mocy ma, że tak 
powiem, trzydzieści, czterdzieści lat. Do 2015 r. 6 ty-
sięcy 500 MW musimy wyłączyć – trudny import, 
słabe sieci wewnętrzne i transgraniczne. Energetyka 
jądrową może być dopiero po 2020 r. i może być tu 
ilość tylko 3 tysięcy MW. Nadzieja na gaz łupkowy 
staje pod znakiem zapytania. Wzrost importu gazu 
konwencjonalnego – znak zapytania. Dotychczasowy 
rozwój OZE, czyli odnawialnych źródeł energii – zbyt 

Ta długa dyskusja, pytania, wypowiedź pana mi-
nistra, a także sprawozdanie z prac komisji, pokazały, 
jak istotna jest dla nas ta regulacja. Chciałbym jed-
nak troszeczkę uczłowieczyć to prawo energetyczne, 
z jednej strony jest ono bowiem swoistą konstytucją 
dla podmiotów, które pracują na rynku energii elek-
trycznej, na rynku gazu i na rynku odnawialnych 
źródeł energii, z drugiej strony jest to też ustawa nie-
jako opisująca komfort naszego życia, komfort życia 
zwykłego Kowalskiego.

Chciałbym powiedzieć, że – co zresztą pan mi-
nister podkreślał – są to pewne rewolucyjne zmiany, 
przynajmniej jeśli chodzi o politykę prokonsumencką, 
nie będzie to bowiem tanie rozwiązanie. Przyłączanie 
małych mikroinstalacji do systemu będzie odbywało 
się powoli, ale być może właśnie dzięki temu unik-
niemy sytuacji, jaka jest w Niemczech, gdzie regu-
lator nie przewidział masowego podłączania i takich 
nadwyżek, które nagle pojawiły się na rynku energii 
odnawialnej.

Dyrektywy, które czasami są traktowane jako coś 
nieprzyjaznego, tak naprawdę nakładają na rząd, na 
instytucje, które zajmują się tymi trzema dziedzina-
mi, wiele rozwiązań przyjaznych właśnie zwykłym 
obywatelom. I mamy dzisiaj nadzieję, że to, co stało 
się na rynku energii, czyli obniżka cen energii elek-
trycznej na giełdzie, w podobny sposób zaistnieje 
na rynku gazu. Podczas obrad komisji senator Iwan 
bardzo szczegółowo o tym mówił, dyskutowaliśmy 
o tych kwestiach. Zakładając, że nie stanie się nic 
złego z tym obligiem gazowym – niezależnie, czy 
to będzie 50%, czy 70%, bo takie wersje pojawiały 
się podczas obrad komisji, zresztą o tym też mogą 
świadczyć zapowiedzi poprawek – istnieje szansa, że 
z czasem rynek obrotu na giełdzie spowoduje obniżkę 
cen gazu dla zwykłego mieszkańca, dla zwykłego 
odbiorcy gazu. Należy więc podkreślić, że te roz-
wiązania, wymuszone trochę przez dyrektywy, będą 
poprawiały komfort życia i będą prawdopodobnie 
– możemy to stwierdzić – takim dużym naciskiem 
właśnie na kwestie obniżenia cen.

Dużo wątpliwości wzbudza to rozwiązanie w kon-
tekście odnawialnych źródeł energii. Rozwiązanie, 
które pojawiło się na posiedzeniu komisji – tu dzięku-
jemy też ministerstwu, że potrafiło uzgodnić i przyjąć 
taką wersję – przede wszystkim daje dzisiaj moż-
liwość produkowania energii na własne potrzeby. 
Pewnie na początku dotyczyć to będzie niedużej gru-
py producentów, ale jednak. Nie brakuje fascynatów 
takich rozwiązań, którzy już dzisiaj pokonali bariery 
administracyjne, którzy zarejestrowali działalność 
i próbują tworzyć prąd na własne potrzeby.

Myślę, że wiele rozwiązań będzie powstawało za-
równo na obszarach wiejskich, jak i miejskich cho-
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(senator R. Górecki) ska. Tak się składa, że reprezentuję polski parlament, 
Sejm i Senat, w grupie parlamentarnej konferencji 
krajów Morza Bałtyckiego. Od lat głównym tema-
tem jest sprawa ochrony środowiska, zrównoważony 
rozwój gospodarczy z udziałem energii odnawialnej. 
Na to są planowane bardzo duże wsparcia finansowe 
z Unii Europejskiej. My, konkretnie w Polsce, tego 
nie wykorzystujemy. Jeśli nie będziemy mieli planów, 
Panie Ministrze, nie wykorzystamy wparcia finanso-
wego, wykorzystają je inne kraje. Popatrzcie, jeszcze 
raz powtarzam, jaki jest postęp w Niemczech.

Tydzień temu na posiedzeniu Prezydium KRASP, 
czyli Konferencji Rektorów Akademickich Szkół 
Polskich, oraz Prezydium Polskiej Akademii Nauk 
u mnie na uczelni, w Olsztynie przyjęliśmy sta-
nowisko w sprawie koncepcji green university. Na 
czym to polega, proszę państwa? Chodzi mi o to, 
by nauka, szkolnictwo wyższe zwłaszcza, włączyła 
się we wprowadzanie tych rozwiązań, które musimy 
wdrażać, między innymi biorąc pod uwagę smart 
specialisations z programu 14.20. Na temat tej kon-
cepcji rozmawiałem z byłym szefem, prezesem naro-
dowego funduszu ochrony środowiska – on odszedł 
na inne stanowisko – panem Rączką. Był zachwyco-
ny. Powinien być w to zaangażowany także fundusz 
ochrony środowiska, on jest gotów wesprzeć te ini-
cjatywy, które chcemy podejmować. Taka koncepcja 
programowa green university powinna obejmować: 
rozwój badań w zakresie ochrony środowiska, powta-
rzam, będzie bardzo duże wsparcie unijne; szkolenia 
i wdrożenia inteligentnych systemów energetycznych, 
ale przede wszystkim ekologiczny mix energetyczny 
dotyczący instalacji, technologii smart grid. Wiemy, 
co to jest smart grid. Dotyczy to kampusu. Niech bę-
dzie to przykładem dla gminy, dla małych środowisk. 
Chodzi też o badania naukowe w celu intensyfikacji 
produkcji czystej energii, kształcenie specjalistów; ja 
zakładam taki kierunek razem z Niemcami, z poli-
techniką w Offenburgu, jestem zaskoczony, jaki tam 
jest postęp, jaka tam jest innowacyjność, jakie słabe 
jest działanie u nas. Chodzi też o efektywność energe-
tyczną także w technologiach rolnictwa tak zwanego 
precyzyjnego. Chodzi o to, żebyśmy nie truli natury, 
ale także o to, żeby tam była wdrożona efektywność. 
To są rzeczy bardzo istotne dla nas.

Proszę państwa, musimy potraktować to nawet 
jako… Społeczeństwo powinno termomodernizować 
swoje obiekty i wdrażać technologie budowlane zero-
energetyczne. Muszę powiedzieć, że kiedy mieliśmy 
posiedzenie BSPC Standing Committee w Hamburgu, 
to okazało się, że Hamburg ma plan budowania do 
2030 r. obiektów w technologiach zeroenergetycznych 
oraz program wdrożenia przez miasto oszczędnego 
transportu obywateli, bardzo konkretny. Technologie 
zeroenergetyczne… Dotyczy to obecnych termomo-
dernizacji, wdrażania technologii zeroenergetycznych. 

wolny. Brakuje elastycznych źródeł energii. Jeśli nic 
nie uczynimy, to w 2016–2017 r. czeka nas kryzys 
energetyczny. Taka jest opinia różnych zespołów 
uczonych.

Co powinniśmy czynić? Plan nowego mixu ener-
getycznego dla Polski musi być pilnie wdrażany. 
Potrzebne są inwestycje w efektywność energetyczną 
– chodzi o megawaty – inwestycje w sieci transgra-
niczne, w budowę nowych bloków gazowych i wyso-
kosprawnych kombinowanych, w energetykę rozpro-
szoną opartą na OZE, czyli energetykę obywatelską. 
Chodzi o drobne inwestycje, dzięki którym szybko 
mogłyby powstawać mikroźródła. To jest to, o czym 
już tutaj dyskutowaliśmy.

Chcę państwu powiedzieć, że Niemcy mają w pla-
nach to, by energia odnawialna w 2020 r. była u nich 
na poziomie 35%. W tym obszarze ma pracować pięć-
set tysięcy osób. Koncerny samochodowe zatrudniają 
dziś w Niemczech dwa tysiące dwieście osób. A więc 
OZE w tamtym kraju – tak się planuje – ma być kołem 
zamachowym gospodarki. Gdybyśmy popatrzyli, jaki 
jest postąp w Skandynawii, to bylibyście państwo 
zszokowani: 40–50% energii ze źródeł odnawialnych. 
Nie w tradycyjnym wymiarze… Dzisiaj się kryty-
kuje… Ktoś mówił, że trzeba zrobić biogazownie 
rolnicze. Dobrze, żeście to wycieli, bo to jest chore. 
Jest tak ogromny postęp naukowy, jest taka innowa-
cyjność, że my sobie tego nawet nie uświadamiamy, 
my nie wiemy… Słyszałem wypowiedzi, że jak jest 
system fotowoltaiczny, to nie ma gdzie tej energii 
zgromadzić. Już jest przez nauki wdrażany system. 
Zamienia się energię w wodór, a wodór przekształca 
się w metan itd. Jest to akumulacja, jest to system 
akumulatorów. Postęp zmierza w tym kierunku.

Proszę państwa, największym wyzwaniem cywili-
zacyjnym XXI wieku jest struktura energii w 2020 r. 
u nas, w Polsce. Zakłada się 70% energii węglowej, 
15% jądrowej i 15% odnawialnej. Czy to uczynimy? 
Jesteśmy dopiero na początku procesu. W mojej oce-
nie ten zapis, który jest w ustawie, dodający przepisy 
dotyczące obowiązku opracowania krajowego planu 
działania w zakresie energii ze źródeł odnawial-
nych… No, coś tu zaczyna działać, tylko ktoś to musi 
zacząć czynić. Muszę powiedzieć, że ja odbieram… 
Byłem między innymi inspiratorem, poprzez Polską 
Akademię Nauk, powstania zespołu naukowego do 
spraw odnawialnych źródeł energii i żeśmy to dysku-
towali. Wyraźnie widać, że do dziś w Polsce brakuje 
konkretnych decyzji w sprawie OZE. Coś zaczyna 
tutaj drgać. Ciągle jest kontrowersja firm biznesowych 
zajmujących się tradycyjną energią: gazem, węglem, 
ropą. Oni tutaj walczą, a my patrzymy na to.

Muszę państwu powiedzieć, że jest to jeden 
z głównych tematów związanych z ochroną środowi-
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(senator R. Górecki) Między innymi Polskie Towarzystwo 
Elektrociepłowni Zawodowych zwracało uwagę na 
to, że, nazwijmy to, mix polegający na tym, że część 
gazu mogłaby być kupowana na giełdzie, a część 
byłaby zapewniana na stałych, jasnych warunkach 
– warunki te mogłyby się zmieniać z biegiem czasu, 
ale zasady regulaminowe powinny umożliwiać sto-
sowanie rozwiązań innych niż pozyskiwanie gazu 
z giełdy – jest korzystny z punktu widzenia i plano-
wania operacyjnego, i planowania inwestycyjnego. 
W związku z tym po wszystkich dyskusjach i konsul-
tacjach, w tym przeprowadzonych z ministerstwem, 
zdecydowaliśmy się – mówię w imieniu własnym oraz 
w imieniu pana senatora Aleksandra Pocieja, Marka 
Ziółkowskiego i Jana Michalskiego – złożyć stosowną 
poprawkę. Jest to poprawka wiodąca.

Są też trzy inne poprawki, które zmierzają do do-
precyzowania zapisów ustawy, a ja sam chcę złożyć 
poprawkę, która stanowi alternatywę wobec poprawki 
przyjętej przez komisję. Chodzi o to, że w dwóch 
miejscach przywołana jest inna ustawa, więc żeby 
z punktu widzenia legislacji było porządnie… Panie 
Marszałku, długo już rozmawiamy o energetyce, po-
zwolę sobie zatem złożyć na pańskie ręce te wszystkie 
poprawki. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Henryk Cioch: Ja chciałbym zabrać głos.)
Trzeba się zapisać, Panie Senatorze. Chce pan za-

brać głos?
(Senator Henryk Cioch: Tak, prosiłem kolegę…)
Którego kolegę?
(Senator Henryk Cioch: Senatora sekretarza.)
Nie jest pan zapisany, Panie Senatorze. Zapisuje 

się pan do dyskusji?
(Senator Henryk Cioch: Tak.)
Bardzo proszę, pan senator Cioch. Trzeba się za-

pisywać, bo nie zawsze zauważamy sygnały z sali.

Senator Henryk Cioch:

Debata na temat bezpieczeństwa energetyczne-
go jest oczywiście niesłychanie ważna, moglibyśmy 
debatować wiele, wiele, wiele godzin. Do czego ta 
debata może doprowadzić? Być może ja nieświadomie 
też zacząłem w ostatnich latach… nie latach, tylko 
miesiącach odczuwać to na swojej skórze.

Chciałbym państwu zwrócić uwagę tylko na jedną 
rzecz, bo chciałbym żeby ta wypowiedź miała charakter 
merytoryczny. Mianowicie tak się złożyło, że zostałem 
przedstawicielem w zgromadzeniu plenarnym Rady 
Europy i jestem członkiem Komisji Spraw Społecznych, 
Zdrowia i Zrównoważonego Rozwoju. Komisja ta, wła-
śnie z uwagi na ten drugi człon nazwy komisji odnoszący 

My wtedy obniżymy o 20% emisję CO2 i nie będzie 
groziło nam to, o co kolega senator przed chwilą pytał. 
Złożę panu ministrowi stanowisko Prezydium KRASP 
i Prezydium PAN, bo trzeba w to włączyć uczelnie, 
wykorzystać nasz wielki potencjał środowiskowy. 
Trzeba zająć się tym tematem, bo, powtarzam, będzie 
się zarzucało nam wszystkim, że się tym tematem nie 
zajęliśmy i że potem musimy płacić za to kary.

Bardzo proszę, żeby jak już pan minister – nie 
będę państwu zabierał czasu – przeczyta stanowisko 
Prezydium KRASP i Prezydium PAN, przesłał je do 
Ministerstwa Środowiska i do Ministerstwa Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego po to, by podjąć wspólne 
decyzje i już się tym zająć. Tego sobie życzę nie dlate-
go, że chodzi o prywatny interes mojej uczelni, tylko 
dlatego, że chodzi o interes naszego kraju.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

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

Iwana. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Iwan:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 
Senacie!

Nie wiem, jak to powiedzieć, ale cieszę się, że 
świadomość energetyczna w społeczeństwie rośnie. 
Myślę, że rzeczywiście pewien optymizm jest wska-
zany w tym obszarze.

Teraz przejdę do tego, co chciałbym państwu po-
wiedzieć. Dosyć długo i intensywnie dyskutowaliśmy 
kwestię wprowadzenia art. 49b, który mówi o obli-
gu gazowym, czyli o wprowadzeniu gazu na giełdę, 
o sprzedaży gazu poprzez giełdę, co ma na celu, jak to 
zostało powiedziane, obniżenie ceny gazu. Sytuacja 
w tym zakresie jest dosyć trudna, gdyż w odróżnieniu 
od tego, co dzieje się w energetyce, w elektroenerge-
tyce, gdzie jest przynajmniej kilka niezależnych źró-
deł, które mogą ze sobą konkurować przynajmniej na 
etapie wytwórczym… W tym przypadku tak nie jest.

Analizy wskazują, że w tym obszarze postulowane 
przez Sejm 70%… To jest akurat tyle, ile w Polsce 
wynosi zapotrzebowanie przemysłu na gaz. Mniej 
więcej 30% stanowią odbiorcy indywidualni, a 70% 
– zapotrzebowanie przemysłu. I tu kłopot jest, powie-
działbym, dwustronny. Z jednej strony polega on na 
tym, że prawo nie działa wstecz, w związku z czym 
obowiązują umowy na czas określony, na kilka lat, 
powiedzmy, na trzy lata do przodu, a z drugiej strony 
umowami na czas określony zainteresowany jest nie 
tylko operator, nie tylko, jak by się chciało powie-
dzieć, monopolista PGNiG, ale również odbiorcy.
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(senator H. Cioch) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej o ustosunkowanie się do przedstawionych 
wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Ogłaszam w tej chwili przerwę techniczną do… 
Nie, jednak nie ogłaszam przerwy.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych in-
nych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 391, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 391A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny 
i Polityki Społecznej, pana senatora Mieczysława 
Augustyna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:

Dzień dobry, Panie Marszałku..
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dzień do-

bry. No, musiałem odpowiedzieć…)
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Panie 

i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji 

Rodziny i Polityki Społecznej dotyczące ustawy 
o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecz-
nych oraz niektórych innych ustaw.

Komisja rozpatrzyła ten projekt 2 lipca i zapropo-
nowała przyjęcie poprawek.

Chciałbym poinformować, że ta ustawa jest jed-
ną z propozycji rządu, wpisującą się w cały pakiet 
przedsięwzięć, z którym mieliśmy tu do czynienia, 
z zakresu polityki rodzinnej, i przede wszystkim za-
wiera propozycje zmiany zasad w zakresie podlegania 
ubezpieczeniom społecznym w okresie przerwy w ak-
tywności zawodowej w związku z wychowywaniem 
dziecka.

Dotychczas było tak, że samozatrudnieni mieli 
w zakresie praw do ubezpieczenia społecznego zupeł-
nie inną sytuację niż osoby będące na etacie. Jak pań-
stwo pewnie wiecie, w sytuacji, gdy osoby te sprawują 
osobiście opiekę nad dzieckiem, zgodnie z kodeksem 
pracy mają prawo do urlopu, a w czasie tego urlopu 
wychowawczego opłacane jest za nich ubezpieczenie 
społeczne w wysokości liczonej od podstawy 60% 
przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale, 
ale nie więcej aniżeli przeciętne miesięczne wyna-
grodzenie wypłacone za okres dwunastu miesięcy 
kalendarzowych poprzedzających urlop wychowaw-

się do zrównoważonego rozwoju, zajmuje się perspekty-
wami energetycznymi w krajach członkowskich. Trzeba 
pamiętać, iż tych krajów jest znacznie więcej aniżeli 
w Unii, bo członkami zgromadzenia jest między innymi 
Rosja, a także te wszystkie kraje, które – nie wiem jak 
je określić – związane były z tym mocarstwem. Nie tak 
dawno został przedstawiony program zabezpieczenia 
potrzeb energetycznych. Jak ten program wygląda? On 
trochę odbiega, Panie Ministrze, od tego, o czym była 
mowa. Do 2050 r. w Europie, jeżeli chodzi o zaspoko-
jenie potrzeb energetyki – według tego programu – po 
pierwsze, mają być zlikwidowane wszystkie elektrownie 
atomowe czy jądrowe, po drugie, mają być zlikwidowane 
wszystkie elektrownie węglowe, cała energetyka ma ba-
zować na gazie i na tak zwanych odnawialnych źródłach 
energii, na OZE, chodzi tutaj o energetykę wiatrową 
i woltaikę, czyli energetykę słoneczną. Ja oczywiście 
głosu nie zabierałem, ale mam świadomość, w jakim kie-
runku te prace idą, kto lobbuje, kto to nakręca i o czyje 
interesy chodzi. Oczywiście nie wymienię tutaj nazwy 
koncernu, o którym mówię. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej mówców.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli panowie senatorowie: Stanisław 
Iwan, Aleksander Pociej, Jan Michalski i pan senator 
marszałek Marek Ziółkowski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionych wniosków?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki 

Tomasz Tomczykiewicz: Czy mogę stąd?)
Nie. Jeśli pan minister pragnie zabrać głos, to bar-

dzo proszę podejść do mównicy.
Bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Gospodarki  
Tomasz Tomczykiewicz:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ja chciałbym tylko sprostować błąd. Wymieniłem 

Bełchatów, a chodziło mi oczywiście o Bogdankę, o tę 
inwestycję węglową. Tak że serdecznie przepraszam.

Jeśli chodzi o wypowiedź pana senatora, to oczy-
wiście różni ludzie mogą snuć różne plany. My w ra-
mach naszego miksu energetycznego mamy węgiel 
brunatny, mamy węgiel kamienny i tak długo, jak 
to będzie służyło Polsce, tak długo te paliwa będą 
wiodące. Dziękuję bardzo.
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) właśnie dotyczy nasza zasadnicza poprawka, bo po-
zostałe mają charakter uściślający.

Przywilej korzystania z możliwości finansowania 
składek przez budżet państwa w okresie sprawowa-
nia opieki nad dzieckiem dotyczyć będzie obojga ro-
dziców, jednak nie będą oni mogli z tego korzystać 
jednocześnie.

Podstawowym warunkiem objęcia rodzica ubez-
pieczeniem w związku ze sprawowaniem opieki jest 
brak innego tytułu do ubezpieczenia. Dodatkowo 
warunkiem skorzystania z ubezpieczenia w okresie 
wychowywania dziecka będzie złożenie do Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych stosownego oświadczenia 
zawierającego między innymi datę rozpoczęcia wy-
chowywania dziecka.

Zgodnie z projektowaną regulacją zmianie ulega 
bazowa wielkość, podstawa wymiaru składek – na 
przeciętne miesięczne wynagrodzenie, a nie kwartalne.

W ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych 
wprowadzono zmiany w zakresie podstawy wymiaru 
składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe – 
polega to na zmianie zasad ustalania górnej granicy 
tej podstawy, z cokwartalnego na coroczne.

Ustawa obejmie także osoby, które do tej pory 
były często pomijane w świadczeniach rodzinnych, 
a mam tu na myśli tych rolników, którzy opłacają 
składki na KRUS. Składka miesięczna za te osoby, 
jeśli wychowują one dziecko, ma wynosić 10% eme-
rytury podstawowej w tym systemie. W okresie spra-
wowania osobistej opieki nad dzieckiem działalność 
rolnicza może być prowadzona jedynie w zakresie 
ograniczonym, na przykład poprzez zarządzanie go-
spodarstwem. Jest tak, bo, jak tłumaczyli na posie-
dzeniu naszej komisji przedstawiciele ministerstwa, 
przedstawiając uzasadnienie ustawy, trudno by było 
wyegzekwować… stwierdzić, czy dana osoba miesz-
kająca w rodzinnym gospodarstwie rolnym faktycz-
nie wykonuje pracę i w jakim zakresie czy też nie 
wykonuje tej pracy.

Ustawa przewiduje również rozwiązania dla do-
mowników i członków rodziny, którzy do tej pory 
nie podlegali ubezpieczeniu społecznemu rolników 
– osoby te mogą zgłosić wniosek do KRUS o objęcie 
ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w okresie 
sprawowania opieki nad dzieckiem. Warto zaznaczyć, 
że osoby korzystające z przerwy w aktywności zawo-
dowej w związku z wychowywaniem dziecka, które 
podlegają z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnym 
i rentowym, będą podlegały również ubezpieczeniu 
zdrowotnemu z tego tytułu, o ile oczywiście nie będą 
miały innego tytułu do tego ubezpieczenia.

Przewiduje się, że ustawa wejdzie w życie z dniem 
1 września 2013 r., z wyjątkiem przepisów dotyczą-
cych podstawy wymiaru składek na dobrowolne 
ubezpieczenie chorobowe, które weszłyby w życie 
1 stycznia 2014 r.

czy. W przypadku konieczności sprawowania opieki 
nad dzieckiem osoba prowadząca działalność gospo-
darczą mogła jedynie skorzystać z możliwości zawie-
szenia tej działalności, nie miała jednak prawa do 
wspomnianego ubezpieczenia. Ustawa rozszerza krąg 
osób, za które budżet państwa opłacał będzie składki 
na to ubezpieczenie w związku ze sprawowaniem 
opieki nad dzieckiem. Tak samo jak w przypadku 
osób przebywających na urlopach wychowawczych, 
składki finansowane będą w całości przez budżet pań-
stwa za pośrednictwem ZUS. Projekt przewiduje, że 
budżet państwa sfinansuje całość składek, to znaczy 
składki emerytalne, rentowe i zdrowotne. A w przy-
padku osób dotychczas nieubezpieczonych bądź ta-
kich, których staż ubezpieczeniowy bezpośrednio 
przed zaistnieniem faktu sprawowania opieki nad 
dzieckiem jest krótszy niż sześć miesięcy, ustawa 
przewiduje, że budżet państwa będzie finansował 
składki na ubezpieczenie emerytalne.

Wprowadzono dwie podstawy wymiaru składek. 
Pierwsza – dla osób posiadających co najmniej sze-
ściomiesięczny staż ubezpieczeniowy. I miałaby to 
być właśnie ta wspomniana wcześniej kwota 60% pro-
gnozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcz-
nego, a nie w kwartale, tak jak było to poprzednio, 
przy czym zachowuje się tutaj górną granicę wyno-
szącą nie mniej niż 75% minimalnego wynagrodzenia 
za pracę. Z kolei w przypadku osób nieposiadających 
stażu ubezpieczeniowego kwota ta wynosiłaby 75% 
kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wskazać należy, że projektowane regulacje opiera-
ją się na rozwiązaniach zawartych w kodeksie pracy. 
Nie są one identyczne, ale są analogiczne, co wynika 
z tego, że sytuacja osób prowadzących działalność 
pozarolniczą czy zleceniobiorców jest niewątpliwie 
inna niż pracowników, w przypadku których stosuje 
się przecież kodeks pracy. To nieznaczne rozróżnie-
nie pracowników i innych… No, jest to nieznaczne 
rozróżnienie.

W art. 1 wskazano grupy osób objętych przepisa-
mi i określono zasady, na jakich te osoby mogłyby 
korzystać z ubezpieczenia emerytalnego i rentowego 
w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. 
Wprowadzono wymóg co najmniej sześciomiesięcz-
nego stażu ubezpieczeniowego i określono wiek 
dziecka jako maksymalnie cztery lata, tak jak to jest 
ustalone w kodeksie pracy, i odpowiednio osiemna-
ście lat w przypadku dziecka niepełnosprawnego, 
ponadto określono długość urlopu wychowawczego 
od trzech do sześciu lat. Ale właśnie na posiedzeniu 
naszej komisji zwrócono uwagę, że wcześniej zmie-
niliśmy w tej mierze przepisy i że dopiero weszło 
w życie to, iż jest już możliwość skorzystania z tych 
uprawnień w przypadku dzieci pięcioletnich – i tego 
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(senator sprawozdawca M. Augustyn) którzy nie uiszczają… którzy w pewien sposób są 
zwolnieni z adekwatnej składki, a jej część przejmuje 
budżet państwa, czyli podatnicy?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuje bardzo, Panie Senatorze.
Może od razu, Panie Senatorze, pytanie zada jesz-

cze pan senator Zając.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Józef Zając:

Trafiliśmy z panem senatorem Rulewskim nie-
omalże w ten sam punkt, wobec tego tylko uzupeł-
nię… 

Czy dokonano jakichś rachunków co do tego, ile 
wprowadzenie tej poprawki będzie kosztowało budżet 
państwa? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Mieczysław Augustyn:

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora, to odpowiem, 
że celem tej ustawy jest dalsze rozszerzenie wsparcia 
dla tych rodzin, najczęściej młodych, które często-
kroć tracą źródło utrzymania z powodu osobistego 
sprawowania opieki nad dziećmi. Chodzi o to, by nie 
rzutowało to na przyszłe świadczenia emerytalne. 
Teraz na pewno nie można… Nie wiem, komu mie-
libyśmy podwyższać wobec tego składkę: czy tym, 
którzy zaprzestali działalności i pracy, a więc w ogóle 
tej składki nie mogą płacić, ponieważ się opiekują 
dziećmi, czy…

Czy to nie byłaby nieuzasadniona pomoc dla 
przedsiębiorców? Otóż to świadczenie przychodzi 
w momencie, w którym tenże przedsiębiorca nie pra-
cuje, nie prowadzi działalności, ponieważ zajmuje 
się dzieckiem. Trudno zatem uznawać to za nieuza-
sadnioną pomoc, ponieważ przypada to w okresie 
zawieszenia działalności gospodarczej. Firma, która 
nie funkcjonuje, w moim przekonaniu nie pobiera 
pomocy publicznej. Pobiera ją rodzic. Dlatego ważne 
jest, żeby pamiętać o tym, że chociaż mieści się to 
w ramach ustawy o systemie emerytalnym, to jednak 
traktujemy to jako pomoc, jako element polityki pro-
rodzinnej. Nie sądzę, żeby Unia Europejska te dwie 
rzeczy pomieszała.

Nie do końca zrozumiałem pytanie pana senatora 
Zająca. Czy chodzi panu senatorowi o poprawkę za-
proponowaną przez komisję? Jeśli tak, to odpowiem, 
że ona zasadniczo nie powoduje skutków finansowych, 

Nasza komisja zaproponowała sześć poprawek. 
Najważniejsza z nich dotyczy dostosowania przepisów 
dotyczących tego czwartego, piątego roku… Chodzi 
o to, ażeby ta ustawa była zgodna ze zmianami do-
konanymi w kodeksie pracy, które właśnie wchodzą 
w życie. Pozostałe poprawki mają charakter uściślający.

Biuro Legislacyjne zwróciło uwagę – i warto tutaj 
to powtórzyć – na to, że jest to pewne rozszerze-
nie w ramach systemu emerytalnego o świadczenie 
obejmujące także tych, którzy nie mają stażu ubez-
pieczeniowego. W związku z tym te świadczenia 
miałyby charakter bardziej zaopatrzeniowy, aniżeli 
emerytalny. W systemie, że tak powiem, czystym po-
winna obowiązywać zasada, że korzystają ci, którzy 
płacą składki. W czasie obrad komisji byliśmy jednak 
zgodni, że nie jest to żadna nowość w systemie, że 
jest więcej tego typu sytuacji, że całą infrastrukturę 
zakładu ubezpieczeń społecznych wykorzystuje się do 
wypłacania świadczeń, które nie wiążą się z opłaca-
niem składek. Tak się dzieje również teraz. I dlatego 
wydaje nam się, że to rządowe przedłożenie, korzyst-
ne dla wielu grup – zapomniałem o tym wspomnieć 
– obejmujące na przykład także duchownych, zostanie 
przyjęte przez Wysoką Izbę z aprobatą, o co wnoszę. 
Przypomnę, że w Izbie niższej, w Sejmie ta ustawa 
była przyjęta niemalże jednomyślnie. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

Czy z ktoś z państwa senatorów pragnie zadać 
takie pytanie? Pan senator Rulewski, później pan se-
nator Zając.

Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:

Panie Senatorze Sprawozdawco! Panie 
Przewodniczący! Chciałbym pogłębić uwagę zgło-
szoną przez Biuro Legislacyjne. i w związku z tym 
moje pytanie jest następujące. Przyjęto, że urlop 
wychowawczy ma charakter ubezpieczeniowy, że 
rekompensata dotycząca tego urlopu ma charakter 
ubezpieczeniowy, jak również to, że będzie to opła-
cane z budżetu. A jaki jest budżet, wszyscy wiemy. 

W związku z tym jest pytanie, dlaczego nie po-
myślano o tym, żeby po prostu zwiększyć składkę. 
Podobna zresztą sytuacja była przy okazji wprowa-
dzenia urlopów rodzicielskich.

Jest również pytanie drugie. Czy Unia Europejska 
nie uzna tego za formę pomocy przedsiębiorcom, 
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(senator M. Augustyn) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję.
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, pań i panów, senatorów pra-
gnie panu ministrowi zadać takie pytanie?

Widzę pana senatora Rulewskiego…
Panie Ministrze, bardzo proszę, na mównicę.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Jan Rulewski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Ja powtarzam, zadaję to samo pytanie, bo wi-

docznie niezbyt precyzyjnie je zadałem, skoro nie 
zostałem dobrze zrozumiany przez senatora spra-
wozdawcę.

Mniej więcej chodzi mi o to, że jest to jakaś swo-
ista droga wspierania systemu emerytalno-rentowego, 
a nawet zdrowotnego, z racji pewnego ryzyka, które 
się wiąże z urlopem, który oddaje… Pan senator po-
wiedział, że jeśli ktoś jest na urlopie, to nie powinien 
płacić składki, ale jak pracownik ma urlop wypoczyn-
kowy, to składkę za niego płaci płatnik. Zatem nie jest 
regułą to, że jeśli ktoś nie pracuje, to nie płaci. Jest też 
szereg innych przypadków – kiedy to płatnik płaci za 
swojego pracownika czy też osoba prowadząca działal-
ność gospodarczą niezależnie od jakichś tam przerw tę 
składkę uiszcza. Innymi słowy, ma to jednak charakter 
ubezpieczeniowy, będzie finansowane… Jest to oparte 
na składce, a nie na jakiejś tam ryczałtowej dopłacie, 
ale tę składkę będzie uiszczał budżet państwa.

I moje pytanie. Jest taka wątpliwość… To znaczy 
istniała taka droga i ja nie przeczę, że jest słuszna, ale 
mogłaby istnieć też możliwość podwyższenia składki. 
A powinni ją zapłacić, w ramach systemu solidarno-
ściowego, wszyscy ubezpieczeni.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

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

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marek Bucior:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Muszę dopytać: chodzi o możliwość podwyższe-

nia której składki?
(Senator Jan Rulewski: No, w ustawie mówi się 

o trzech: emerytalnej, rentowej i zdrowotnej.)

gdyż wynika z dostosowania przepisów jednej ustawy 
do drugiej. Natomiast jeśli chodzi panu senatorowi o do-
datkowe wydatki, które poniósłby budżet – bo chyba 
raczej o to chodzi – z tytułu wprowadzenia tej zmiany 
w ustawie, którą omawiamy… Z uzasadnienia do tej 
ustawy wynika, że w pierwszym roku – chodzi jednak 
tylko o część tego roku, od 1 września – te wydatki wy-
niosą 463,2 miliona zł, a później, w miarę upływu czasu, 
będą rosły. Jest tutaj cała tabela… Mogę powiedzieć, 
że w następnym, już całym, roku, to będzie 1 miliard 
492 miliony, a w roku 2020 – blisko 1 miliard 870, czyli 
mniej więcej w granicach 0,08%, 0,07%, 0,06% PKB. 
Te szacunki rozpisane są na wiele lat, chyba aż do roku 
2060. Chcę powiedzieć, i to jest warte podkreślenia, że 
w tym trudnym położeniu gospodarczym i finansowym 
jest to naprawdę niemały wysiłek budżetu, wysiłek wart 
zauważenia, wart docenienia. To jest kolejne 1,5 miliar-
da zł na politykę prorodzinną już w przyszłym roku, 
który będzie pierwszym całym rokiem obowiązywania 
tej ustawy. Ale również w tym roku, w którym z powodu 
rozmaitych trudności przymierzamy się do nowelizacji 
budżetu, szykujemy się do tego, że tak powiem, psy-
chicznie, rząd nie odstępuje od wyasygnowania poważ-
nej kwoty w tej dziedzinie, bo polityka prorodzinna jest 
dla tego rządu ważna.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Już? Tak, Panie Senatorze?
(Senator Mieczysław Augustyn: Tak.)
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana senatora 

sprawozdawcy? Nie.
Dziękuję bardzo.
(Senator Mieczysław Augustyn: Dziękuję.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister pracy i po-
lityki społecznej.

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

Na sali witamy podsekretarza stanu, pana ministra 
Marka Buciora – witamy pana serdecznie.

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marek Bucior:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Proszę o przyjęcie ustawy.



55
37. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2013 r. 

Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw 

(podsekretarz stanu M. Bucior) tor jedynie wskazuje, że w związku z tym, że istnieje 
pewna pula środków koniecznych do uzupełnienia 
w Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, który już dziś 
się nie domyka i wiemy, że to niedomykanie to jest 
kwestia pięćdziesięciu paru miliardów złotych, trzeba 
by podwyższyć wszystkim ubezpieczonym, jak rozu-
miem, składki emerytalne i składki rentowe z 19,52% 
do na przykład 21% czy 22%. No, zwiększalibyśmy 
klin podatkowy w wynagrodzeniu. Uważamy, że lep-
szym rozwiązaniem jest sytuacja, w której te składki 
zostaną pokryte z budżetu państwa, czyli ze wszyst-
kich innych wpływów budżetowych, podatkowych 
itd. Dziękuję.

(Senator Jan Rulewski: Sytuacja jest komfortowa.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

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

i Polityki Społecznej Marek Bucior: Nie, nie jest 
komfortowa, bo w ogóle sytuacja FUS nie jest kom-
fortowa.)

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

i Polityki Społecznej Marek Bucior: To wszystko?)
Ja nie widzę więcej osób zgłaszających się do za-

dania pytań.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 

i Polityki Społecznej Marek Bucior: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wprawdzie mnie pan zaskoczył, ale nie jest to 

nowa wiedza dla nas wszystkich. Wydaje mi się, że na 
tę ustawę czekało wiele osób. Ta ustawa ma charakter 
racjonalny, bo odpowiada na potrzeby demograficzne, 
dotyczy równowagi demograficznej. Ponieważ przy 
okazji referowania tej ustawy i w korespondencji do 
tej ustawy zauważyłem, że występuje swoista atmos-
fera optymizmu i zgłaszania, że tak powiem, udziału 
w tworzeniu tej ustawy, na przykład PSL powiada, 
że jest to wynik przetargów koalicyjnych wynikłych 
z wydłużenia wieku emerytalnego, pozwolę sobie 
zwrócić uwagę na to, że maleńki paluszek do tej spra-
wy też dołożyłem, zgłaszając tak zwany elastyczny 
model emerytalny, model, który nie zakładał stałego 
wieku przechodzenia na emeryturę, zwłaszcza kobiet, 
i w ramach tego elastycznego modelu proponowałem 
wcześniejsze przejście kobiet na emeryturę. Jednakże 
pojawił się wtedy słuszny zarzut, że oznaczałoby to 
zmniejszenie emerytury. W związku z tym tenże 

Ja wiem… Ale o podwyższenie której składki 
chodzi…

(Senator Jan Rulewski: Rentowej na pewno nie.)
…i komu?
(Senator Jan Rulewski: Proszę?)
Której składki i komu…
(Senator Jan Rulewski: Wszystkim, w ramach 

systemu solidarnościowego. Oczywiście, byłoby to 
niezbędne z tytułu wprowadzenia pewnej formy 
wspierania przez fundusz ubezpieczeniowy.)

Chyba pomału rozumiem, o czym mówi pan se-
nator. Pan senator tworzy taką pewną konstrukcję.

Przede wszystkim nie mamy do czynienia z urlo-
pem wypoczynkowym, tylko z urlopem wychowaw-
czym. I od tego chciałbym zacząć.

(Senator Jan Rulewski: Jak zwał, tak zwał.)
No, ale są pewne różnice.
(Senator Jan Rulewski: Jest rodzicielski jeszcze…)
Tak, ale są pewne…
(Senator Jan Rulewski: …jest też macierzyński…)
…różnice, Panie Senatorze. Podczas urlopu wy-

poczynkowego otrzymuje pan wynagrodzenie, a pod-
czas urlopu wychowawczego pan wynagrodzenia nie 
otrzymuje. Oprócz tego jest jeszcze taka różnica, że 
podczas urlopu wypoczynkowego, oprócz tego, że 
otrzymuje pan wynagrodzenie, również są opłaca-
ne składki, które między innymi są elementem tego 
wynagrodzenia, a także po stronie pracodawcy jest 
dodatkowy wymóg uzupełnienia składek na ubez-
pieczenie społeczne. W przypadku urlopu wycho-
wawczego mamy do czynienia tylko i wyłącznie ze 
składkami na ubezpieczenie społeczne. W związku 
z tym to są dwie różne kwestie.

Z tego, co rozumiem, pan senator proponuje taką 
konstrukcję, którą…

(Senator Jan Rulewski: Tak, proponuję…)
Dobrze, ale próbuję zrozumieć, dociec istoty pyta-

nia pana senatora, przy takim sformułowaniu staram 
się rozwikłać ten węzeł. W związku z tym rozumiem, 
że pan senator nie mówi, żebyśmy nie opłacali skła-
dek na ubezpieczenie emerytalne, tudzież emerytalne 
i rentowe osobom, które będą na tym pseudourlopie 
wychowawczym, gdyż tym razem to będzie taki tro-
chę pseudourlop…

(Senator Jan Rulewski: Pseudourlop, tak, tak.)
…wychowawczy, bo z jednej strony działacze go-

spodarczy zawieszą swoją działalność gospodarczą, 
z drugiej strony osoby nieubezpieczone nie mają od 
czego uczciwie wziąć urlopu wychowawczego, bo nie 
od pracy, skoro są nieubezpieczone i nie wykonują 
pracy. Zatem one dalej są zdezaktywizowane zawodo-
wo, ale doda się im składkę emerytalną. Pan senator, 
jak rozumiem, nie kwestionuje tego, aby tym osobom 
dodać składki, o których mowa w ustawie, pan sena-
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(senator J. Rulewski ubezpieczeniowe – o czym tutaj mówił sprawozdaw-
ca – do których uwagi zgłaszało Biuro Legislacyjne, 
jednak nie objęła osób, które są aktywne zawodowo 
i później stają się rodzicielami. W pierwszym rzędzie, 
jak zauważyłem, dobrocią tej ustawy nie zostali objęci 
studenci… Dlaczego studenci, a nie młodzież, która 
pracuje, która jest aktywna zawodowo? Ano dlatego, 
że studentom w systemie ubezpieczeniowym poświę-
cono szczególną uwagę. Otóż powiada się tak: oni są 
ubezpieczeni, ale są zwolnieni od płacenia składek. 
Czyli studenci, którzy podejmują się działalności na 
zasadzie zlecenia, są ubezpieczeni, ale są zwolnieni 
od płacenia składek. Myślę, że kierując się tym kry-
terium, rząd nie objął tego rodzaju studentów tymi 
dobrociami. Nie ujął ich tam, zatem studentka, która 
prowadzi działalność gospodarczą, czyli zawodową, 
i której urodzi się dziecko, nie będzie korzystała z do-
broci tej ustawy, dlatego że w kolejnym zapisie tejże 
ustawy rząd domaga się, żeby była opłacana składka. 
Tymczasem z mocy prawa, jak mówię, ci studenci są 
zwolnieni… Takich przypadków na szczęście – pod-
kreślam, na szczęście, bo nie jestem zwolennikiem 
łączenia rodzicielstwa ze studiami, a jest tu ogra-
niczenie do dwudziestu sześciu lat – nie jest dużo, 
tak więc nie będzie to duże obciążenie dla budżetu. 
To rozwiązanie na pewno wyjdzie naprzeciw bezro-
botnej młodzieży, która nie będzie musiała ponosić 
ryzyka z tego tytułu.

Szczególną troskę wyrażam, jeżeli chodzi o drugą 
grupę, czyli o bezrobotnych, których polecam uwadze 
Wysokiej Izby. Ustawa stanowi, że bezrobotni, któ-
rzy otrzymują zasiłki, są ubezpieczeni i skorzystają 
z dobroci tej ustawy, zaś bezrobotni, którzy przebyli 
okres zasiłkowy wynoszący nie mniej niż sześć mie-
sięcy i spełniają wszystkie warunki… Jeżeli urodzi 
im się dziecko, to z tej dobroci nie skorzystają. Jest to 
sprzeczne z pewną definicją, bo ustawa ta powiada, że 
wszyscy, którzy przez sześć miesięcy pracowali i byli 
ubezpieczeni, skorzystają. Skoro tak, to bezrobotny, 
który pobierał zasiłek, zatem był ex definitione ubez-
pieczony, w momencie utraty tego zasiłku i narodzin 
dziecka powinien, moim zdaniem, skorzystać z do-
broci tej ustawy. On oczekuje na możliwość podjęcia 
pracy i nie zawsze jest tak, że jest to jego wina, wręcz 
przeciwnie – w niewielu przypadkach bezrobocie 
wynika z niechęci do podejmowania pracy, a sytuacja 
bezrobotnych… Nie trzeba przypominać, że bezro-
botni są to ludzie otrzymujący przez przynajmniej pół 
roku zasiłek, którego wysokość wynosi maksymal-
nie siedemset parę złotych brutto, a jeśli są młodzi, 
to otrzymują pięćset parę złotych. Dobrze by było, 
gdyby w przypadku narodzin dziecka, czyli w okresie 
wymuszonego braku aktywności, byli ubezpieczeni.

Nie wiem, czy konieczne jest omawianie ostat-
niej poprawki. Jak wiadomo przepisy stanowią, że 
podstawą, mandatem do otrzymania emerytury jest 

wcześniejszy model uzupełniłem swoistą dopłatą 
z tytułu wychowywania dzieci. Model był o tyle ko-
rzystniejszy, że obejmował wszystkie kobiety. Tu, 
jak wiadomo, obejmuje tylko te kobiety, które urodzą 
dzieci, kobiety i mężczyzn mających dzieci, to po 
pierwsze, a po drugie, te osoby, które – tak jak jest 
w tej chwili – pracują, lub te, które w pewnych gra-
nicach podejmują urlop wychowawczy. Oczywiście 
urlop wychowawczy, przypominam, jest dorobkiem 
sierpnia 1980 r., wtedy go wprowadzono. I wówczas 
za urlopem wychowawczym szedł, chyba dla każdej 
osoby, zasiłek wychowawczy. A dzisiaj, jeśli dobrze 
pamiętam, ma on już charakter zanikowy.

Uważam jednak, że to rozwiązanie jest pozytyw-
ne, że jest rozwiązaniem bardzo dobrym, może innym 
niż spodziewaliśmy się pan premier Pawlak czy ja, 
niemniej jednak wypełnia pewną lukę związaną ze 
zmianami na rynku pracy.

Na rynku pracy mamy bezrobotnych, i niestety 
ich liczba wzrasta. Na rynku pracy nad wyraz rozwi-
nęła się instytucja umów cywilnych, umów na czas 
określony oraz, że tak powiem, instytucja osób, któ-
re w ogóle nie są aktywne zawodowo. Tymczasem 
jednych i drugich ludzi łączy fakt, że rodzą się im 
dzieci, a te dzieci są nie tylko dobrem narodowym, 
państwowym, ale są przede wszystkim dobrem, za 
które dziękować powinni pracodawcy, właściciele 
biznesu, dlatego że one gwarantują równomierność, 
stabilność gospodarki. I stąd wynika moje pytanie, 
czy pracodawcy w ramach różnego rodzaju ryzyk 
ubezpieczeniowych powinni oglądać się tylko na pań-
stwową kasę, która, jak wiadomo, nie tylko w Polsce 
tego typu ciężarom nie jest w stanie podołać, o czym 
mówił przed chwilą pan minister Bucior. I dla mnie 
jest to trudna sprawa, że deficyt ZUS czy FUS, KRUS 
i innych funduszy jest tak samo bolesny, jak deficyt 
budżetu. I myślę, że ten deficyt budżetowy jest chyba 
nawet gorszy, dlatego że ma charakter, tak powiem, 
tajemniczy – na ogół największą świadomość tego 
deficytu mają ministrowie, w opinii publicznej na-
tomiast on już nie funkcjonuje jako zło powszechne, 
na pewno jednak da się przełożyć w różnego rodzaju 
działaniach obywatelskich na obowiązek reagowania 
składką w stosunku do zmieniających się warunków 
ubezpieczeniowych.

Skoro jest tak, że tu, jak powiedział pan senator, 
istnieje powszechna zgoda wokół tej ustawy, byłaby 
oczywiście nadużyciem jakakolwiek, nawet mini-
malna krytyka. I ja też się do tej zgody przyłączam. 
Niemniej jednak, jak nieraz już podkreślałem, nie ma 
takiej ustawy, której by nie można poprawić.

Moje poprawki zmierzają do tego, żeby pogłębić 
dobro tej ustawy. I tak zauważyłem, że ustawa, mimo 
że rząd dość szeroko objął nią nawet trudne przypadki 
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(senator J. Rulewski) młoda osoba prowadząca działalność i zatrudniająca 
pracowników nie musiała zawieszać tej działalności, 
a jednocześnie mogłaby skorzystać z dobrodziejstw, 
które niesie ta ustawa. Myślę, że ta ustawa to pewna 
zmiana filozofii dotychczasowych rządów w podejściu 
do tej aktywności zawodowej, jaką niesienie własna 
działalność gospodarcza. Panie Ministrze, pora na ko-
lejny krok dalej – za to będę wdzięczny – chociaż po-
prawek na tym etapie na pewno składał nie będę. Mam 
nadzieję, że w ministerstwie uda się przygotować takie 
rozwiązania, które będą wspomagały także młodych 
ludzi zatrudniających pracowników. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

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

Kilian i Andrzej Matusiewicz złożyli swoje przemó-
wienia w dyskusji do protokołu.*

Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 
na piśmie złożyli: pan senator Andrzej Matusiewicz, 
pani senator Janina Sagatowska, pani senator Dorota 
Czudowska, pan senator Waldemar Kraska, pan se-
nator Wiesław Dobkowski, pan senator Grzegorz 
Wojciechowski, pan senator Wojciech Skurkiewicz, pan 
senator Maciej Klima oraz pan senator Jan Rulewski.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce się ustosunkować 

do złożonych wniosków?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 

i Polityki Społecznej Marek Bucior: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Rodziny 
i Polityki Społecznej o ustosunkowanie się do przed-
stawionych wniosków i przygotowanie sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 392, a spra-
wozdanie komisji − w druku nr 392A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny i Polityki 
Społecznej, pana senatora Andrzeja Pająka, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Pająk:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
2 lipca 2013 r. Komisja Rodziny i Polityki 

Społecznej odbyła posiedzenie, podczas którego była 

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

wiek i staż. W nowej ustawie ten staż w przypadku 
wszystkich dla kobiet został określony na dwadzie-
ścia pięć lat i liczy się pod warunkiem, że składniki 
tego stażu, czyli okresy nieskładkowe… Studia, urlo-
py bezpłatne czy też urlopy wychowawcze liczą się 
jako okresy nieskładkowe. I proszę sobie wyobrazić 
sytuację – to się może zdarzyć, choć po wydłużeniu 
wieku emerytalnego w znacznie mniejszym stopniu 
– że osoba, która ma dużo dzieci, która korzystała 
z dobroci tej ustawy i miała dużo okresów nieskład-
kowych… Może się zdarzyć, że taka osoba będzie 
musiała pracować po sześćdziesiątym siódmym roku 
życia względnie intensywnie uzupełniać ten staż. 
Proponuję, żeby ten warunek skreślić, dlatego że jest 
on sprzeczny z założeniem tej ustawy – skoro budżet 
daje pieniądze na składkę, to nie można mówić o tym, 
że okres ten jest nieskładkowy, coś trzeba wybrać.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, przepraszam bardzo, czy byłby pan uprzej-
my…)

Kończę już swoje wystąpienie. Składam cztery 
poprawki. Nie zamierzam korzystać z dogrywki.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

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

Michalskiego.
Bardzo proszę.

Senator Jan Michalski:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
W przypadku tej ustawy chcę zabrać głos ze wzglę-

du na to, o czym już mówiłem na posiedzeniu komisji. 
Znam zdanie pana ministra, jeśli chodzi o pewną nie-
równomierność, którą ta ustawa wprowadza. Wydaje 
mi się, że przyjęto rozwiązania dyskryminujące, jeśli 
chodzi o osoby prowadzące działalność i zatrudniają-
ce pracowników. Rozwiązania dyskryminujące, jeśli 
chodzi o te osoby, wynikają także z tego, że waru-
nek zawieszenia działalności nie dotyczy rolników, 
a wydaje się, że… Zakres rozwiązań prorodzinnych, 
prospołecznych, jakie stosujemy wobec młodych osób 
rodzących, wychowujących dzieci i zachęcanych przez 
państwo do zakładania działalności gospodarczej i za-
rabiania na własne utrzymanie, powinno się rozszerzyć, 
objąć nimi te osoby, które nie tylko same prowadzą 
działalność, ale i dają pracę innym. I nie potrzeba tu 
jakichś specjalnych rozwiązań, ponieważ, jak się wy-
daje, w takich przypadkach istnieje możliwość na przy-
kład ustanowienia pełnomocnika, który oczywiście 
musiałby być zatrudniony na umowę o pracę, a zatem 
odprowadzałby składki społeczne. Chodzi o to, żeby 
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(senator sprawozdawca A. Pająk) Witamy ponownie pana podsekretarza stanu, pana 
ministra Marka Buciora.

Czy chce pan, Panie Ministrze, zabrać głos?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 

i Polityki Społecznej Marek Bucior: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do dyskusji.
Dla porządku informuję, że lista mówców została 

wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szóste-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 393, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 393A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Rodziny 
i Polityki Społecznej, panią senator Andżelikę 
Możdżanowską, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

Senator Sprawozdawca 
Andżelika Możdżanowska:

Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Rodziny 

i Polityki Społecznej przedstawić sprawozdanie 
o uchwalonej przez Sejm w dniu 21 czerwca 2013 r. 
ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa.

Celem ustawy jest dostosowanie systemu prawa do 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 
2012 r. dotyczącego ustawy o świadczeniach pienięż-
nych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa. Jego sentencja została ogłoszona 
1 czerwca 2012 r. w „Dzienniku Ustaw” z 2010 r., 
nr 77, poz. 512 z późniejszymi zmianami.

Celem wprowadzonych zmian jest zbliżenie sytu-
acji prawnej ubezpieczonego niebędącego pracowni-
kiem, którego niezdolność do pracy powstała przed 
upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubez-
pieczenia chorobowego do sytuacji ubezpieczonego 
będącego pracownikiem. Chodzi o to, aby podstawę 
wymiaru zasiłku chorobowego stanowiło wynagro-

omawiana ustawa o zmianie ustawy o emeryturach 
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Zmiana dotyczy jedynie art. 174 ust. 3b i polega 
na tym, że zostaje skreślony zapis „po raz pierwszy 
przystąpił do ubezpieczenia”, a w to miejsce wpro-
wadza się wyrazy „pozostawał w ubezpieczeniu”. 
Taki zapis pozwoli na korzystniejsze zasady usta-
lanie kapitału początkowego w przypadku kobiet, 
które przed dniem 1 stycznia 1999 r. korzystały 
z urlopu wychowawczego, w związku z czym pra-
cowały tylko przez część roku kalendarzowego i po-
niosły z tego powodu jakieś straty. To określenie jest 
określeniem szerszym, bo obejmuje również takie 
osoby, które pozostawały w ubezpieczeniu krócej 
niż rok. Prócz kobiet na urlopie wychowawczym 
mogą z tego skorzystać na przykład osoby, które 
wróciły z wojska lub osoba pozbawiona pracy na 
jakiś czas, która przez pełen rok nie będzie mogła 
tego ubezpieczenia zdobyć. 

Według nowego zapisu do obliczenia stosunku 
wynagrodzenia uzyskanego w tym roku do prze-
ciętnego wynagrodzenia przyjmowana będzie kwota 
przeciętnego wynagrodzenia odpowiednia do liczby 
miesięcy pozostawania w ubezpieczeniu, a nie z całe-
go roku kalendarzowego. Taki jest sens wprowadzenia 
zmiany zawartej w art. 1 tej ustawy.

Z kolei art. 2 mówi o tym, że osoby, których ta 
ustawa dotyczy, mogą zgłosić się do ZUS z wnioskiem 
o przeliczenie kapitału początkowego z uwzględnie-
niem tych korzystniejszych okoliczności, które ta 
ustawa wprowadza. Natomiast jeśli dany obywatel 
nie będzie o tym wiedział, to w momencie, kiedy bę-
dzie przechodził na emeryturę, ZUS z urzędu takich 
przeliczeń dokona, jeśli oczywiście będzie posiadał 
odpowiednie dokumenty.

Ustawa ma wejść w życie 1 października.
Komisja Rodziny i Polityki Społecznej jednogło-

śnie przyjęła ustawę, nie wnosząc do niej żadnych 
poprawek. Przedstawiając Wysokiemu Senatowi 
w imieniu komisji tę ustawę, proszę o jej przyjęcie 
bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
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(senator sprawozdawca A. Możdżanowska) dzających miesiąc, w którym powstała niezdolność 
do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powstała przed 
upływem powyższego okresu, podstawę wymiaru 
zasiłku chorobowego stanowi przeciętny miesięczny 
przychód za pełne miesiące kalendarzowe ubezpie-
czenia.

Ubezpieczony nabywa prawo do zasiłku choro-
bowego po upływie trzydziestu dni nieprzerwanego 
ubezpieczenia chorobowego, jeżeli podlega obowiąz-
kowo temu ubezpieczeniu, chodzi o pracowników, 
albo po upływie dziewięćdziesięciu dni nieprzerwa-
nego ubezpieczenia chorobowego, jeżeli jest ubezpie-
czony dobrowolnie, co dotyczy przedsiębiorców, przy 
czym do okresu ubezpieczenia chorobowego wlicza 
się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, 
jeżeli przerwa między nimi nie przekroczyła trzy-
dziestu dni lub była spowodowana urlopem wycho-
wawczym, urlopem bezpłatnym albo odbywaniem 
czynnej służby wojskowej przez żołnierza niezawo-
dowego.

Różnica między obiema grupami, będąca przed-
miotem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, po-
lega na tym, że w przypadku pracowników, jeże-
li niezdolność do pracy powstała przed upływem 
pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia, 
podstawę wymiaru zasiłku stanowi wynagrodze-
nie, które ubezpieczony osiągnąłby, gdyby pracował 
pełny miesiąc kalendarzowy – art. 37 ust. 1. Takiej 
regulacji nie ma w przypadku przedsiębiorców. A to 
oznacza, że jeżeli przedsiębiorca przepracował nie-
pełny miesiąc, dostaje on zasiłek liczony tak, jakby 
przychód z niepełnego miesiąca był przychodem 
z całego miesiąca. W przypadku pracownika jest 
tak, że gdy przepracuje on niepełny miesiąc, to 
dolicza mu się do podstawy zasiłku wartość wy-
nagrodzenia za pozostałą nieprzepracowaną część 
miesiąca w wysokości, jaka jest proporcjonalna do 
wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, 
w zależności od wielkości okresu przepracowanego 
i nieprzepracowanego. W konsekwencji w przypad-
ku przedsiębiorcy stawka zasiłku jest znacznie mniej 
korzystna od stawki zasiłku, którą w porównywal-
nych warunkach otrzymałby pracownik.

Trybunał Konstytucyjny uznał za dopuszczalne 
zróżnicowanie sposobu ustalania podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego, a tym samym wysokości same-
go zasiłku ubezpieczonych pracowników oraz ubez-
pieczonych przedsiębiorców ze względu na istniejące 
między nimi różnice w ich sytuacji faktycznej i praw-
nej. Zróżnicowanie jest dopuszczalne mimo tendencji 
do zmniejszania się wspomnianych różnic, zwłaszcza 
gdy porówna się sytuację pracowników z sytuacją 
przedsiębiorców określonych potocznie mianem sa-
mozatrudnionych. Trybunał Konstytucyjny stwierdził 
jednak, że zróżnicowanie wynikające z zaskarżonej 
regulacji idzie zbyt daleko, godzi w zasadę równości 

dzenie, które ubezpieczony niebędący pracownikiem 
osiągnąłby, gdyby pracował pełny miesiąc kalenda-
rzowy. Dotychczas tą podstawą było wynagrodzenie 
za niepełny miesiąc.

Trybunał Konstytucyjny orzekł, że: „art. 48 ust. 2 
i art. 52 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa w zakresie, w ja-
kim nie przewidują odpowiedniego stosowania art. 37 
ust. 1 tej ustawy przy ustalaniu podstawy wymiaru 
zasiłków chorobowego i macierzyńskiego należy-
tych ubezpieczonemu, dobrowolnie podlegającemu 
ubezpieczeniu chorobowemu z tytułu prowadzenia 
pozarolniczej działalności gospodarczej, którego nie-
zdolność do pracy powstała przed upływem pełnego 
miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowe-
go z tego tytułu, w sytuacji gdy było ono poprzedzone 
ubezpieczeniem chorobowym z innego tytułu, są nie-
zgodne z art. 32 ust. 1 w związku z wynikającą z art. 2 
konstytucji zasadą sprawiedliwości społecznej”.

Jeśli chodzi o ubezpieczenie chorobowe, można 
wyróżnić dwie grupy ubezpieczonych: pracowników, 
którzy podlegają ubezpieczeniu obowiązkowo, oraz 
osoby niebędące pracownikami, w tym przedsiębior-
ców, którzy podlegają ubezpieczeniu fakultatywnie 
na swój wniosek. Pracownicy podlegają ubezpie-
czeniu od dnia nawiązania stosunku pracy do dnia 
ustania stosunku pracy, a przedsiębiorcy od dnia 
wskazanego we wniosku – nie wcześniej niż od dnia 
złożenia wniosku – do dnia wskazanego we wniosku. 
W przypadku pracowników podstawę wymiaru skła-
dek na ubezpieczenie chorobowe stanowi przychód. 
W przypadku przedsiębiorców podstawą jest dobro-
wolnie zadeklarowana przez nich kwota, która musi 
się mieścić w widełkach od 60% prognozowanego 
wynagrodzenia miesięcznego do 250% przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego w poprzednim kwar-
tale. Składka na ubezpieczenie chorobowe wynosi 
w przypadku obu grup 2,45% podstawy wymiaru 
i jest w całości finansowana ze środków ubezpie-
czonych.

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego przysłu-
gującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem 
stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wy-
płacane za okres dwunastu miesięcy kalendarzowych 
poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdol-
ność do pracy. Jeżeli niezdolność do pracy powsta-
ła przed upływem tego okresu, podstawę wymiaru 
zasiłku chorobowego stanowi przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie za pełne miesiące kalendarzowe 
ubezpieczenia. W przypadku przedsiębiorców pod-
stawę wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego 
ubezpieczonemu przedsiębiorcy stanowi przychód za 
okres dwunastu miesięcy kalendarzowych poprze-
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(senator sprawozdawca A. Możdżanowska) ubezpieczenie chorobowe. Równocześnie pracownik 
ten prowadził działalność gospodarczą, z którego to 
tytułu nie odprowadzał składek na ubezpieczenie 
chorobowe, ponieważ nie było takiego obowiązku. 
Po rozwiązaniu stosunku pracy od następnego dnia, 
dwudziestego drugiego dnia miesiąca kalendarzowe-
go, zgłosił się dobrowolnie do ubezpieczenia chorobo-
wego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. 
Gdy przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia 
z nowego tytułu stał się niezdolny do pracy, ZUS, 
opierając się na art. 48 ust. 2, nieprzewidującym 
odpowiedniego stosowania art. 37, wyliczył zasiłek 
chorobowy jako pochodną części miesięcznego przy-
chodu, a nie jego całości. Reasumując: obywatel, od 
którego przychodów przez wiele lat, w tym również 
w miesiącu, w którym przestał być ubezpieczony 
z tytułu zatrudnienia, a zaczął z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej, potrącane były składki na 
ubezpieczenie chorobowe, otrzymał zasiłek wynoszą-
cy około 23% przychodów w rozumieniu przepisów 
podatkowych, a nie zmieniając tytułu ubezpieczenia, 
a nawet nie podlegając już ubezpieczeniu chorobowe-
mu, otrzymywałby około 70% takiego przychodu.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że niespra-
wiedliwość tej regulacji jest szczególnie jaskrawa 
w odniesieniu do grupy osób samozatrudnionych, któ-
re do podjęcia działalności gospodarczej zostały czę-
sto zmuszone niezależnymi od nich okolicznościami 
i niejednokrotnie znajdują się w sytuacji życiowej nie 
lepszej niż pracownicy. Osoby takie w razie powsta-
nia niezdolności do pracy przed upływem pełnego 
miesiąca ubezpieczenia z nowego tytułu, czyli pro-
wadzenia działalności gospodarczej, są szczególnie 
poszkodowane. Osoba, która ubezpiecza się z tytułu 
prowadzenia działalności gospodarczej bezpośrednio 
po utracie pracy etatowej innego dnia niż pierwszy 
dzień miesiąca, zwykle działa z życiowej konieczno-
ści. Jeżeli ktoś ma bowiem możliwość szczegółowego 
zaplanowania podjęcia działalności gospodarczej i – 
zakładając powstanie niezdolności do pracy przed 
upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia – rzeczy-
wiście zamierza czerpać korzyści z zasiłku chorobo-
wego, to rozwiąże ten stosunek pracy i przystąpi do 
ubezpieczenia w taki sposób i w takim terminie, że 
otrzyma zasiłek w maksymalnej możliwej do uzy-
skania wielkości.

Ustawa wprowadza uregulowanie, zgodnie z któ-
rym do ubezpieczonych niebędących pracownikami 
stosuje się podobne zasady ustalania podstawy wy-
miaru zasiłków jak w przypadku ubezpieczonych bę-
dących pracownikami. W przypadku, gdy niezdolność 
do pracy powstała przed upływem pełnego miesiąca 
kalendarzowego ubezpieczenia, a okres ubezpieczenia 
chorobowego rozpoczął się nie później niż trzydzie-
ści dni od ustania ubezpieczenia chorobowego z in-
nego tytułu, podstawą wymiaru zasiłku będzie pełna 

i jest przez to niesprawiedliwe w odniesieniu do tych 
przedsiębiorców, których dobrowolne ubezpieczenie 
z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej po-
przedzone było, bezpośrednio albo z krótką przerwą, 
ubezpieczeniem z innego tytułu, w szczególności 
z tytułu pozostawania w stosunku pracy. W sytuacji, 
gdy ubezpieczony – nawet po wielu latach podlegania 
obowiązkowemu ubezpieczeniu z tytułu pozostawa-
nia w stosunku pracy – zmienia tytuł ubezpieczenia 
na ubezpieczenie z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej, a następnie staje się niezdolny do pra-
cy przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia 
z nowego tytułu, traktowany jest przy ustalaniu wy-
sokości należnych zasiłków tak jakby do ubezpiecze-
nia przystąpił po raz pierwszy, co jest zresztą jawną 
niekonsekwencją ustawodawcy, bo równocześnie 
wcześniejsze ubezpieczenie, wynikające ze stosunku 
pracy, zaliczane jest do dziewięćdziesięciodniowego 
okresu wyczekiwania, a więc znacznie gorzej nie 
tylko od pracownika, który podlegał ubezpieczeniu 
krócej niż miesiąc, ale także nawet od byłego pracow-
nika, który w pewnych okolicznościach ma prawo do 
zasiłku również po ustaniu ubezpieczenia. Ta ostatnia 
konstatacja wynika z tego, że zgodnie z art. 7 ustawy 
zasiłek przysługuje nie tylko osobie ubezpieczonej, 
ale także takiej, która stała się niezdolna do pracy po 
ustaniu tytułu ubezpieczenia; warunek jest taki, by 
dłuższa, co najmniej trzydziestodniowa, niezdolność 
do pracy powstała nie później niż w ciągu dwóch 
tygodni, a w pewnych przypadkach trzech miesięcy 
od ustania tytułu ubezpieczenia. Całokształt analizo-
wanej regulacji prowadzi do stanu, w którym z dwóch 
osób zatrudnionych tracących pracę, ale spełniających 
wskazane warunki – jest to na przykład dłuższa cho-
roba ujawniająca się w określonym czasie po ustaniu 
tytułu ubezpieczenia – jedna, która nie ubezpieczyła 
się z żadnego nowego tytułu, otrzymuje zasiłek na 
zasadach, na których przysługiwałby jej on, gdyby 
pracę kontynuowała, choć z ograniczeniem podstawy 
wymiaru zasiłku, druga zaś, która ubezpieczyła się 
i zaczęła odprowadzać składki z tytułu prowadzenia 
działalności gospodarczej, otrzymuje zasiłek na za-
sadach znacznie mniej korzystnych. Zróżnicowanie 
takie godzi w zasadę równości i jest jawnie niespra-
wiedliwe w stosunku do osoby, która postanowiła się 
ubezpieczyć z nowego tytułu, prowadzenia działal-
ności gospodarczej, i zasilić składkami fundusz cho-
robowy, działający w ramach Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.

W stanie prawnym leżącym u podstaw wyroku 
Trybunału Konstytucyjnego obywatel przez wiele lat 
był pracownikiem, miał ponaddziesięcioletni pracow-
niczy staż ubezpieczeniowy, i z tego tytułu od jego 
wynagrodzenia pracodawca deklarował składki na 
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(senator sprawozdawca A. Możdżanowska) Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 
się do głosu.

Przemówienia do protokołu złożyli panowie sena-
torowie Ryszard Knosala i Robert Mamątow.*

Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siód-

mego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących 
drogą morską i drogą wodną śródlądową.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 396, a spra-
wozdanie komisji − w druku nr 396A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej, senatora Bogusława Śmigielskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Bogusław Śmigielski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister… 
A, nie ma przedstawiciela rządu.

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: No, 
może później…)

Mogę?
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Proszę, 

proszę, tak.)
Przypadł mi zaszczyt przedstawienia w imieniu 

Komisji Gospodarki Narodowej stanowiska komisji 
wobec rządowej ustawy o zmianie niektórych ustaw 
dotyczących praw pasażerów podróżujących drogą 
morską i drogą wodną śródlądową – druk nr 396.

Celem powyższej ustawy z dnia 21 czerwca 
2013 r. jest wykonanie rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej nr 1177/2010 
z dnia 24 listopada 2010 r. o prawach pasażerów po-
dróżujących drogą morską i drogą wodną śródlądo-
wą oraz zmieniającego rozporządzenie Wspólnoty 
Europejskiej nr 2006/2004. Zgodnie z art. 25 ust. 1 
tego rozporządzenia państwa członkowskie Unii 
Europejskiej są obowiązane wyznaczyć organ odpo-
wiedzialny – lub organy odpowiedzialne – za egze-
kwowanie jego przepisów w zakresie wykonywania 
usług przewozu pasażerskiego i rejsów wycieczko-
wych drogą morską i drogą śródlądową z portów 
położonych na jego terytorium oraz usług przewozu 
pasażerskiego z państwa trzeciego do takich portów. 
Wyznaczony organ powinien posiadać kompetencje 
wystarczające do zapewnienia przestrzegania praw 
pasażerów, a w szczególności – do rozpatrywania 
skarg na naruszenie przez przewoźników i operato-
rów terminali ich obowiązków.

* Przemówienia złożone do protokołu – w załączeniu.

zadeklarowana kwota nieograniczona do faktycznie 
wykonywanej pracy w miesiącu. Dotychczas, jak 
wspominałam, wartość deklarowanej kwoty podlegała 
zmniejszeniu proporcjonalnie do przepracowanych dni 
miesiąca. Ustawa obejmie także ustalanie podstawy 
wymiaru innych świadczeń wypłacanych na podstawie 
ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego, jak świadczenie rehabilitacyjne, zasiłek 
macierzyński i zasiłek opiekuńczy.

Projekt ustawy stanowił inicjatywę ustawodawczą 
Senatu, która wpłynęła do Sejmu 25 lutego 2013 r. 
Podczas drugiego czytania nie zostały zgłoszone 
poprawki i przystąpiono niezwłocznie do trzeciego 
czytania. Ustawa została przyjęta na czterdziestym 
czwartym posiedzeniu Sejmu. Za jej przyjęciem gło-
sowało 432 posłów, nikt nie był przeciwny, 1 poseł 
wstrzymał się od głosu.

W imieniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 
zwracam się do Wysokiego Senatu o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Pańczyk-Pozdziej)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę zaczekać moment, bo jeszcze mogą być 
pytania do pani.

(Senator Waldemar Kraska: Nie będzie pytań.)
(Głosy z sali: Nie, nie.)
(Senator Wiesław Dobkowski: Sprawozdanie było 

wyczerpujące.)
(Senator Janina Sagatowska: Było bardzo wy-

czerpujące.)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senator 
sprawozdawcy.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytanie? Jednak nie.

W takim razie dziękuję.
Projekt ustawy został wniesiony przez Senat.
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 

w sprawie rozpatrywanej ustawy?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy 

i Polityki Społecznej Marek Bucior: Dziękuję.)
Dziękuję również.
Ale senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwające 

nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela 
rządu, związane z omawianym punktem porządku 
obrad. Przypominam, że przedstawicielem rządu jest 
pan Marek Bucior, podsekretarz stanu.

Czy ktoś z państwa pragnie zadać takie pytanie? 
Nie widzę zgłoszeń.

A zatem dziękuję.
Otwieram dyskusję.
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(senator sprawozdawca B. Śmigielski) W art. 3 noweli dodano do ustawy o usługach 
turystycznych przepis upoważniający marszałka 
województwa do kontroli zgodności działalności 
organizatorów turystyki lub pośredników turystycz-
nych z postanowieniami rozporządzenia 1177/2010. 
Ponadto rozszerzono ustawę o nowy rozdział, określa-
jący zasady i tryb wymierzania przez marszałka woje-
wództwa kar pieniężnych za naruszenie obowiązków 
lub warunków określonych w rozporządzeniu.

W art. 5 w pkcie 1 noweli wyłączono stosowanie 
postanowień kodeksu morskiego w zakresie uregu-
lowanym rozporządzeniem. Ponadto dostosowano do 
rozporządzenia szereg przepisów kodeksu dotyczą-
cych odstąpienia przez pasażera od umowy przewozu 
oraz zwrotu opłaty za nieodbytą podróż.

Ustawa nie była przedmiotem kontrowersji 
w Sejmie. Za przyjęciem ustawy głosowało 429 po-
słów, nie było głosów przeciw i nikt nie wstrzymał 
się od głosu. Za przyjęciem ustawy na posiedzeniu 
Komisji Gospodarki Narodowej, które odbyło się 
2 lipca 2013 r., głosowało 7 senatorów, nie było gło-
sów przeciw i nikt nie wstrzymał się od głosu.

Wnoszę w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej 
o to, by Wysoki Senat raczył przyjąć ustawę bez 
zmian. Dziękuję za uwagę.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłosić z miejsca trwa-

jące nie dłużej niż minutę zapytania do senatora spra-
wozdawcy.

Już widzę zgłaszających się. Pan senator Jackowski, 
pan senator Wojciechowski.

Proszę bardzo, pan senator Jan Maria Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy, bo 

nie widzę przedstawiciela rządu.
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Jest.)
No to panu też zadam to pytanie. Czy były podane 

jakieś dane dotyczące tego, jaka jest skala zjawiska? 
Chodzi mi o uwagi pasażerów do usług przewoźni-
czych. Jakiej grupy osób to dotyczy? Mówię o oso-
bach, które zgodnie z dotychczasowymi regulacjami 
nie mogły dochodzić swoich praw w zakresie, w któ-
rym powinny ich dochodzić. Czy jest jakaś wiedza 
na ten temat? I czy podczas dyskusji na posiedzeniu 
komisji ten temat był poruszany? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Proszę bardzo, senator Wojciechowski.

W myśl art. 28 wymienionego rozporządzenia 
państwa członkowskie powinny również ustanowić 
przepisy określające skuteczne i proporcjonalne sank-
cje za naruszenie jego postanowień.

Ponieważ przepisy tego rozporządzenia dotyczą 
praw pasażerów korzystających zarówno z transpor-
tu morskiego, jak i z wodnego transportu śródlądo-
wego, w noweli zaproponowano zmianę pięciu ak-
tów prawnych, to jest: ustawy o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, ko-
deksu morskiego, prawa przewozowego, ustawy o że-
gludze śródlądowej i ustawy o usługach turystycznych.

Ze względu na bezpośredni skutek obowiązywa-
nia rozporządzeń wspólnotowych dla prawodawstwa 
państw członkowskich, w art. 1 noweli przewidziano 
zmianę w ustawie – Prawo przewozowe polegającą na 
wyłączeniu stosowania tej ustawy w zakresie uregu-
lowanym w rozporządzeniu nr 1177/2010.

W art. 2 noweli zmieniającym ustawę z dnia 21 mar-
ca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej określono tryb rozpa-
trywania skarg pasażerów na naruszenie ich praw wy-
nikających ze wspominanego rozporządzenia. Zgodnie 
z dodawanym do ustawy art. 43 pasażer, który jest 
niezadowolony ze sposobu rozpatrzenia przez przewoź-
nika lub operatora terminalu skargi na naruszenie jego 
praw albo którego skarga pozostała bez odpowiedzi, 
będzie mógł wnieść skargę do dyrektora urzędu mor-
skiego wskazanego w drodze rozporządzenia przez 
ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej. 
Do rozpatrywania przez dyrektora urzędu morskiego 
skarg pasażerów znajdują zastosowanie przepisy działu 
VIII kodeksu postępowania administracyjnego.

W przypadku stwierdzenia naruszenia praw przez 
przewoźnika lub operatora terminalu dyrektor urzędu 
morskiego określi w drodze decyzji administracyjnej 
zakres stwierdzonych nieprawidłowości oraz wyzna-
czy termin ich usunięcia.

Przewoźnik, operator terminalu lub sprzedawca 
biletów, którzy działają z naruszeniem obowiązków 
lub warunków określonych w przywołanym rozpo-
rządzeniu, podlegać mogą karze do 50 tysięcy zł. 
Wysokość kary pieniężnej ustali i wymierzy w dro-
dze decyzji administracyjnej dyrektor urzędu mor-
skiego, z uwzględnieniem w szczególności zakresu 
naruszenia, powtarzalności naruszeń lub korzyści 
finansowych uzyskanych z tytułu naruszenia.

Analogicznie jest w przypadku ustawy o żeglu-
dze śródlądowej, przy czym organem właściwym do 
rozpatrywania skarg pasażerów oraz nakładania kar 
pieniężnych na przewoźnika, operatora terminalu lub 
sprzedawcę biletów będzie tu dyrektor urzędu żeglugi 
śródlądowej. Tam był dyrektor urzędu morskiego, 
tutaj – urzędu żeglugi śródlądowej.
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Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Nie ma więcej pytań, więc dziękuję, Panie 

Senatorze.
(Senator Bogusław Śmigielski: Dziękuję bardzo.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister transportu, 
budownictwa i gospodarki morskiej.

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

Pragnie zabrać głos pani podsekretarz stanu Anna 
Wypych-Namiotko, która reprezentuje Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Anna Wypych-Namiotko:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, chciałabym przede wszystkim 

serdecznie podziękować za bardzo konstruktywną 
współpracę i zrozumienie tematu.

Ta zmiana naszych ustaw, w tym ustawy o prze-
wozach i o usługach turystycznych, o obszarach 
morskich w zakresie kompetencji dyrektora urzędów 
morskich oraz o żegludze śródlądowej w zakresie 
kompetencji dyrektorów urzędów żeglugi śródlądo-
wej w zasadzie, tak jak przedstawił to pan senator 
sprawozdawca, wnosi tryb odwołań. Modułu trans-
portu wodnego, morskiego i śródlądowego, do tej pory 
nie objęto tymi wszystkimi przepisami dotyczącymi 
w szczególności troski o pasażera w zakresie ochrony 
jego praw, jak to już wcześniej uczyniono odnośnie 
do transportu kolejowego i lotniczego. Tak że do tej 
pory – i tu odpowiadam na pytania – nie mieliśmy 
żadnych takich skarg i zażaleń, dlatego że nie było 
takiej podstawy prawnej.

Chciałabym tylko powiedzieć, że jeżeli chodzi 
o żeglugę promową w Polsce, transport promowy 
ze Świnoujścia do portów szwedzkich, to korzysta 
zeń mniej więcej dziewięćset tysięcy osób rocznie. 
A jeśli chodzi o transport morski z portów Gdańsk 
i Gdynia, to korzysta zeń około sześciuset tysięcy 
osób rocznie.

Mam nadzieję, że zabezpieczenie możliwości od-
wołań nie spowoduje, że w ogóle takie odwołania 
będą wpływały, ponieważ przewoźnicy, czy chcą, czy 
nie chcą, i tak znają swoje obowiązki, nie ma więc 
chyba takiej sytuacji, żeby nie załatwiali pozytywnie 
reklamacji czy wniosków wynikających z zakłóceń 
w podróży. Tak że myślę, że wszystko będzie szło 
dobrze.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Chodzi mi o… Przepraszam. Panie Senatorze!
(Senator Bogusław Śmigielski: Proszę mi tego nie 

życzyć.)
Przepraszam, myślałem już o drugim pytaniu, do 

pani minister. Jak się myśli o dwóch rzeczach naraz, 
to tak wychodzi. Przepraszam.

Panie Senatorze, czy na posiedzeniu komisji była 
mowa na temat liczby skarg i sposobu ich rozstrzy-
gania? Skargi zazwyczaj dzielą się tak, że 2/3 to są 
skargi bezzasadne, natomiast 1/3 to są skargi oczywi-
ście bezzasadne. Nie wiem, jak jest tutaj. Czy mógłby 
więc pan to przybliżyć? Oczywiście jeżeli była o tym 
mowa.

Dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Czy są jeszcze pytania?
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Bogusław Śmigielski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo, pytania dotyczyły dyskusji na po-

siedzeniu komisji i naruszeń… Oba były podobne.
Chcę stwierdzić, że na posiedzeniu komisji w ogó-

le nie rozważaliśmy liczby skarg, nie rozmawialiśmy 
na temat jakości tych skarg ani tego, do kogo one 
były składane. Chcę państwu przypomnieć, że jest to 
wdrożenie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i nie 
było to inicjatywą ani rządową, ani parlamentarną, 
w związku z tym nie było uzasadnień związanych ze 
skargami. To wynika wprost z faktu, że powinniśmy 
wprowadzić do prawodawstwa polskiego przynajmniej 
dwuinstancyjny mechanizm odwołań w przypadku 
takich naruszeń. Rozporządzenie nr 1177/2010 dotyczy 
głównie osób niepełnosprawnych, strony technicznej, 
uzgodnień, jak ci niepełnosprawni mają tam dotrzeć, 
jakie mają mieć ułatwienia itd., dotyczy również obo-
wiązków, które wynikają dla operatorów, przewoźni-
ków i sprzedawców biletów w sytuacjach, kiedy ludzie 
mają bilet na statek czy prom, a ten prom nie będzie 
płynął, i tam są określone odstępy czasowe, czyli jak 
długo można czekać na to połączenie, a jeśli nie można, 
to czy ci ludzie mają dostać jakieś posiłki, napoje albo 
też jakiś lokal do czasu następnego połączenia. 

A zatem dyskusja na posiedzeniu komisji nie do-
tyczyła liczby skarg, a raczej informacji o samym 
rozporządzeniu. Zresztą była niezwykle krótka i, jak 
powiedziałem, nie padły żadne wnioski. 7 senatorów 
zagłosowało za, nikt nie wstrzymał się od głosu, nie 
było głosów przeciw. Dziękuję.
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(podsekretarz stanu A. Wypych-Namiotko) Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Na znaczną część pytania, które chciałbym zadać, 

pani minister już mi odpowiedziała, jakby wyczuwa-
jąc, o co będę pytał. Chcę jednak dopytać o to, czy 
instytucje, które mają się zajmować obsługą odwołań, 
zażaleń czy jak to nazwać, są przygotowane do tego, 
że… Biorąc pod uwagę liczbę pasażerów i to, że że-
gluga jest środkiem transportu bardzo uzależnionym 
od warunków pogodowych itd., można przypuszczać, 
że tutaj problemów może być stosunkowo dużo. Czy 
te instytucje są na to przygotowane, zwłaszcza że róż-
nego rodzaju odwołania bądź zażalenia mogą wpły-
wać w okresach pogorszenia warunków pogodowych 
czy coś w tym rodzaju. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę państwa, czy są jeszcze pytania? Nie ma.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Anna Wypych-Namiotko:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Wysoka Izbo! Szanowni Państwo Senatorowie!
Pierwsze pytanie dotyczyło liczby pasażerów 

w żegludze śródlądowej. Generalnie mogę powie-
dzieć, że liczba pasażerów wzrasta, w ogóle wzrasta 
popyt na wodną turystykę śródlądową i zaintereso-
wanie nią, a Polska jest świetnym obszarem do pro-
wadzenia takiej działalności. Z tym że jeśli chodzi 
o przewoźników polskich, to oni zajmują się raczej 
drobnymi przejażdżkami, czyli wożą pasażerów na 
kilkugodzinne wycieczki, i powiedzmy sobie szcze-
rze, w takiej sytuacji trudno sobie wyobrazić reklama-
cje, bo zwrot biletów następuje zawsze, jeśli podróż 
się nie odbędzie.

Jeśli chodzi o podróże, w przypadku których rze-
czywiście można by oczekiwać roszczeń o zwroty czy 
rekompensaty, to w przypadku odwołania dłuższych 
rejsów. Takie rejsy dzisiaj w naszym kraju wyko-
nują statki obcych armatorów i są to bardzo ładne 
statki żeglugi pasażerskiej, na przykład armatorów 
niemieckich wożących pasażerów, takie jak statek 
Johannes Brahms czy Saxonia… One pływają po 
Odrze czy po Zalewie Wiślanym i zawijają do portu 
w Elblągu czy Fromborku. Jeśli chodzi o statystyki, 
to takich statystyk w zakresie żeglugi śródlądowej do 
tej pory nie sporządzaliśmy, ale niezależnie od tego, 
czy są to armatorzy prywatni, czy armatorzy… nie 
tyle państwowe spółki, czy spółki Skarbu Państwa, 
ile spółki funkcjonujące regionalnie, w których sa-

A jeśli chodzi o procedowanie nad tym aktem, to 
właściwie w przypadku większości przepisów po-
moc zapewniła nam Komisja Kodyfikacyjna Prawa 
Morskiego, tak że były one opracowywane bardzo 
profesjonalnie od samego początku. Również współ-
praca z biurami legislacyjnymi zarówno Sejmu, jak 
i Senatu układała nam się bardzo dobrze.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pani Minister, proszę jeszcze tutaj pozostać, bo 
senatorowie już się zgłaszają do zadawania pytań.

Pan senator Jan Maria Jackowski, pan senator 
Grzegorz Wojciechowski. Czy ktoś jeszcze?

Proszę bardzo, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo.
Pani Minister, ja jestem wielkim miłośnikiem że-

glugi śródlądowej i morskiej i uważam, że obserwuje-
my niestety regres w stosunku do minionych okresów, 
zwłaszcza w zakresie żeglugi śródlądowej. Ta żegluga 
dopiero teraz zaczyna się odbudowywać – mam tutaj 
na myśli żeglugę na Wielkich Jeziorach Mazurskich 
i żeglugę rzeczną na Odrze, na Wiśle.

I chciałbym zapytać, czy w pani resorcie są jakieś 
statystyki dotyczące liczby pasażerów, jeśli chodzi 
o ten rodzaj żeglugi, na przestrzeni ostatnich, po-
wiedzmy, pięciu lat? Mówię tutaj o żegludze śródlą-
dowej, bo pani mówiła o żegludze morskiej, o połą-
czeniach promowych, więc wiedzę w tym zakresie już 
mamy. A ja chciałbym się dowiedzieć, jaka jest skala, 
to znaczy ile osób korzysta z usług przewoźników 
śródlądowych na terytorium Rzeczypospolitej. Czy 
są takie dane – szacunkowe oczywiście, nie chodzi 
mi o dokładne dane. Ja wiem, że działają przewoźnicy 
prywatni i w związku z tym administracja rządowa 
nie o wszystkim może się dowiedzieć. Ale o jakich 
liczbach w tej chwili możemy mówić i czy one się 
zwiększają, to znaczy czy przybywa tych pasażerów 
żeglugi śródlądowej, czy to jest stała liczba pasa-
żerów, czy też tych pasażerów ubywa? Chciałbym 
uzyskać informacje na ten temat. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, senator Wojciechowski.
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(podsekretarz stanu A. Wypych-Namiotko) dzącą do przywrócenia wielkości żeglugi śródlą-
dowej do takiego poziomu, który pozwoliłby nam 
dążyć do osiągnięcia tej średniej unijnej? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Anna Wypych-Namiotko:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, wielkość żeglugi, że tak po-

wiem, sama wróci do takiego poziomu wtedy, kie-
dy zapewnimy właściwą żeglowność śródlądowym 
drogom wodnym. Jeśli chodzi o nasze rzeki, są one 
na razie w stanie bardzo dużego zaniedbania. Sens 
przewozów śródlądowymi drogami wodnymi miałby 
rację bytu wtedy, kiedy Odra i Wisła byłyby spławne 
na całej swojej długości. Wtedy moglibyśmy mó-
wić o żegludze towarowej, o żegludze i regularnym 
przewożeniu ładunków, bo dzisiaj żaden przewoźnik 
czy żaden spedytor ładunków nie może liczyć na 
regularność tej żeglugi. Ażeby rozwiązać taki pro-
blem, oczywiście trzeba przygotować odpowiedni 
program rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych, 
zaplanować odpowiednie inwestycje, które popra-
wią żeglowność i zapewnią odpowiednie warunki 
do tego, aby przynajmniej statki o zanurzeniu do 
półtora metra mogły pływać po naszych rzekach. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Nie widzę więcej chętnych do zadania pytań.
Dziękuję, Pani Minister.
(Senator Dorota Czudowska: Pani Marszałek, czy 

mogę jeszcze zadać pytanie?)
Jeszcze jest pytanie.
Proszę bardzo, pani senator Sagatowska.
(Senator Dorota Czudowska: Czudowska.)
Czudowska. Przepraszam bardzo.
Proszę.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pani Minister, sprowokowała mnie pani do zada-

nia pytania słowem „zaniedbania”. Sześć lat rządów 
PO, a wciąż mamy zaniedbania. Ja zapytam panią 
o program dla Odry 2000. To był program jeszcze 
z lat dziewięćdziesiątych. Jeżeli on okazuje się zły, 
to jaki nowy program ma rząd i kiedy te zaniedbania 

morządy mogą mieć jakiś udział, zawsze będzie to 
tylko i wyłącznie taka krótka usługa przewożenia 
pasażerów na krótkich odcinkach w krótkim czasie.

Jeżeli chodzi o sposób składania reklamacji, to 
proszę pamiętać, że nasze przepisy przede wszyst-
kim dają podstawę prawną do składania reklamacji 
i taka była intencja. Wcześniej było tak, że pasaże-
rowi, który był niezadowolony z podróży, którego 
podróż w jakiś sposób była zaburzona, pojawiły 
się jakieś kłopoty, podróż nie doszła do skutku lub 
była opóźniona, pozostawało tylko odwoływanie się 
w trybie skargi cywilnoprawnej do sądu powszech-
nego. Obecnie obowiązuje normalny wniosek typu 
reklamacja i jeśli on nie zostanie rozpatrzony, to 
wówczas pasażer będzie mógł złożyć odwołanie do 
dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej albo dyrekto-
ra Urzędu Morskiego, a w przypadkach, kiedy będą 
to instytucje, które licencje na wykonywanie usług 
turystycznych uzyskały od marszałka województwa, 
do marszałka województwa. Tak to się będzie przed-
stawiało. Myślę, że w przypadku odpowiedzialnych 
przewoźników znających swoje miejsce w szeregu 
w zasadzie nie powinno dochodzić do odwołań i tym 
bardziej do nakładania kar z tytułu niewywiązania 
się z usług, ale te elementy zostały właśnie w tych 
aktach prawnych wprowadzone. W związku z tym 
mamy tutaj do czynienia z normalną procedurą ad-
ministracyjną służącą do egzekwowania obowiązków 
od usługodawcy. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Jeszcze pan senator Jackowski, proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Minister, proszę mi wybaczyć moją cie-
kawość, ale dotarła do mnie pewna informacja i, 
korzystając z pani obecności tutaj, w naszej Izbie, 
chciałbym o coś zapytać. Mianowicie, z tego co 
wiem, średnia wielkość przewozów śródlądowych 
w Unii Europejskiej wynosi 7% całej masy towarowej 
w poszczególnych krajach. Chodzi tu o żeglugę śród-
lądową. Na przykład w przypadku Niemiec jest to, 
zdaje się, 13 czy 14%. Na tym tle… Z tego co wiem, 
w przypadku Polski jest to 0,1% ogólnej masy towa-
rowej, która drogą śródlądową jest transportowana. 
W Polsce jest niezła sieć dróg. Były kanały, może roz-
winięte nie aż tak jak w Niemczech czy w Holandii, 
niemniej jednak kiedyś ten transport odgrywał u nas 
znacznie większą rolę. Czy rząd w związku z tym… 

Pierwsze pytanie: czy ja mam prawdziwe dane? 
Drugie pytanie: czy w związku z tą sytuacją rząd 

planuje wprowadzić jakąś strategię rozwoju prowa-
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(senator D. Czudowska) granicznej. Tu musimy się poukładać i wynegocjo-
wać warunki z Republiką Federalną Niemiec. Jest 
też oczywiście kwestia warunków zagospodarowania 
Odry, a trzeba brać pod uwagę to, że wszystkie pro-
cedury dotyczą obszarów Natura 2000, co wymaga 
szczególnie ostrożnego planowania z uwzględnieniem 
różnego rodzaju kompensacji środowiskowej. Tak że 
są to bardzo trudne sprawy, w obecnych warunkach 
zdecydowanie trudniejsze niż było to na przykład 
trzydzieści lat temu. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku 
Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą 
Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie 
dnia 17 lipca 2012 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 398, a spra-
wozdania komisji − w drukach nr 398A i 398B.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej, senatora Wiesława Dobkowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie 

Komisji Gospodarki Narodowej dotyczące ustawy 
o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego 
Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej po-
między Rzecząpospolitą Polską i Republika Litewską, 
podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

Celem opiniowanej ustawy jest wyrażenie w trybie 
art. 89 ust. 1 konstytucji zgody na dokonanie przez pre-
zydenta Rzeczypospolitej Polskiej ratyfikacji Umowy 
o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku 
Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą 
Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie 
dnia 17 lipca 2012 r.

Potrzeba zawarcia tej umowy wynika z rozwijania 
w Europie koncepcji jednolitej europejskiej przestrze-
ni powietrznej, Single European Sky, w skrócie SES, 
czyli wspólnego europejskiego nieba. Koncepcja SES 
zakłada wymóg wprowadzenia określonych przepi-
sów i procedur oraz zobowiązania państw do two-

zostaną usunięte? Pytam, bo to słowo „zaniedbania” 
jest bardzo oskarżające wobec rządu, chociaż słuszne. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Anna Wypych-Namiotko:

Być może wyraziłam się nieprecyzyjnie, ja mówi-
łam o zaniedbaniach na przestrzeni czterdziestu lat, 
a nie tylko ostatnich dziesięciu. Jeśli chodzi o program 
dla Odry 2000 był to program, który został stworzony 
na okoliczność skutków powodziowych z roku 1997 
i rzeczywiście został przyjęty tylko i wyłącznie pod 
kątem zabezpieczeń przeciwpowodziowych. Dopiero 
„Program dla Odry – 2006” wprowadził te elementy, 
które oprócz zapewnienia zabezpieczeń przeciwpo-
wodziowych mogą poprawić żeglowność Odry.

Ażeby nie umniejszać, powiem tak. Działań 
związanych z poprawieniem żeglowności Odry nie 
da się przeprowadzić w ciągu jednej kadencji rzą-
du. Program naprawczy musi być przygotowany co 
najmniej na dwadzieścia lat. Wiąże się to nie tylko 
z pieniędzmi, ale także, a może przede wszystkim 
z opracowaniami, bo dzisiaj nie wszystko jesteśmy 
w stanie przewidzieć. Nie ma dzisiaj również takiej 
możliwości, żeby sięgnąć na przykład po program 
dla Wisły, który był przygotowany i który nigdy nie 
ujrzał światła dziennego.

Dzisiaj rząd w ramach strategii rozwoju trans-
portu jest zobowiązany do przygotowania programu 
rewitalizacji śródlądowych dróg wodnych. Ażeby to 
zrobić, muszą ze sobą współpracować wszyscy przed-
stawiciele rządu, zarówno minister środowiska, który 
ma w swojej gestii infrastrukturę śródlądowych dróg 
wodnych i infrastrukturę przeciwpowodziową, jak 
i minister transportu, który może prowadzić prace, 
procedować w zakresie intencji i idei poprawienia 
warunków transportowych, a wszystko i tak sprowa-
dza się do tego, w jaki sposób możemy dysponować 
finansami, jak je możemy zaplanować, oczywiście 
z uwzględnieniem funduszy unijnych.

Do tej pory tylko i wyłącznie z przeznaczeniem 
na poprawę zdolności transportowych, żeglugo-
wych zaangażowaliśmy ponad 85 milionów euro 
w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko”, czyli w obecnej perspektywie finan-
sowej. Oczywiście nie jest to coś, co zdecydowanie 
wpływa na tę poprawę. Mamy jeszcze problem Odry 
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Przestrzeni Powietrznej; drugim – rozporządzenie 
WE nr 550/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady 
w sprawie zapewniania służb żeglugi lotniczej 
w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; 
trzecim – rozporządzenie WE nr 551/2004 w sprawie 
organizacji i użytkowania przestrzeni powietrznej 
w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej; 
a czwartym – rozporządzenie nr 552/2004 Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie interoperacyjności 
Europejskiej Sieci Zarządzania Ruchem Lotniczym.

Następnie pięć lat później, w dniu 14 listopa-
da 2009 r. opublikowane zostało rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1070/2009 zmie-
niające wyżej wymienione cztery rozporządzenia 
z roku 2004. Zmiana tej nowej regulacji dotyczyła 
poprawienia skuteczności działania i zrównowa-
żonego rozwoju europejskiego systemu lotnictwa, 
a w szczególności: zwiększenia bezpieczeństwa że-
glugi powietrznej, zwiększenia efektywności zarzą-
dzania ruchem oraz przyspieszenia tworzenia SES, 
czyli jednolitej europejskiej przestrzeni powietrznej, 
zwanej jeszcze inaczej wspólnym europejskim nie-
bem.

Polska jako państwo członkowskie Unii 
Europejskiej jest zobowiązana do wdrożenia funkcjo-
nalnego bloku przestrzeni powietrznej przed dniem 
4 grudnia 2012 r. W związku z powyższym od pierw-
szych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej urzę-
dy regulacyjne Polski, Litwy i Łotwy podpisały list 
intencyjny, memorandum of cooperation. W styczniu 
2005 r. Polska wraz z Litwą, Łotwą i Estonią powołała 
regionalną inicjatywę Baltic Air Navigation Services 
Commission, w ramach tej inicjatywy miał zostać 
wypracowany wspólny projekt pod nazwą Baltic 
FAB, jednak nie została ona zrealizowana. Strona 
łotewska na etapie późniejszych prac zrezygnowała 
ze współpracy z Polską i Litwą w ramach Bałtyckiego 
FAB. Ostatecznie w roku 2010 Łotwa przyłączyła się 
do inicjatywy FAB nordyckiego. Także Estonia jest 
w trakcie tworzenia North European FAB.

Przestrzeń powietrzna, która wejdzie w skład 
Bałtyckiego FAB, podlega jurysdykcji Polski i Litwy. 
Obejmuje ona rejon informacji powietrznej Warszawy 
i Wilna, zwany w skrócie FIR, czyli Flight Information 
Region, a jest rozszerzona na przestrzeń powietrzną 
nad częścią Morza Bałtyckiego, nad częścią północ-
no-zachodnią. Ruch lotniczy, jakim zarządzać bę-
dzie Bałtycki FAB, będzie obejmował łącznie około 
siedemset osiemdziesiąt operacji lotniczych na rok, 
z czego 20% przypada na terytorium Litwy, a 80% na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W roku 2009 
Litwa obsłużyła około stu siedemdziesięciu tysięcy – 
nie podam dokładnej liczby, to jest gdzieś tak w tych 
granicach – a Polska około sześciuset czterech tysięcy 
operacji. Liczba personelu polskiego, czyli pracowni-
ków Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, to tysiąc 

rzenia funkcjonalnych bloków przestrzeni powietrz-
nej, tak zwanych FAB. FAB to skrót angielskiego 
określenia Functional Airspace Block. Tworzenie 
FAB ma prowadzić do integracji, wyeliminowania 
nadmiernej liczby centrów koordynacji lotów, co 
w dalszej perspektywie umożliwi stworzenie jed-
nolitego europejskiego centrum zarządzania ruchem 
powietrznym, tak zwanego SEFIR, Single European 
Flight Information Region, czyli jednego europejskie-
go rejonu informacji powietrznej.

Przy tworzeniu FAB zastosowano podejście oddol-
ne. W Europie do tej pory na mocy umów międzyna-
rodowych ustanowiono dwa FAB – są to UK-Ireland 
FAB, utworzony w roku 2008 przez Wielką Brytanię 
i Irlandię Północną, i Danish-Swedish FAB, utwo-
rzony w roku 2009 przez Danię i Szwecję. W trakcie 
ratyfikacji są umowy dotyczące jeszcze siedmiu FAB. 
Są to: nasz FAB, o którym mówię, Baltic FAB, two-
rzony przez Polskę i Litwę; Blue MED FAB, tworzony 
przez Cypr, Grecję, Włochy i Maltę, do których do-
łączają Albania, Egipt i Tunezja jako członkowie sto-
warzyszeni; Danube FAB, tworzony przez Bułgarię 
i Rumunię; North European FAB, tworzony przez 
Estonię, Finlandię, Łotwę i Norwegię. Są jeszcze dwa 
centralne FAB – FAB Central Europe, tworzony przez 
Austrię, Bośnię i Hercegowinę, Republikę Czeską, 
Chorwację, Węgry, Słowenię i Słowację, oraz FAB 
Europe Central, tworzony przez Belgię, Szwajcarię, 
Niemcy, Francję, Holandię i Luksemburg. Ostatni 
jest South West FAB, tworzony przez Portugalię 
i Hiszpanię.

Pakiet SES zobowiązuje państwa członkowskie 
Unii Europejskiej do podjęcia wszelkich koniecznych 
działań w celu utworzenia FAB do dnia 4 grudnia 
2012 r. FAB mają być ustanowione na mocy wzajem-
nych porozumień między państwami członkowskimi 
i, jeżeli zajdzie taka potrzeba, państwami trzecimi, 
w gestii których znajduje się dowolna część przestrze-
ni powietrznej stanowiącej fragment bloku. W ra-
mach tych zobowiązań został ustanowiony Bałtycki 
Funkcjonalny Blok Przestrzeni Powietrznej, tak zwa-
ny Bałtycki FAB.

Koncepcję jednolitego europejskiego nieba za-
prezentowano w grudniu 1999 r. w opublikowanym 
przez Komisję Europejską komunikacie pod tytułem 
„Stworzenie jednolitej europejskiej przestrzeni po-
wietrznej”. Następnie dwa lata później, czyli w 2001 r., 
w tak zwanej białej księdze transportu potwierdzono 
potrzebę wprowadzenia i dostosowania zarządzania 
europejskim ruchem lotniczym. Następnie – a było 
to w 2004 r. – przyjęto cztery rozporządzenia, któ-
re wchodziły w skład pakietu. Pierwszym było roz-
porządzenie WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
ustanawiające ramy tworzenia Jednolitej Europejskiej 
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) Nasza komisja obradowała tydzień temu, 4 osoby 
głosowały za przyjęciem projektu ustawy, 1 senator 
się wstrzymał… to znaczy 1 pani senator się wstrzy-
mała, nikt nie był przeciw.

Jeśli chodzi o pytania, które były zadawane, to 
była poruszana kwestia wprowadzenia ustawy, a był 
to termin 4 grudnia 2012 r. Ze strony ministerstwa 
była informacja, że nie wiadomo, czy będzie tu sank-
cjonowanie jakimiś karami, prawdopodobnie takiej 
sytuacji nie będzie.

Mówiliśmy o organach FAB, do których należy 
zarząd i rada, w ich skład wchodzą po cztery osoby, 
przy czym rada, jeśli chodzi o zakres swojego dzia-
łania, jest bardziej odpowiedzialna od zarządu.

Jeżeli chodzi o koszty, to są wspólne taryfy, wspól-
ne stawki przewozowe.

Było też pytanie na temat niebezpieczeństwa od-
dania wpływu na naszą przestrzeń powietrzną, ale 
ministerstwo zanegowało również takie wątpliwości.

Jeżeli chodzi kwestię efektów, to wśród tych efek-
tów jest sprawa rozwoju integracji, wspólne zakupy 
infrastruktury, rozbudowa infrastruktury nawigacyj-
nej, rozbudowa infrastruktury związanej z meteoro-
logią, a beneficjentem będą tu głównie linie lotnicze 
i pasażerowie.

Chciałbym też poinformować Senat, że w dniu 
wczorajszym, już po posiedzeniu komisji, wpłynęła 
do przewodniczącego naszej komisji, pana senatora 
premiera Cimoszewicza, prośba o to, aby odbyło się 
spotkanie z przedstawicielami Związku Zawodowego 
Kontrolerów Ruchu Lotniczego. My sporządziliśmy 
z tego spotkania notatkę, a pan przewodniczący upo-
ważnił mnie, aby pytania, które zostały zadane w trak-
cie tego spotkania, przekazać na ręce pana ministra.

Co do spraw niekorzystnych dla Polski, kontrole-
rzy lotów podają następujące informacje: z uwagi na 
ograniczoną liczbę kontrolerów na Litwie przewidy-
wane jest wprowadzenie zarządzania poszczególnymi 
fragmentami przestrzeni przez jednego kontrolera, co 
jest niezgodne z przepisami Unii Europejskiej i przy-
jętą praktyką w Polsce. Kontrolerzy litewscy używają 
innego niż używany w Polsce komputerowego syste-
mu kontroli lotów.

Druga wątpliwość. W przestrzeni, którą mają 
zarządzać kontrolerzy litewscy, znajdują się strefy 
wojskowe, a zarządzanie obszarem dolotów i wylotów 
ze strefy wojskowej wymaga specjalnych uprawnień, 
których nie posiadają kontrolerzy litewscy. Nie wia-
domo, jak miałyby przebiegać kontrole ruchu w tych 
strefach.

Przepisy wymagają, by kontrolerzy ruchu w pol-
skiej przestrzeni powietrznej posługiwali się językiem 
polskim, tymczasem Litwa nie dysponuje odpowied-
nią liczbą kontrolerów mówiących po polsku.

Spadek wpływów Polskiej Agencji Żeglugi 
Powietrznej – opłaty za tranzyt nad częścią polskiej 

siedemset trzy osoby, a litewskiego, Oro Nawigaciji 
– trzysta pięćdziesiąt siedem osób. Czyli łącznie jest 
dwa tysiące sześćdziesiąt osób.

Ratyfikowana umowa zobowiązuje strony do 
współpracy i podejmowania odpowiednich środków 
w szczególności w obszarach: po pierwsze – projek-
towania i wykorzystania przestrzeni powietrznej; 
po drugie – harmonizacji przepisów i procedur; po 
trzecie – zapewnienia służb żeglugi powietrznej; po 
czwarte – współpracy cywilno-wojskowej; po piąte 
– opłat; po szóste – nadzoru nad instytucją zapew-
niającą służby żeglugi powietrznej; po siódme – sku-
teczności działania; po ósme – zasad sprawowania 
zarządu w Bałtyckim FAB.

Zawarcie umowy o ustanowieniu Bałtyckiego 
FAB wiąże się z koniecznością wprowadzenia zmian 
w ustawie z dnia 3 lipca 2002 r. – Prawo lotnicze oraz 
w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o Polskiej Agencji 
Żeglugi Powietrznej.

Umowa spełnia przesłanki określone w art. 89 
ust. 1 pkt 5 konstytucji, przyjęto więc, iż związanie 
Polski umową powinno nastąpić w drodze ratyfika-
cji za uprzednią zgodą wyrażoną w ustawie. Ustawa 
wejdzie w życie po upływie czternastu dni od dnia 
ogłoszenia.

Pani Marszałek, Wysoki Senacie, Komisja 
Gospodarki Narodowej rekomenduje Wysokiej Izbie 
przyjęcie ustawy bez poprawek. W głosowaniu 4 
senatorów głosowało za przyjęciem ustawy, a 2 się 
wstrzymało od głosu. Dodam, że w Sejmie ustawa 
przeszła większością głosów – za ustawą głosowało 
223 posłów, przeciw głosowało 176 posłów, 25 się 
wstrzymało, 35 posłów nie głosowało. Dziękuję za 
uwagę.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 

Zagranicznych, senatora Macieja Grubskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Maciej Grubski:

Szanowna Pani Marszałek! Panie Ministrze! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Pan senator Dobkowski bardzo szczegółowo omó-
wił ustawę, więc ja nie będę już powtarzał tych treści. 
Chcę tylko wnieść parę uwag, jeżeli chodzi o dyskusję 
na posiedzeniu naszej komisji, jak również omówić 
pismo, które wpłynęło już po posiedzeniu komisji, 
skierowane przez Związek Zawodowy Kontrolerów 
Ruchu Lotniczego, bo tam padły pewne pytania.
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(senator sprawozdawca M. Grubski) lerów litewskich? Z dyskusji w Sejmie wiem, że to 
sięga dosyć daleko… Czy planowane jest poszerze-
nie Bałtyckiego FAB o kolejne kraje takie jak Rosja, 
Ukraina i Białoruś? Jeżeli są takie plany, to czyje są 
to plany: czy to są plany Polski, czy to są plany Unii 
Europejskiej? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Pan senator Muchacki. Pytanie do…

Senator Rafał Muchacki:

Jeśli pani marszałek pozwoli, to również do pana 
senatora Dobkowskiego.

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Proszę 
bardzo.)

Panie Senatorze, wydawało mi się, że ta ustawa 
jest, że tak powiem, bezproblemowa, ale liczby, 
które pan przytoczył… Ta ustawa nie uzyskała 
w Sejmie jednogłośnej aprobaty. Chciałbym zapy-
tać, że tak powiem, na tę samą nutę, co pan senator 
Jackowski. 

Jakie były te kontrowersje? Co spowodowało, że 
ta ustawa nie została odebrana jednoznacznie pozy-
tywnie ? Co jest w tej ustawie, powiedziałbym, na 
„nie”? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo.
Odpowiem na te pytania po kolei. Panie 

Senatorze Jackowski, na posiedzeniu komisji nie 
było mowy na temat strat. Z dokumentów, które 
otrzymaliśmy w związku z posiedzeniem, wyni-
kało, że Unia Europejska chce, żeby ta integra-
cja przynosiła korzyści. I tak rozumieliśmy… 
Poszczególne kraje w tej chwili samodzielnie 
tworzą te jednostki; mają powstawać kolejne bloki 
FAB, a w przyszłości ma powstać jednolity system 
zarządzania rynkiem lotniczym w Europie, ponie-
waż ruch lotniczy w Europie bardzo się rozwija 
i jest bardzo zagęszczony, chyba najbardziej na 
świecie w tej chwili. My rozumieliśmy to tak, że 
to przyniesie efekty, to znaczy korzyści, ale jak to 
będzie w rzeczywistości, to trudno powiedzieć. 
Szkoda, że tylko Polska i Litwa podpisały tę umo-
wę… Polska leży w Europie Środkowej, gdzie są 
dwa takie środkowoeuropejskie FAB. My będzie-
my w tej strefie Morza Bałtyckiego, dlatego… Ja 

przestrzeni przejmują instytucje litewskie. Usługi 
kontrolne są droższe na Litwie, a więc na sprawie 
stracą również linie lotnicze, co jest niezgodne z du-
chem przyświecającym projektowi. Z uwagi na niż-
sze ceny usług kontroli lotów w Polsce możliwe jest, 
że część linii lotniczych przeniesie się z przestrzeni 
kontrolowanej przez Litwę do polskich sektorów, 
co spowoduje dodatkowe obciążenia dla polskich 
kontrolerów.

Ja te pytania pozwolę sobie złożyć na ręce pana 
ministra. A ze swej strony i oczywiście w imieniu 
komisji proszę o przyjęcie projektu ustawy bez po-
prawek.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senato-
rów sprawozdawców.

Czy ktoś z państwa… Pan senator Jan Maria 
Jackowski, pani senator Czudowska i pan senator 
Rafał Muchacki.

Jako pierwszy pytanie zadaje pan senator 
Jackowski. Do którego z senatorów?

Senator Jan Maria Jackowski:

Pytanie do pana senatora Dobkowskiego.
Panie Senatorze, czy podczas posiedzenia ko-

misji gospodarki była mowa o tym, jakie straty 
poniesie strona polska w wyniku wprowadzenia 
w życie tej umowy? Chodzi o straty wynikające 
z różnicy stawek, jakie będą pobierane za przeloty 
nad częścią polskiego terytorium. Czy na ten temat 
była mowa na posiedzeniu komisji, czy nie było 
mowy?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

I pani senator Czudowska. Do którego z senatorów 
ma pani pytanie?

Senator Dorota Czudowska:

Również do pana senatora Dobkowskiego.
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Proszę 

bardzo.)
Panie Senatorze, mam pytanie do pana senato-

ra. Byłam obecna na posiedzeniu Komisji Spraw 
Zagranicznych – senator Grubski zdał z niego rela-
cję – więc wiem, o czym była tam mowa.

Panie Senatorze, jaki obszar przestrzeni po-
wietrznej Polski będzie zarządzany przez kontro-
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(senator W. Dobkowski) Prosimy, żeby pan minister odpowiedział szczegó-
łowo, bo ja mam po prostu tylko materiały od rządu 
podpisane przez pana prezesa Rady Ministrów.

Natomiast pan pytał… Może jeszcze powtórzy 
pan krótko pytanie?

(Senator Rafał Muchacki: Panie Senatorze, cho-
dziło mi o to, że ta ustawa w moim odczuciu nie 
powinna wzbudzać kontrowersji. Więc jaki był pro-
blem?)

Panie Senatorze, no więc wzbudza kontrowersje, 
bo są… przynajmniej w Sejmie były zastrzeżenia 
co do tego, że my oddajemy w zasadzie 1/5 naszej 
przestrzeni powietrznej Litwie, a sami w ogóle jakby 
tracimy. To był główny zarzut. Poza tym był taki, że 
są w ogóle inne systemy kontroli lotniczej w Polsce 
i na Litwie, w związku z czym mogą być problemy. 
To takie główne zarzuty.

Było takie pytanie, kto będzie odpowiadał na 
przykład za zagrożenie potencjalną katastrofą lotni-
czą, której prawdopodobieństwo wystąpienia wzrasta 
z uwagi na szereg problemów i procedur technicznych 
wynikających z różnych systemów używanych przez 
Polskę i Litwę. W każdym razie na pewno jest takie 
zalecenie Unii Europejskiej, żeby te FAB tworzyć. 
Polska łączy się akurat tylko z Litwą, natomiast nie 
udało się Polsce utrzymać na przykład Łotwy, Estonii 
i też nie udało się na przykład dołączyć do państw 
Europy Środkowej. W związku z tym mnie się wy-
daje, że tu… Ja w każdym razie też odczuwam to, 
że takie kojarzenie w przyszłości Polski z Rosją czy 
z Ukrainą, czy z Białorusią to też może być zagro-
żenie, i myślę, że to było powodem, że są kontrower-
sje. Z tym, że jak mówię, ja na posiedzeniu komisji 
wstrzymałem się od głosu, ponieważ nie byłem pew-
ny co do tych kontrowersji, ale zobaczymy, jak będzie 
w głosowaniu plenarnym. W każdym razie, tak jak 
mówię, mniej więcej połowa, nawet niecała połowa 
posłów głosowała za i zwykłą większością ta ustawa 
przeszła.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Jasne. Dziękuję bardzo.
(Senator Wiesław Dobkowski: Dziękuję.)
Czy są jeszcze pytania? Dziękuję, nie ma więcej 

pytań.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister transportu, 
budownictwa i gospodarki morskiej.

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

Ministerstwo Transportu, Budownictwa 
i Gospodarki Morskiej reprezentuje sekretarz stanu, 
pan Zbigniew Rynasiewicz.

sam miałem wątpliwości, dlatego wstrzymałem 
się od głosu. Komisja, tak jak mówiłem, przyjęła 
tę ustawę bez poprawek 4 głosami za; 2 senatorów 
wstrzymało się od głosu. Tak jak mówię, o stratach 
w ogóle nikt nie mówił. Myślę, że nikt nawet nie 
myślał, że to może przynieść straty. W tej chwili 
ja sam mam wątpliwości, czy nie będzie strat… To 
jest moje osobiste odczucie, natomiast sprawozda-
nie komisji… Nie było o tym mowy.

Teraz pytania pani senator Czudowskiej. Polska 
oddaje pod jurysdykcję Litwy 20%, czyli 1/5 tery-
torium. Z wypowiedzi jednego z posłów wynika – 
i tego nikt nie sprostował, a tego nie ma w materiałach 
rządowych – że już od Łodzi kontrolę przejmowaliby 
Litwini i to oni pobieraliby opłaty za przelot nad tą 
częścią naszego terytorium. Ale, jak mówię, to była 
wypowiedź jednego z posłów podczas debaty sej-
mowej, natomiast to nie było tak wprost mówione na 
posiedzeniu komisji ani też nie wynika to z doku-
mentów rządowych.

Co do drugiego pytania pani Czudowskiej… 
A, z kim ewentualnie… Z dokumentów rządo-
wych wynika, że są przewidywane takie plany, 
żeby ten FAB w przyszłości łączył się po prostu 
z FAB, które powstaną poza Unią Europejską, 
czyli FAB, które będą tworzyły Rosja, Białoruś 
i Ukraina. Takie są przewidywania i to wynika 
z dokumentów rządowych, które otrzymaliśmy 
po prostu od rządu.

Teraz co do pytania pana senatora…
(Senator Dorota Czudowska: Czy mogę o coś do-

pytać?)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo.
(Senator Wiesław Dobkowski: Tak, proszę bardzo.)

Senator Dorota Czudowska:

Chcę tylko dopytać. Czyli te plany poszerze-
nia grupy państw o kraje nienatowskie, powiem 
w skrócie, to jest „pomysł” rządu polskiego, nie Unii 
Europejskiej, tak?

Senator Wiesław Dobkowski:

To znaczy ja nie wiem, czy jest to zalecenie 
Unii Europejskiej, bo to z dokumentów nie wynika 
wprost, ale z dokumentów, które otrzymaliśmy od 
prezesa Rady Ministrów wynika, że są takie plany.

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: To może 
pan minister odpowie na to pytanie, dobrze?)
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mentem, który mówi też o tym, że państwa rozwa-
żają możliwość oddania części swojej przestrzeni 
powietrznej w zarządzanie organizacji z innego 
państwa. Chodzi o to, żeby w przypadku zaistnienia 
wymiernych korzyści dla użytkowników przestrzeni 
powietrznej, móc podjąć taką decyzją. Ale oczywiście 
najpierw musi dojść do takiej sytuacji. Jeżeli my po-
dejmiemy decyzję o ratyfikacji umowy, to oczywiście 
wtedy będziemy mogli o tym rozmawiać – o tym, 
jakie korzyści mogą być dla Litwy, jakie korzyści 
mogą być dla Polski. Proszę państwa, mówicie, że tam 
jest inny system i że u nas jest inny system. Właśnie 
dlatego podpisujemy tę umowę. Europa idzie w kie-
runku ujednolicenia systemu po to, żeby był on tańszy, 
żeby można było prowadzić wspólne zakupy, żeby 
w całej Europie istniały podobne rozwiązania. Tak 
jak wcześniej mówiłem: tu chodzi o to, żeby pota-
niały konkretne usługi w krajach Unii Europejskiej. 
To jest oczywiste. Początek tego wszystkiego bierze 
się z tego, że… Jeżeli zaczynamy współpracować, to 
szukamy elementów stycznych, nawet rozmawiamy 
o wspólnych zakupach. Tak że proszę to zrozumieć. 
To nie jest zarzut co do tego, że Litwa pracuje na 
innym sprzęcie, a Polska na innym. Tak było, taka 
jest przeszłość tych instytucji. A my mówimy o tym, 
że w przyszłości chcemy to wszystko ujednolicić, 
pracować, bazując na podobnych parametrach. O tym 
właśnie tutaj rozmawiamy. Na przykład PAŻP, Polska 
Agencja Żeglugi Powietrznej, pracuje nad zmianą sys-
temu zarządzania ruchem lotniczym oraz nową struk-
turą polskiej przestrzeni powietrznej i po zakończeniu 
tych prac będzie mogła ocenić, czy delegacja służb 
będzie w ogóle zasadna i potrzebna. Tak że tu proszę 
być spokojnym, po to te umowy przygotowujemy.

Żeby podać przykłady, jak to wygląda w przypad-
ku innych umów i ustaleń, powiem… Wspomniana 
wcześniej delegacja służb zarządzania ruchem lotni-
czym, która wzbudza tak wielkie emocje nie tylko 
w naszym kraju, nie jest w Unii Europejskiej niczym 
zaskakującym. Jest rozwiązaniem stosowanym od 
lat i wykorzystywanym także jako element strategii 
każdego FAB. Na przykład Dania i Szwecja stwo-
rzyły odrębną spółkę, której powierzono działalność 
operacyjną na całym obszarze wspólnej przestrzeni 
powietrznej. Te kraje przyjęły właśnie takie rozwią-
zanie i to jest dla tych państw rzecz normalna. Po co 
ponosić dodatkowe koszty, mamy wspólną spółkę 
i tak to funkcjonuje. Bardzo zintegrowane struktu-
ry posiada także FAB brytyjsko-irlandzki, i tu jest 
bardzo podobnie. Największy w Europie FAB, któ-
ry obsługuje przestrzeń powietrzną nad Holandią, 
Belgią, Luksemburgiem i północno-zachodnią czę-
ścią Niemiec, wykorzystuje ośrodek w Maastricht 
i ten ośrodek pracuje dla tych wszystkich państw, 
obsługuje przestrzeń powietrzną nad tymi państwa-
mi. Podobnie jest w przypadku Austrii, która za-

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Zbigniew Rynasiewicz:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Chciałbym podziękować panom przewodniczą-

cym za tak szczegółowe przedstawienie wszystkich 
zapisów dotyczących umowy, intencji, ustaleń, które 
zapadły pomiędzy krajami Unii Europejskiej, co do 
tworzenia wspólnej przestrzeni powietrznej. Postaram 
się mówić w miarę zwięźle.

Po co nam wspólna przestrzeń? Przede wszyst-
kim po to, żeby zwiększyć przepustowość przestrzeni 
powietrznej w Unii Europejskiej. To po pierwsze. Po 
drugie: żeby zmniejszyć koszty świadczenia usług 
w zakresie zarządzania przestrzenią powietrzną 
i zmniejszyć negatywny wpływ lotnictwa na środo-
wisko naturalne – tu zakłada się, że do roku 2020 ne-
gatywny wpływ na środowisko zmniejszy się o 10%. 
Są również kwestie bezpieczeństwa – jak państwo 
doskonale wiecie są one bardzo istotne, ważne – czyli 
ujednolicenie pewnych działań w tym zakresie i osią-
gnięcie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa. To 
wszystko, o czym panowie senatorowie mówili, oma-
wiając treść umowy, ma właśnie taki cel.

Następna kwestia, która została tu poruszona przez 
panie i panów senatorów – czy poniesiemy ogromne 
straty, jak będą wyglądać stawki? Jeśli chodzi o pol-
ską przestrzeń powietrzną, to zawsze będą na tym 
obszarze obowiązywać polskie stawki, nigdy nie będą 
to stawki litewskie. Jeżeli mówicie państwo o różnicy 
w wartościach… Zawsze będą to polskie stawki.

Jeżeli mówimy o tym, że gdzieś tam pojawił się 
zapis dotyczący tego, iż w dokumentach rządowych 
mówi się o przestrzeni powietrznej i o współpracy 
z Rosją w tym zakresie, to powiem, że tak naprawdę 
jest to bardzo oczywiste. My musimy o tym pisać, 
musimy o tym mówić. Bardzo blisko nas jest obwód 
kaliningradzki, więc myślę, że obowiązkiem pań-
stwa polskiego w tym szczególnym przypadku jest 
rozmowa z Rosją na temat wspólnego zarządzania 
przestrzenią powietrzną, i to nie tylko ze względu na 
kwestie cywilnego transportu lotniczego, ale również 
dlatego, że to wszystko jest ściśle związane z bez-
pieczeństwem państwa polskiego. Stąd też są zapisy, 
które dotyczą tych kwestii. To jest następna sprawa.

I teraz problem, temat, który tutaj państwo po-
ruszacie, o którym mówicie, to, że część polskiej 
przestrzeni powietrznej została już jak gdyby odda-
na w jurysdykcję litewskiego odpowiednika PAŻP. 
Tak nie jest. W jednym z dokumentów, jeszcze przed 
podpisaniem umowy, przed ostatecznym ustaleniem 
finalnego kształtu umowy, takie kwestie były oma-
wiane. One nie są… Nie ma takich zapisów i proszę 
się tego nie obawiać. Oczywiście umowa jest doku-
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(podsekretarz stanu Z. Rynasiewicz) chodzi o zarządzanie tym ruchem? Mówię o tym, bo 
europejskie doświadczenia z poprzednich lat są w tym 
zakresie nie najlepsze. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, pani senator Dorota Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Pierwsze pytanie do pana ministra to pytanie, 

które przeszło od senatora Dobkowskiego: czy te 
plany poszerzenia bałtyckiego terytorium przestrze-
ni powietrznej o Ukrainę, Białoruś i Rosję to plany 
polskiego rządu czy Unii Europejskiej?

Kolejne pytania zadam w dwóch blokach, żeby 
nie było ich za dużo na raz. Czy potwierdza pan, że 
obszar, który zostanie oddelegowany pod kontrolę 
Litwy, stanowi około 20%… Z dyskusji, które od-
bywały się na posiedzeniach komisjach sejmowych, 
i z rozmów z kontrolerami lotów wynika, że jest to ob-
szar obejmujący 1/5 terytorium Polski, mniej więcej 
od Olsztyna przez Warszawę po Radom. W związku 
z tym mam konkretne pytanie: jeżeli samolot leci 
na przykład z Paryża do Wilna, to od jakiego mo-
mentu kontrolę nad tym samolotem przejmuje Litwa? 
Chciałabym też powiedzieć, że nie mamy nic przeciw-
ko Litwie, broń Boże, chcemy tylko bronić interesów 
naszego kraju.

Następne pytanie: dlaczego nie doszło do podpisa-
nia umowy z Estonią, Finlandią, Łotwą i Norwegią? 
Pytałam o to na posiedzeniu Komisji Spraw 
Zagranicznych, ale nie otrzymałam konkretnej i sa-
tysfakcjonującej odpowiedzi.

To pierwsza tura pytań, dziękuję, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Mam następujące pytanie: po co my w ogóle za-

wieramy tę umowę z Litwą? Przecież moglibyśmy 
sami utworzyć taki FAB i wtedy nie musielibyśmy 
tracić kontroli nad 1/5 powierzchni naszego kraju. To 
jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jak to się ma do dwóch sekto-
rów wojskowych? Przecież obszar 1/5 terytorium 
kraju, o ile mi wiadomo, obejmuje również Mińsk 
Mazowiecki, gdzie stacjonują F-16. Jak fakt zarzą-
dzania przestrzenią przez Litwinów ma się do kwestii 
suwerenności naszych Sił Zbrojnych? Bo przecież to 
są sprawy dotyczące bezpieczeństwa państwa.

warła umowę z Niemcami w sprawie zarządzania 
ruchem lotniczym nad austriackim Tyrolem przez 
służby niemieckie. Jest to dla nich tańsze rozwią-
zanie, jest to lepiej zorganizowane, więc podejmu-
ją takie decyzje. I tak to generalnie wygląda. Jeżeli 
chodzi o bardzo rozwiniętą współpracę o podobnym 
charakterze, podobnie jest w przypadku Szwajcarii 
i Francji, tu również jest wspólne zarządzanie, oraz 
Szwajcarii i Niemiec nad pewnymi częściami… Jak 
państwo widzicie, to nie dotyczy tylko i wyłącznie 
całej powierzchni poszczególnych krajów, tylko po-
szczególnych jej elementów. To jest zorganizowane 
w taki sposób, że te państwa, jeśli mają korzyści, 
jeżeli potrafią to wspólnie robić i obniżyć cenę usług, 
to właśnie tak robią. Myślę, że chyba dla wszystkich 
nas to jest oczywiste.

W Sejmie, ponieważ był zarzut, że wiąże się z tym 
pewne niebezpieczeństwo, skupiono się właśnie nad 
jednym z projektów umów, w którym mówiło się 
o tym, że część przestrzeni powietrznej nad Polską – 
chodzi konkretnie o północno-zachodnią część Polski 
– zostanie oddana w zarządzanie litewskiemu PAŻP. 
Tak jak powiedziałem, nie ma już takich zapisów 
w ustalonym wspólnie i podpisanym przez ministrów 
transportu Polski i Litwy projekcie umowy, tego nie 
ma, tak że proszę się nie obawiać. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Obecnie… Aha, są jeszcze pytania.
Proszę bardzo, pan senator Wojciechowski i pani 

senator Czudowska, a także pan senator Jackowski.
Proszę bardzo, pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Mam dwa pytania. 

Jedno dotyczy zarządzania ruchem powietrznym 
w ogóle, który, krótko mówiąc, jest takim obszarem 
newralgicznym i delikatnym. Bo z jednej strony jest, 
że tak powiem, obszar cywilny, a z drugiej strony 
obszar wojskowy. Jak będzie wyglądać współpraca 
między jednym a drugim? Czy nie wpłynie to, po-
wiem wprost, na obniżenie stopnia bezpieczeństwa? 
Pytam, bo kontrola ruchu lotniczego to również bez-
pieczeństwo kraju.

Drugie pytanie. Znane mi są przypadki różnych 
sytuacji, w tym także tragicznych, wynikających 
z porozumień zawieranych między różnymi kraja-
mi, które to porozumienia w rezultacie doprowadzi-
ły do katastrof lotniczych. Czy te porozumienia nie 
pogorszą sytuacji w dziedzinie bezpieczeństwa, jeśli 
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(senator J. M. Jackowski) systemu i stworzenie wspólnych zasad zarządzania 
przestrzenią powietrzną na tak dużym terytorium 
wychodzi naprzeciw zwiększeniu bezpieczeństwa, co 
już pokazuje rzeczywistość. Uważam, że takie dzia-
łanie powoduje zwiększenie bezpieczeństwa, a nie 
jego ograniczenie.

Po co generalnie FAB? Tak jak już wcześniej mó-
wiłem, przede wszystkim chodzi o zwiększenie prze-
pustowości przestrzeni powietrznej w całej Europie, 
ale nie tylko, przecież są określone korytarze. Chodzi 
o lepsze zarządzanie przestrzenią powietrzną. Pan 
senator Jackowski na posiedzeniu komisji pytał o pe-
wien komunikat wysyłany z Brukseli. Wyjaśnialiśmy 
to podczas obrad komisji. To, że podejmowana jest 
próba wspólnego zarządzania przestrzenią powietrz-
ną, to, że następuje pełna wymiana informacji pomię-
dzy poszczególnymi większymi lotniskami, hubami 
w Europie, wychodzi naprzeciw wielu tym elemen-
tom, ale – tak jak powiedziałem – przede wszystkim 
kwestiom bezpieczeństwa.

Równie ważnym elementem, o czym już mówiłem, 
jest zmniejszenie kosztów świadczenia usług w tym 
zakresie. W jakiś sposób nie dziwi tu stanowisko 
związków zawodowych, bo rzeczą oczywistą jest, że 
jeżeli dochodzi do takiej współpracy, to jednym z ele-
mentów jest pójście w kierunku zmniejszenia kosztów 
funkcjonowania takich instytucji jak nasza PAŻP. Stąd 
niepokój związków. To jest zrozumiałe, ale absolutnie 
nie chodzi o to, żeby szukać oszczędności tylko i wy-
łącznie w polskiej instytucji. Absolutnie tak nie jest.

Dalej. Już mówiłem o tym, że jeżeli chodzi o opła-
ty, to bez względu na to, jak strony po ratyfikacji 
tej umowy umówią się co do tego, w jakim zakresie 
będą zarządzać przestrzenią powietrzną, na przykład 
nasza PAŻP na przestrzeni powietrznej Litwy czy od-
wrotnie, stawki, które będą obowiązywać nad polską 
przestrzenią powietrzną, będą stawkami polskimi, 
przez nas określanymi. Tu nie ma obawy o to, że 
z jakiegokolwiek powodu będziemy cokolwiek tracić.

Kwestia planów poszerzenia. Oczywiście w doku-
mentach strategicznych nie możemy nie mówić o tym, 
że chcemy współpracować w obszarze zarządzania 
przestrzenią powietrzną z Ukrainą, Białorusią czy 
Rosją, bo my przecież chcemy współpracować. To 
jest sprawa oczywista. I oczywistą rzeczą jest to, że 
chcemy współpracować z zachowaniem zasad bez-
pieczeństwa i pełnej suwerenności państwa polskiego, 
ale chcemy współpracować. Tak jak powiedziałem, są 
pewne elementy, w przypadku których nawet z punk-
tu widzenia interesów państwa polskiego – choć-
by obwód kaliningradzki – dobrze by było, żeby ta 
współpraca była pełna, tak z punktu widzenia czysto 
cywilnego, jak i z punktu widzenia czysto wojskowe-
go. Myślę, że każdy z nas to rozumie. To powoduje 
wręcz wzrost bezpieczeństwa państwa polskiego, 
a nie odwrotnie.

I trzecie pytanie. Jak to jest z opłatami? Litwini 
mają wyższe opłaty, ale jeżeli będą kontrolować, je-
żeli samolot będzie leciał… Czy pan minister może 
powiedzieć Wysokiej Izbie, jakie straty zostaną po-
niesione z tego tytułu, że część lotów nad terytorium 
naszego kraju będzie zarządzana przez obce państwo. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Zbigniew Rynasiewicz:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Sprawy dotyczące współpracy cywilno-wojsko-

wej oraz wojskowo-wojskowej reguluje rozdział 4 
umowy. Są tam bardzo precyzyjnie zapisane zasady 
dotyczące współpracy i wzajemnych relacji pomiędzy 
stroną cywilną i stroną wojskową umawiających się 
państw. W szczególności określa się relacje pomię-
dzy władzami wojskowymi państw, ich zobowiąza-
nia oraz potwierdza się zachowanie suwerenności 
i niezależności.

Rozdział ten reguluje ponadto kwestie współpracy 
w przypadku realizacji wspólnych zadań cywilnych 
i wojskowych w przestrzeni powietrznej Bałtyckiego 
FAB. Należy zauważyć, iż obszerne uregulowanie 
wymiaru współpracy cywilno-wojskowej i wojsko-
wo-wojskowej jest zgodne z oczekiwaniami Komisji 
Europejskiej. Konieczność jak najszerszego zaanga-
żowania strony wojskowej w tworzenie FAB była 
wielokrotnie podkreślane przez Komisję na forum 
Komitetu do spraw Jednolitej Przestrzeni Powietrznej 
oraz została ujęta w przygotowanych przez Komisję 
w zaleceniach.

Strona wojskowa uczestniczyła we wszystkich 
pracach. Podczas posiedzenia Komisji Gospodarki 
Narodowej czy Komisji Spraw Zagranicznych pań-
stwo mieliście również możliwość zadawania pytań 
stronie wojskowej. Wszelkie kwestie związane z bez-
pieczeństwem państwa zostały zachowane. Wojsko 
w sposób wyraźny określiło swoje oczekiwania, któ-
re są zaspokojone, i nie ma żadnej wątpliwości, że 
jakikolwiek zapis tej umowy może być przyczyną 
przedstawienia zarzutów co do tego, że suwerenność 
państwa polskiego poprzez zawarcie takiej umowy nie 
jest zachowana. Odsyłam też do rozdziału 4.

Jeżeli chodzi o kwestie katastrof, powiem tak. 
Tworzenie jednolitego systemu zarządzania prze-
strzenią powietrzną w Europie, ujednolicenie tego 



74

37. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2013 r. 
Ustawa o ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej  

pomiędzy Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r.

(sekretarz stanu Z. Rynasiewicz) będzie to taki obszar, o którym się mówi, mniejszy 
lub większy. 

To proszę mi powiedzieć, jaki będzie kierunek 
tych rozmów, ekonomizacja i zyski po stronie Polski. 
Bo Unia Europejska Unią Europejską, ale my musimy 
przede wszystkim dbać o zyski dla naszego kraju.

Kto będzie beneficjentem kosztów lotów tranzy-
towych w strefie polskich FAB: Polska czy Litwa? 
Zakładamy, że to będzie może mniej niż 1/5, powiedz-
my, że gdzieś koło Olsztyna będzie zaczynała się ta 
bałtycka strefa powietrzna. Jeżeli już będzie bliżej 
granicy, ale jeszcze w Polsce, to tę opłatę za tranzyt, 
bo podobno są wysokie koszty przelotów nad danym 
krajem, komu będą wpłacać: Polsce czy Litwie? To 
pierwsze moje pytanie.

I jeszcze drugie pytanie. Pan minister mówił 
o bezpieczeństwie, my sobie zdajemy sprawę, że teraz 
też nie jest tak, że wszyscy latają sobie, jak chcą, i nie 
ma nad tym żadnej kontroli, na pewno tak nie jest. 
Ale na przykład kto będzie odpowiedzialny za, nie 
daj Boże, katastrofę lotniczą, jeżeli ona wydarzyłaby 
na terenie Polski, ale w strefie kontrolowanej przez 
służby litewskie? Dziękuję.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
Zbigniew Rynasiewicz:

Zawsze państwo polskie będzie oczywiście od-
powiadać… znaczy odpowiadać, no, my będziemy 
tym problemem się zajmować jako państwo polskie, 
to jest oczywiste.

Na ten czas wszelkie opłaty za przeloty nad te-
rytorium Polski oczywiście są przychodem Polskiej 
Agencji Żeglugi Powietrznej z tytułu tego systemu 
kontroli przestrzeni powietrznej. I tak jest. Po raty-
fikacji tej umowy wszystkie ciała, które będą nad-
zorować wykonanie tej umowy… No, rozpocznie 
się rozmowa i dyskusja. Czy pierwszym elementem 
będzie ustalenie, kto jest beneficjentem kosztów prze-
lotu, czy pierwszą kwestią będzie na przykład ujed-
nolicenie sprzętu, którym posługują się poszczególne 
służby polskie i litewskie, czy będzie to jeszcze jakiś 
inny element, to się okaże, bo to będzie przedmiotem 
wspólnych ustaleń. W każdym razie na pewno pójdzie 
to w kierunku zwiększenia bezpieczeństwa w polskiej 
i litewskiej przestrzeni powietrznej i potanienia usług. 
Bo to jest oczywiste, taki jest interes Polski i Litwy, 
taki też jest interes wszystkich państw europejskich, 
które podejmują bardzo podobne działania. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję. Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Ministrze.

Tak jak powiedziałem, w rozmowach pojawiał się 
wątek dotyczący niejako przekazania pod zarządzanie 
litewskie pewnego obszaru Polski, tak jak państwo 
powiedzieliście, ale w ostatecznym kształcie umowy 
i w opisie porozumienia nie ma takich rozstrzygnięć. 
Dopiero wspólne wzajemne ustalenia po ratyfikacji 
tej umowy, wspólne korzyści zdecydują o tym, w jaki 
sposób będziemy ustalać ze stroną litewską zasady 
zarządzania czy też podziału powierzchni, którymi 
będą zarządzać poszczególne agencje powietrzne, 
czy to polska, czy litewska. Tak że takiego zapisu 
nie ma. To oczywiście pojawiało się w Sejmie łącznie 
z rysunkami itd., dlatego część posłów przyjęła tę 
argumentację. Mam nadzieję, że pani senator i pano-
wie senatorowie tej argumentacji nie przyjmą, bo po 
prostu nie ma takich zapisów, trzeba tę umowę prze-
czytać. I strona polska, jeżeli już, to chce rozmawiać 
o wzajemnej współpracy w tym względzie.

No pewnie, że lepiej by było – i tutaj trzeba się 
zgodzić z sugestią zawartą w pytaniu, odnoszącą się 
do tego, dlaczego tylko Polska i Litwa – dobrze by 
było, żeby to było więcej krajów. Oczywiście były 
rozmowy ze strony polskiej również z innymi FAB, 
o których tutaj pan senator bardzo dokładnie mówił, 
za co dziękuję, i opisał, jak to wygląda w skali Europy. 
Szczególnie jeżeli chodzi o ten FAB południowy, to 
strona polska nie chciała, że tak powiem, wchodzić 
jako samodzielny podmiot ze względu na to, że nasze 
interesy w tamtym momencie nie były w sposób wła-
ściwy zabezpieczone. Podobnie, jeśli chodzi o FAB 
północny. Stąd porozumienie polsko-litewskie i na-
stępny etap rozmów, bo jak pan senator sprawozdawca 
o tym mówił, w Europie podział na poszczególne FAB 
się nie skończył, to jest stały proces, który zmierza do 
zmniejszenia liczby tych FAB i do kolejnych porozu-
mień. Polska chce w tym uczestniczyć, ale z zachowa-
niem swoich interesów, praw, również z zachowaniem 
interesów naszych kontrolerów, interesów PAŻP, osób 
tam zatrudnionych. I to cały czas będziemy mieć na 
względzie we wszystkich rozmowach, które będziemy 
prowadzić.

To chyba tyle. Rozumiem, że będzie druga tura.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Czy są pytania?
Pani senator Czudowska. Proszę.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Prawdopodobnie to terytorium, tak jak pan mi-

nister mówi, według słów pana ministra, będzie 
określone dopiero po ratyfikacji, ale powiedzmy, że 
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(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej po-
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Wysoka Izbo! Polska ma szczególne położenie. 
Jesteśmy na skrzyżowaniu dwóch ważnych ciągów: 
północ – południe i wschód – zachód. W związku z tym 
to, co przez wieki było naszą geopolityczną trudnością, 
dzisiaj, w czasach globalizacji, może być istotnym argu-
mentem poprawiającym zarówno naszą sytuację geopo-
lityczną, jak i naszą sytuację gospodarczą.

Tymczasem w toku prac nad tą ratyfikacją wła-
ściwie trudno nie odnieść wrażenia, że mamy do 
czynienia z takim dość swobodnym i chyba nieprze-
myślanym do końca działaniem ze strony rządu, któ-
rego skutki nie będą krótkotrwałe, ale długotrwałe. 
Mówimy przecież o globalnych rozwiązaniach, doty-
czących całej Europy i wikłających nasz kraj w różne 
zobowiązania.

Przyznam, że mam poważne wątpliwości… Jak 
rozumiem, samolot przelatujący nad terytorium 
Polski od któregoś momentu będzie prowadzony 
przez kontrolerów litewskich, co podnosili w swoim 
stanowisku przedstawiciele środowiska kontrolerów 
lotów. To nie jest duże środowisko – to jest czterysta 
pięćdziesiąt osób, które muszą spełniać szczególne 
kryteria, aby móc wykonywać ten zawód. Od ich 
pracy zależy bezpieczeństwo i życie tysięcy obywateli 
– nie tylko tych, którzy są w powietrzu, ale również 
tych, którzy przebywają na ziemi, bo przecież w kata-
strofie lotniczej, nie daj Boże, mogą ucierpieć ludzie, 
którzy w przestrzeni powietrznej nie przebywają. 
W związku z powyższym ja bym nie podzielał poglą-
du pana ministra – pan minister mówi, że się dziwi 
stanowisku kontrolerów – a przed podjęciem takich 
decyzji odbyłbym głębokie konsultacje w zakresie 
tego, w jaki sposób Polska powinna podejść do pro-
blemu FAB, jaką strategię powinniśmy wypracować.

Przyznam, że podpisanie umowy z Litwą… 
Mamy zaledwie 64 km wspólnej granicy państwo-
wej, a oddajemy im pod kontrolę 20% terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. Jest to umowa dosyć kurio-
zalna. Jest to umowa, która jest dla mnie niezrozumia-
ła. Polska ma na tyle dużą powierzchnię, że równie 
dobrze sami moglibyśmy stworzyć FAB albo poszu-
kać innych rozwiązań, które przyniosłyby stronie 
polskiej daleko większe korzyści. Przyznam, że nie 
rozumiem, dlaczego tak się stało. Mnie nie przekonują 
argumenty, które przytaczał pan minister, że nasze 
interesy wojskowe zostały zabezpieczone. W sensie 
formalnym być może tak, ale w sensie faktycznym… 
Jest to głęboko wątpliwe, ponieważ strona litewska 
uzyska pełny dostęp do wszelkich informacji zwią-
zanych z ruchami naszych samolotów wojskowych. 

Dlatego popieram i podpisałem wniosek, który 
złożyła pani senator Czudowska. Uważam, że po-
winniśmy ten projekt odrzucić, nie ratyfikować tej 

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Transportu, 
Budownictwa i Gospodarki Morskiej Zbigniew 
Rynasiewicz: Dziękuję.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu panią senator Dorotę 

Czudowską.

Senator Dorota Czudowska:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Przestrzeń powietrzna nad Polską to również część 

terytorium państwa polskiego. Umowa o bałtyckiej 
strefie przestrzeni powietrznej między Polską i Litwą 
według senatorów Prawa i Sprawiedliwości nie może 
być tylko umową, która miałaby przysporzyć jakichś 
korzyści ekonomicznych. Podstawową sprawą, a może 
nawet sprawą najważniejszą, jest tutaj bezpieczeństwo 
granic powietrznych Polski.

Wobec wielu kontrowersji wokół tej ustawy i wo-
bec braku odpowiedzi na pytania o to, co będzie 
po podpisaniu tej umowy – my jeszcze nie mamy 
sprecyzowanych planów, nie otrzymałam odpowie-
dzi choćby na pytanie, jakie to będzie terytorium, 
jeśli chodzi o Polskę – oraz w mojej opinii niewy-
starczających tu odpowiedzi pana ministra, z ca-
łym szacunkiem, w imieniu własnym i w imieniu 
senatorów Prawa i Sprawiedliwości, to znaczy pani 
senator Sagatowskiej, pana senatora Waldemara 
Kraski, senatora Andrzeja Matusiewicza, senatora 
Grzegorza Wojciechowskiego, senatora Wiesława 
Dobkowskiego, senatora Marka Martynowskiego, 
senatora Andrzeja Pająka, senatora Wojciecha 
Skurkiewicza, senatora Henryka Ciocha, senatora 
Krzysztofa Słonia, senatora Roberta Mamątowa, se-
natora Jana Marii Jackowskiego i senatora Grzegorza 
Czeleja, wnoszę o odrzucenie ustawy. Dziękuję bar-
dzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
I zapraszam pana senatora Jana Jackowskiego.

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Muszę powiedzieć, że jak szedłem na posiedzenie 

Komisji Spraw Zagranicznych, na którym rozpatry-
waliśmy ten punkt, to nie miałem aż tak dużych wąt-
pliwości, jakie mam od czasu posiedzenia komisji i od 
czasu otrzymania korespondencji, która napłynęła 
do senatorów, jak również po tym, co było mówio-
ne w trakcie debaty w Wysokiej Izbie, w stosunku 
do ratyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego 
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(senator J. M. Jackowski) Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o ratyfikacji 
Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 
podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 397, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 397A i 397B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Spraw 
Zagranicznych, senatora Bogdana Klicha, o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Bogdan Klich:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Spraw Zagranicznych rozpatrzyła ustawę 

wyrażającą zgodę na ratyfikację konwencji, uznała ją 
za uzasadnioną i rekomenduje Wysokiej Izbie przy-
jęcie tej ustawy.

Komisja zajmowała się kilkoma kwestiami szcze-
gółowo. Przede wszystkim dociekała, na ile ten kon-
kretny dokument jest zgodny z modelową konwencją 
OECD w sprawie podatków od dochodu i od majątku. 
Otrzymaliśmy zapewnienie ze strony ministerstwa, 
że istotnie ten dokument odpowiada podstawowym 
zasadom modelowej konwencji OECD.

Komisja ma też świadomość tego, że jest to do-
kument modyfikujący przepisy z 1974 r. Od tego 
czasu upłynęło wiele lat i dużo się zmieniło w sto-
sunkach między Polską a Stanami Zjednoczonymi. 
W Polsce został wprowadzony zupełnie nowy 
model gospodarczy, stosunki polityczne mię-
dzy Waszyngtonem a Warszawą wyglądają zu-
pełnie inaczej. Wielu naszych obywateli prowa-
dzi działalność gospodarczą na terenie Stanów 
Zjednoczonych, są też takie firmy i tacy obywatele 
Stanów Zjednoczonych, którzy prowadzą swoją 
działalność gospodarczą w Polsce. Zatem są nowe 
okoliczności, które uzasadniają zastąpienie kon-
wencji z 1974 r. nowym dokumentem.

Komisja zdaje sobie sprawę z tego, że ta kon-
wencja odnosi się do znacznie szerszego zakre-
su dochodów, odnosi się bowiem do dochodów 
z pracy, z prowadzenia działalności gospodarczej, 
z nieruchomości, zysków kapitałowych, ale także 
z rent i emerytur. Szczególnie ten ostatni wątek 
jest ważny, ponieważ poprzednia umowa z 1974 r. 
tych spraw nie regulowała. Opodatkowanie eme-
rytur i rent jest szczególnie ważne dla polskich 
obywateli, którzy po okresie pracy w Stanach 
Zjednoczonych tutaj w Polsce pobierają i będą 
pobierać emerytury.

Konwencja wprowadza dwie zasady regulujące 
opodatkowanie emerytur i rent. Jeżeli chodzi o pu-

umowy. Mało tego, mam wątpliwości co do tego, 
czy w trybie art. 89 konstytucji taką umowę moż-
na ratyfikować. Ta sprawa nie była podnoszona, ale 
wydaje mi się, że rzecz dotyczy kwestii ograniczenia 
suwerenności władz polskich, a ta ratyfikacja powin-
na być dokonana w trybie art. 90. Konstytucjonaliści 
być może by nas przekonali, ale… W trakcie rozpa-
trywania pierwszego punktu porządku dziennego 
naszego posiedzenia dowiedzieliśmy się – notabene 
od senatora sprawozdawcy – że jeżeli ustawa zmienia 
postanowienia konstytucji, to później można zmienić 
konstytucję… Ten oryginalny pogląd, takie podejście 
bardzo mnie zbulwersowało. 

Moim zdaniem z tak zwanej ostrożności procesowej 
lepiej nie ratyfikować tej umowy. Jeżeli mamy takie 
zobowiązania natury międzynarodowej wynikające 
z naszego członkostwa w Unii Europejskiej, w sposób 
profesjonalny, przemyślany, z maksymalnym zabez-
pieczeniem polskich interesów należy przeprowadzić 
takie działanie, a nie działać pochopnie, wbrew środo-
wisku kontrolerów lotów, którzy bezpośrednio będą 
realizować tę umowę i z poważnymi wątpliwościami 
natury konstytucyjnej oraz z poważnymi wątpliwościa-
mi co do tego, czy ta umowa w ogóle jest dla polskiej 
strony korzystna. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legisla-

cyjnym na piśmie złożyli: pani senator Dorota 
Czudowska, pani senator Janina Sagatowska, pan 
senator Waldemar Kraska, pan senator Andrzej 
Matusiewicz, pan senator Grzegorz Wojciechowski, 
pan senator Wiesław Dobkowski, pan senator Marek 
Martynowski, pan senator Andrzej Pająk, pan senator 
Wojciech Skurkiewicz, pan senator Henryk Cioch, 
pan senator Krzysztof Słoń, pan senator Robert 
Mamątow, pan senator Jan Maria Jackowski i pan 
senator Grzegorz Czelej.

Zamykam dyskusję.
Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 

do przedstawionego wniosku? Nie.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Gospodarki 
Narodowej oraz Komisję Spraw Zagranicznych 
o ustosunkowanie się do przedstawionego wniosku 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-
wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.
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37. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2013 r. 
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podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu… 

(senator sprawozdawca B. Klich) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do sena-
torów sprawozdawców. Czy ktoś z państwa sena-
torów pragnie zadać takie pytanie? Nie. Dziękuję 
bardzo.

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
reprezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych zostali upoważnieni minister spraw 
zagranicznych oraz minister finansów.

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

Witam obecnego na posiedzeniu pana podsekre-
tarza stanu, pana ministra Macieja Grabowskiego.

Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Maciej Grabowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym podkreślić znaczenie konwencji przede 

wszystkim dlatego, że ona zastępuje umowę podpisa-
ną jeszcze w 1974 r. przez pana ministra Olszewskiego 
i Henry’ego Kissingera. Oczywiście pan senator 
Klich o tym wspomniał. Jeśli chodzi o naszą siatkę 
traktatową, to oczywiście ta umowa ma znaczenie 
zasadnicze, ma znaczenie gospodarcze i polityczne 
– chodzi o drugiego partnera. Tak że proszę Wysoką 
Izbę o przyjęcie ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, 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.

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: informacja o działalności 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 
1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 337.

bliczne systemy zabezpieczeń społecznych, to docho-
dy opodatkowane będą w państwie, w którym są one 
wypłacane – zasada „u źródła”. Zasada rezydencji jest 
stosowana wyłącznie w przypadku opodatkowania 
emerytur i rent, które są wypłacane przez systemy 
komercyjne, systemy kapitałowe.

Teraz mamy jedną metodę, która reguluje sposób 
wyliczania opodatkowania – metodę zaliczenia pro-
porcjonalnego dla wszystkich kategorii dochodów. 
Nowa konwencja tę metodę ogranicza wyłącznie do 
dochodów z dywidend, odsetek, należności licencyj-
nych oraz zysków z przeniesienia własności majątku. 
Korzystnie wprowadza też metodę wyłączenia z pro-
gresją, jeżeli chodzi o opodatkowanie pozostałych 
dochodów.

Ważnym elementem konwencji jest także do-
stęp do informacji interesujących organa pań-
stwowe w drugim kraju, także do tych, które nie 
są przedmiotem zainteresowania organów pań-
stwowych w tamtym kraju, a także do informa-
cji, które są w posiadaniu banków oraz instytucji 
finansowych. Warto podkreślić znaczenie tego 
rozwiązania.

Komisja uznała, że ustawa nie budzi zastrzeżeń le-
gislacyjnych, w związku z tym powtórzę to, co powie-
działem na początku: Komisja Spraw Zagranicznych 
jednomyślnie rekomenduje Izbie przyjęcie ustawy. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych, pana senatora Witolda 
Sitarza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Witold Sitarz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jestem w komfortowej sytuacji, bo sprawozdawca 

Komisji Spraw Zagranicznych, pan senator Klich, 
dosyć obszernie omówił ustawę, tak że ja nie będę 
tego wszystkiego powtarzał. Powiem tylko Wysokiej 
Izbie, że Komisja Budżetu i Finansów Publicznych 
rozpatrywała ustawę na posiedzeniu w dniu 3 lip-
ca bieżącego roku i wnosi o to, aby Wysoki Senat 
podjął uchwałę o przyjęciu ustawy o ratyfikacji kon-
wencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania po-
dwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu 
się od opodatkowania w zakresie podatków od do-
chodu, podpisanej w Warszawie 13 lutego 2013 r. 
Dziękuję bardzo.
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Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

(wicemarszałek S. Karczewski) W 2012 r. prokuratorzy pionu śledczego Instytutu 
Pamięci Narodowej zakończyli tysiąc dwieście trzy-
dzieści cztery postępowania; najwięcej z nich, bo 
sześćset sześćdziesiąt jeden, dotyczyło zbrodni komu-
nistycznych, pięćset osiemnaście – zbrodni nazistow-
skich, a pięćdziesiąt pięć – innych kategorii, o któ-
rych mówiłem. Wszczęto też nieco więcej nowych 
postępowań niż… W ramach prowadzonych śledztw 
przesłuchano blisko pięć i pół tysiąca świadków.

Chciałbym wspomnieć o akcji, którą przepro-
wadziliśmy wiosną ubiegłego roku. W ramach ak-
cji „Ostatni świadek” apelowaliśmy do osób, które 
do tej pory nie przekazały swojej wiedzy na temat 
zbrodni z przeszłości, aby zgłaszały się do oddziało-
wych Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu. Na podstawie informacji od tych świad-
ków wszczęto trzydzieści osiem nowych śledztw – 
okazuje się, że wciąż są świadkowie, którzy mogą 
przekazać nowe informacje służące prowadzonym 
śledztwom.

W toku tej działalności większość śledztw, jak 
wspomniałem, z uwagi na śmierć sprawców, z uwagi 
na niemożność ich wykrycia… Są to postępowania 
bardzo trudne pod względem dowodowym, często 
dotyczą zbrodni sprzed kilkudziesięciu, nawet sześć-
dziesięciu czy ponad siedemdziesięciu lat, jednakże 
wciąż udaje się kierować akty oskarżenia do sądu. 
W ubiegłym roku skierowano dziesięć takich aktów 
oskarżenia w stosunku do dwunastu osób. W tym 
samym czasie sądy wydały orzeczenia w stosunku 
do dwudziestu ośmiu oskarżonych.

Tak jak wspomniałem, w miarę upływu czasu, 
z roku na rok, prowadzenie śledztw jest coraz trud-
niejsze – bo jest coraz mniej świadków, coraz trudniej 
jest ustalać okoliczności popełnionych zbrodni – ale 
te liczby, o których wspomniałem wcześniej, licz-
by przesłuchanych świadków i liczby oskarżonych, 
wskazują, że wciąż jest to możliwe. A więc wciąż 
jest możliwe dochodzenie sprawiedliwości i wciąż 
możliwe jest stawianie sprawców przed sądem.

Drugi pion prokuratorski Instytutu Pamięci 
Narodowej jest to pion lustracyjny, który ma dwa 
podstawowe zadania. Pierwszym z nich jest lustra-
cja sensu stricto, czyli weryfikowanie oświadczeń 
lustracyjnych składanych przez kandydatów do ob-
jęcia różnego rodzaju funkcji publicznych. Katalog 
tych funkcji jest regulowany stosownymi przepisami 
prawa. Z uwagi na to, iż rok ubiegły nie był rokiem 
wyborczym, wpłynęły tylko – można tak powiedzieć 
– cztery tysiące nowych oświadczeń, około czterech 
tysięcy nowych oświadczeń. W tym samym czasie 
udało się zweryfikować siedem tysięcy siedemset 
piętnaście oświadczeń lustracyjnych złożonych wcze-
śniej. Jest tu zauważalny wzrost w stosunku do da-
nych z poprzedniego okresu, ten wzrost był możliwy 
dzięki pewnym zmianom w naszym pionie archiwal-

Marszałek Senatu otrzymaną informację skiero-
wał do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 15 maja 
2013 r. wysłuchała informacji i poinformowała o tym 
marszałka Senatu.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu 
prezesa Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 
pana Łukasza Kamińskiego.

Bardzo proszę pana prezesa o zabranie głosu 
i przedstawienie informacji.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania 

Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu działa na 
podstawie wielu aktów prawnych. Oczywiście naj-
większe znaczenie ma ustawa z 1998 r., na podsta-
wie której instytut powstał, oraz ustawa o ujawnianiu 
informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa 
państwa z 2006 r., jednakże naszej bieżącej pracy 
dotyczy także kilkanaście innych aktów prawnych, 
innych ustaw.

Naszym zadaniem jest z jednej strony trzymanie 
się litery prawa, tam, gdzie ono jest precyzyjne, gdzie 
wyznacza pewne procedury i zadania do wykonania, 
a z drugiej strony wypełnianie litery prawa treścią 
tam, gdzie ustawodawca ograniczył się tylko do pew-
nych ogólnych wskazań dotyczących zakresu naszej 
działalności.

Niewątpliwie w pierwszym aspekcie, czyli 
w aspekcie ścisłego wypełniania obowiązujących 
przepisów prawnych… Ten aspekt szczególnie 
dotyczy naszych dwóch pionów prokuratorskich. 
Pierwszym z nich jest pion zajmujący się ściganiem 
zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Prokuratorzy 
zatrudnieni w tym pionie ścigają zbrodnie z lat 1939–
1989, a więc przede wszystkim zbrodnie nazistow-
skie, zbrodnie komunistyczne, ale także pewne inne 
kategorie zbrodni prawa międzynarodowego, czyli na 
przykład zbrodnie przeciwko pokojowi.

Warto podkreślić, że zadaniem prokuratorów pio-
nu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej – w od-
różnieniu od działalności prokuratury powszechnej 
–jest prowadzenie śledztw w tych sytuacjach, kiedy 
sprawcy zbrodni nie żyją. Śmierć sprawców nie jest 
przesłanką do umorzenia postępowania, którego ce-
lem jest wyjaśnienie wszystkich okoliczności zbrodni, 
a przede wszystkim ustalenie listy ofiar.
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Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  
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(prezes Ł. Kamiński) funkcjonariusze na masową skalę odwołują się od 
decyzji o obniżeniu ich emerytur.

Jak wspomniałem, w roku ubiegłym przepro-
wadziliśmy reformę struktury, ale także procedur 
obowiązujących w pionie archiwalnym, co skutkuje 
zwiększeniem jego sprawności i wydajności. Jeśli 
chodzi o inne obowiązki ustawowe spoczywające 
na pionie archiwalnym, to chciałbym wspomnieć 
o przyznawaniu Krzyża Wolności i Solidarności. Ta 
procedura odbywa się wewnątrz Instytutu Pamięci 
Narodowej. Oczywiście samą decyzję o przyzna-
niu podejmuje prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. 
I w ramach instytutu właśnie archiwum zostało obar-
czone tym obowiązkiem weryfikacji i przygotowy-
wania wniosków dla prezydenta. Takich wniosków 
w ubiegłym roku wpłynęło dziewięćset. Jest to też 
procedura dość mocno obciążająca, wymagająca wie-
lu sprawdzeń w naszym zasobie archiwalnym. 

W roku ubiegłym rozpoczęliśmy realizację usta-
wowego obowiązku opublikowania inwentarza ar-
chiwalnego w internecie. W pierwszej partii znala-
zły się opisy ponad stu dwudziestu tysięcy jednostek 
archiwalnych. Staramy się mniej więcej co kwartał 
kolejne materiały, już teraz na bieżąco, umieszczać 
w tym inwentarzu.

Jednakże nasze archiwum nie skupia się tylko 
i wyłącznie, aczkolwiek jest to dominanta w jego dzia-
łalności, na realizacji ustawowych zapisów dotyczą-
cych gromadzenia i udostępniania zasobu archiwal-
nego, ale także nieustannie poszukuje nowych form 
i nowych narzędzi działania. Spośród tych nowych 
narzędzi chciałbym wymienić bardzo intensywny 
proces digitalizacji – w ubiegłym roku poddano mu 
czterdzieści siedem tysięcy jednostek archiwalnych 
i dwadzieścia pięć tysięcy zdjęć – oraz udostępnianie 
cyfrowe. Coraz większa liczba, coraz większy odse-
tek użytkowników korzysta z naszego zasobu w po-
staci elektronicznej, co jest szybsze, wygodniejsze 
z punktu widzenia użytkownika. W roku ubiegłym 
bardzo rozwinięty został projekt archiwum cyfro-
wego, czyli wielkiej bazy danych, która gromadzi 
informacje o całości naszego zasobu archiwalnego. 
Tutaj też nastąpiła znacząca zmiana, doceniana przez 
użytkowników.

Jeśli chodzi o, powiedziałbym, nowe obszary, 
niezdefiniowane wprost w ustawie, to chciałbym 
wspomnieć o aktywności zagranicznej naszego pio-
nu archiwalnego, który we współpracy z wieloma 
instytucjami na świecie pozyskuje kopie materiałów 
archiwalnych dotyczących historii Polski i Polaków 
po to, aby były one dostępne polskim badaczom, żeby 
ułatwiały prowadzenie różnego rodzaju badań na-
ukowych. W naszym zasobie są obecnie setki tysięcy 
elektronicznych kopii materiałów archiwalnych z zaso-
bów instytucji amerykańskich, izraelskich, litewskich 
i ukraińskich. Jeśli chodzi o współpracę z archiwista-

nym, usprawnieniu jego pracy, ale o tym będę mówił 
za chwilę. Z tych zweryfikowanych ponad siedmiu 
tysięcy siedmiuset oświadczeń lustracyjnych w stu 
trzydziestu sześciu przypadkach prokuratorzy zde-
cydowali się skierować do sądu wnioski o wszczęcie 
postępowania lustracyjnego i o stwierdzenie nie-
prawdziwości takiego oświadczenia. Również w tak 
zwanych procesach autolustracyjnych prokuratorzy 
przedstawili dziesięć stanowisk.

Drugim obszarem aktywności pionu lustracyjnego 
jest tworzenie czterech dużych katalogów interneto-
wych. Pierwszy z nich obejmuje pewną część tego 
wcześniej wspomnianego wykazu osób pełniących 
funkcje publiczne, jest on na bieżąco aktualizowany 
wtedy, kiedy zmienia się obsada tych funkcji. Takich 
aktualizacji w roku ubiegłym było sto trzydzieści 
osiem. Trzy pozostałe katalogi mają już charakter 
historyczny – jest to katalog funkcjonariuszy organów 
bezpieczeństwa państwa, katalog działaczy, jak to 
wówczas mówiono, partyjno-państwowych z okresu 
PRL oraz katalog osób rozpracowywanych. Do tych 
katalogów w roku ubiegłym dodano blisko dziesięć 
tysięcy nowych wpisów.

Największą częścią Instytutu Pamięci Narodowej 
jest nasze archiwum. Zbiór archiwalny Instytutu 
Pamięci Narodowej liczy już ponad 90 km bieżących 
akt, inaczej: ponad 90 tysięcy m bieżących materiałów 
archiwalnych. W roku ubiegłym przejęliśmy 462 m 
nowych materiałów bieżących. Ale wciąż jeszcze 
w niektórych miejscach, zwłaszcza w jednostkach 
więziennictwa, w Policji i w wojsku znajdują się ma-
teriały archiwalne, które podlegają przekazaniu do 
Instytutu Pamięci Narodowej i są one systematycznie 
przez nas przejmowane.

W roku 2012 nastąpił wzrost o blisko 10% liczby 
wniosków o udostępnienie materiałów archiwalnych. 
Łącznie było ich sześćdziesiąt cztery tysiące. Te wnio-
ski można by zmieścić w kilku kategoriach. Przede 
wszystkim składały je osoby, które posiadają z mocy 
ustawy uprawnienia do przejrzenia materiałów archi-
walnych, a są to zarówno osoby poszkodowane, osoby 
represjonowane, jak i badacze, specjaliści z różnych 
dziedzin, ale też dziennikarze. Wnioski składało też 
oczywiście wiele instytucji, które w swojej pracy ko-
rzystają ze zbiorów archiwalnych Instytutu Pamięci 
Narodowej. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na wciąż 
utrzymujący się bardzo wysoki wpływ wniosków od 
organów wymiaru sprawiedliwości – takich wnio-
sków było dwanaście tysięcy. To są wnioski trudne 
w realizacji czy wymagające więcej pracy przez to, 
iż ich realizacja oznacza zwykle konieczność kopio-
wania akt, udostępnianie tych akt w postaci kopii 
na potrzeby sądów. Jest to wciąż w dużym stopniu 
związane ze skutkami ustawy dezubekizacyjnej – 



80

37. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2013 r. 
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

(prezes Ł. Kamiński) Instytut Pamięci Narodowej prowadzi także projek-
ty dokumentujące najnowszą historię Polski. Z jednej 
strony jest to projekt notacji, czyli zapisywania w for-
mie wideo długich wywiadów ze świadkami histo-
rii. Takich notacji zebrano w ubiegłym roku dwieście 
dwadzieścia sześć. Z drugiej strony są to duże projekty 
dokumentacyjne, finansowane przez Instytut Pamięci 
Narodowej, aczkolwiek w roku ubiegłym były one 
wykonywane przez organizacje pozarządowe. Są to 
projekty dotyczące, najogólniej rzecz ujmując, strat 
polskich w okresie II wojny światowej, zarówno pod 
okupacją niemiecką, jak i pod okupacją sowiecką.

Działalność wydawnicza Instytutu Pamięci 
Narodowej w sposób naturalny związana jest z dzia-
łalnością naukową. W roku ubiegłym ukazywało 
się pięć pism wydawanych przez Instytut Pamięci 
Narodowej, trzy o charakterze naukowym i dwa po-
pularnonaukowe. Wspomnę tylko, iż nasze sztanda-
rowe pismo popularnonaukowe, „Biuletyn Instytutu 
Pamięci Narodowej”, w roku ubiegłym przeszło 
znaczącą zmianę formy, zmienił się format i wpro-
wadziliśmy kolor. Sądzę, że z perspektywy już po-
nadrocznych doświadczeń można powiedzieć, iż ta 
zmiana, połączona z dodaniem tytułu „Pamięć.pl”, 
zakończyła się sukcesem, a z punktu widzenia głów-
nego odbiorcy, jakim jest młodzież, to pismo stało się 
atrakcyjniejsze i bardziej przystępne.

Jeśli chodzi o publikacje książkowe, to chciał-
bym wspomnieć o dwóch wyjątkowych publikacjach. 
W roku ubiegłym ukazał się drugi tom „Encyklopedii 
Solidarności”. Jest to efekt wieloletniego projektu, 
który skupia Instytut Pamięci Narodowej i zatrudnio-
nych w nim badaczy, ale jego inicjatorami i głównymi 
wykonawcami jest strona społeczna, Stowarzyszenie 
„Pokolenie”. Przygotowujemy w tej chwili tom trzeci. 
Druga z takich monumentalnych publikacji to jest al-
bum „Śladami zbrodni”, podsumowujący projekt pod 
tym samym tytułem. Ten album przedstawia ponad 
dwieście miejsc, w których popełniano zbrodnie ko-
munistyczne w latach 1944–1956. Ukazywały się też 
ważne monografie, wybory dokumentów, może nie 
będę już w tej chwili wymieniał konkretnych tytułów, 
to wszystko mają państwo w naszej informacji.

Przejdę teraz do kolejnego obszaru, działalności 
edukacyjnej. Działalność edukacyjna prowadzona 
jest wielotorowo. Mogę wspomnieć tutaj tylko o kilku 
wybranych formach. Najbardziej tradycyjną z nich są 
wystawy. W ubiegłym roku przygotowaliśmy trzy-
dzieści pięć nowych wystaw o bardzo różnorodnej 
tematyce, dotyczących zarówno okresu II wojny świa-
towej, jak i powojennych dziejów Polski. Wspomnę 
może o dwóch – jedna to wystawa „Za Marksem bez 
Boga”, dotycząca procesów laicyzacyjnych w powo-
jennej Polsce, druga to międzynarodowa wystawa 
dotycząca życia codziennego w państwach komuni-
stycznych w latach siedemdziesiątych.

mi ukraińskimi, to chciałbym wspomnieć, że w roku 
ubiegłym ukazał się tom w języku angielskim, który 
podsumowywał wieloletnią współpracę archiwistów 
Instytutu Pamięci Narodowej, wcześniej Ministerstwa 
Spraw Wewnętrznych, z archiwistami ukraińskimi. 
Z wszystkich dotychczas opublikowanych tomów doty-
czących różnych elementów najnowszej historii Polski 
i Ukrainy wybrano najciekawsze, najważniejsze doku-
menty po to, żeby je przetłumaczyć na język angielski 
i udostępnić badaczom na całym świecie.

Kolejną sferą aktywności Instytutu Pamięci 
Narodowej są badania naukowe. I to jest właśnie 
przykład takiego zapisu ustawowego, który trze-
ba wypełnić treścią, ponieważ ustawa stanowi, że 
instytut prowadzi badania nad najnowszą historią 
Polski i do samego instytutu należy zdefiniowanie, 
co mieści się w tym zakresie. W roku ubiegłym 
prowadzono jedenaście ogólnopolskich projek-
tów badawczych, szereg regionalnych i indywidu-
alnych. Można powiedzieć, że one ogniskują się 
wokół dwóch głównych osi tematycznych. Jest to 
z jednej strony historia oporu, walki z systemami 
totalitarnymi, a z drugiej strony historia represji, 
aczkolwiek oczywiście te dwie osie nie wyczerpują 
całości zagadnienia. Cztery z tych projektów mają 
charakter priorytetowy: projekt dotyczący ziem 
polskich, dzieje wychodźstwa po roku 1939, dzieje 
partii komunistycznej w powojennej Polsce oraz hi-
storia opozycji i oporu społecznego ze szczególnym 
uwzględnieniem wydarzeń roku 1956.

Badacze zatrudnieni w Instytucie Pamięci 
Narodowej nieustannie rozwijają swoje kwalifikacje 
i kompetencje, czego wyrazem są osiągane stopnie i ty-
tuły naukowe. W roku ubiegłym jedna osoba otrzymała 
tytuł profesorski, dwanaście osób uzyskało stopień 
doktora. Łącznie liczba doktorów w instytucie prze-
kroczyła już stu sześćdziesięciu, jest pięciu profesorów 
tytularnych i siedemnastu doktorów habilitowanych, 
co świadczy o poziomie naszych pracowników.

Ważnym elementem życia naukowego są konfe-
rencje. W ubiegłym roku Instytut Pamięci Narodowej 
zorganizował dziewięćdziesiąt dwie konferencje, 
z których wiele miało charakter międzynarodowy. 
Z natury rzeczy w konferencjach uczestniczą przede 
wszystkim doświadczeni badacze. Pragnąc dopomóc 
młodym historykom, adeptom, którzy znajdują się 
dopiero na początku drogi naukowej, od wielu lat 
prowadzimy Letnią Szkołę Historii Najnowszej, która 
pozwala im prezentować wyniki własnych badań, 
spotykać się ze starszymi uczonymi, wymieniać do-
świadczenia. W roku ubiegłym, z uwagi na ogrom-
ne zainteresowanie tym projektem, po raz pierwszy 
zorganizowaliśmy również Zimową Szkołę Historii 
Najnowszej.
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(prezes Ł. Kamiński) sporo, ale staramy się wybrać te, które mają charakter 
priorytetowy, wokół których chcemy zogniskować 
szczególnie dużo działań. W roku ubiegłym taką 
rocznicą była siedemdziesiata rocznica rozpoczęcia 
wysiedlenia ludności Zamojszczyzny. W związku z tą 
rocznicą zorganizowaliśmy dużą międzynarodową 
konferencję naukową generalnie o wysiedleniach jako 
elemencie polityki okupacyjnej. Zorganizowaliśmy 
także plenerową wystawę, która miała wiele odsłon 
w całym kraju, a także wydaliśmy bogato ilustrowany 
album autorstwa pani Agnieszki Jaczyńskiej.

Tak szeroka działalność edukacyjna Instytutu 
Pamięci Narodowej nie byłaby możliwa, gdyby nie 
to, że współpracujemy, a w szczególności nasze oddzia-
ły, z wieloma organizacjami społecznymi, z różnego 
rodzaju instytucjami takimi jak właśnie biblioteki czy 
muzea. Dzięki takiej współpracy często rodzą się nowe 
projekty i można osiągnąć dodatkowe efekty. Instytucji 
i organizacji, z którymi współpracujemy, są dosłownie 
setki. Chciałbym wspomnieć tylko o jednym, ale istot-
nym, efekcie takiej współpracy trwającej już wiele lat. 
Wspólnie ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii 
Krajowej tworzymy w całym kraju kluby historyczne 
imienia Generała Stefana Roweckiego „Grota” – takich 
klubów działa już dwadzieścia siedem. Są one ważne 
nie tylko dla kombatantów, którzy mają swoje miejsce, 
do którego mogą przyjść i albo powspominać, albo 
poznawać elementy historii inne niż te, które są im 
znane osobiście. Te kluby są przede wszystkim miej-
scem spotkania pokoleń – tam przychodzi młodzież, 
która korzysta z wciąż jeszcze istniejącej możliwości 
poznania bohaterów naszej historii.

Instytucji i organizacji, które zajmują się upo-
wszechnianiem wiedzy o najnowszej historii Polski 
i które nas wspierają w naszej pracy, jest wiele. 
Instytut od wielu lat przyznaje specjalną nagro-
dę – „Kustosz Pamięci Narodowej”. Co roku pięć 
osób i/lub instytucji otrzymuje taką nagrodę. Część 
z naszych oddziałów przyznaje też siostrzaną nagro-
dę – „Świadek Historii”. Chodzi o to, żeby docenić 
tych ludzi, którzy często po prostu z potrzeby serca, 
społecznie angażują się w działalność bliską misji 
Instytutu Pamięci Narodowej.

Instytut Pamięci Narodowej z racji swoich usta-
wowych zobowiązań działa nie tylko w kraju, ale 
także za granicą. I można powiedzieć, że są trzy 
podstawowe elementy tej aktywności zagranicznej. 
Pierwszy to działalność adresowana do Polaków poza 
granicami kraju, do Polonii. Przede wszystkim ma 
ona wymiar edukacyjny. Polonia korzysta z naszych 
wystaw, przede wszystkim zaś korzystają ze współ-
pracy z Instytutem Pamięci Narodowej polscy na-
uczyciele za granicą. Co roku organizujemy Polonijne 
Spotkania z Historią Najnowszą, w lipcu ubiegłego 
roku takie spotkania też miały miejsce. Nasi edukato-
rzy jeżdżą też do tych państw, gdzie jest szczególnie 

Instytut Pamięci Narodowej od wielu lat uru-
chamia i prowadzi portale edukacyjne, po to, aby 
dotrzeć, z jednej strony, do młodego odbiorcy, ale 
z drugiej strony także do odbiorcy zagranicznego 
z informacją o najnowszej historii Polski. W roku 
ubiegłym uruchomiliśmy dwa nowe portale. 
Pierwszy z nich to jest portal Pamięć.pl, ściśle po-
wiązany z tą nową formułą biuletynu. 1 września 
ubiegłego roku uruchomiliśmy portal w języku an-
gielskim, Truthaboutcamps.eu. Jest to portal, który 
przybliża historię niemieckich obozów koncentra-
cyjnych w okupowanej Polsce. Kontekst jest oczy-
wisty, jest to związane z nieustannie powracającym 
sformułowaniem „polskie obozy śmierci”.

Jak być może państwo wiedzą, jednym z sukcesów 
edukacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej z ostat-
nich lat są gry edukacyjne, które są nową formą… 
Forma gry planszowej jest oczywiście znana, można 
powiedzieć, od tysiącleci, ale jej wykorzystanie w celu 
przybliżania najnowszej historii jest nowym pomysłem 
edukacyjnym. Chciałbym wspomnieć, że w roku ubie-
głym ukazała się edycja międzynarodowa – w sześciu 
językach – gry „Kolejka”, a także pojawiła się nowa 
gra, gra „Znaj znak”, która, co można już dzisiaj po-
wiedzieć, cieszy się ogromnym powodzeniem. Jest to 
gra, która w bardzo prosty sposób przybliża podstawo-
we symbole, daty i postaci związane z historią Polski 
XX wieku. Jest ona dobrze odbierana nie tylko przez 
szkoły polskie, ale i przez szkoły polonijne, w których 
metody edukacji muszą być nieco inne. Jak się okazuje, 
metoda nauczania poprzez grę, a więc z zastosowa-
niem pewnego uproszczenia, sprowadzenia pewnych 
zagadnień do symboli, jest bardzo, bardzo skuteczna.

Jeśli chodzi o nowe projekty, to w ubiegłym roku za-
inicjowaliśmy akcję „Biblioteka na to czeka”, w ramach 
której pomagamy bibliotekom, zwłaszcza ze szczebla 
powiatowego, uzupełniać księgozbiory o książki zwią-
zane z najnowszą historią Polski. Oczywiście jak co 
roku prowadziliśmy dziesiątki, setki innego rodzaju 
działań edukacyjnych takich jak różnego rodzaju kursy 
dla nauczycieli czy projekty edukacyjne dla uczniów. 
Chciałbym zwrócić szczególną uwagę na te projekty, 
które zachęcają uczniów nie tylko do nauki najnowszej 
historii Polski, ale i do jej odkrywania – do poznawania 
wydarzeń związanych chociażby z ich własną miejsco-
wością, poszukiwania bohaterów historii we własnej 
rodzinie czy w najbliższym sąsiedztwie. To jest bardzo 
dobra metoda edukacji, ponieważ ona włącza emocje, 
powoduje, że młody człowiek staje się bardziej zwią-
zany z tematem, którym w ramach takiego projektu 
edukacyjnego się zajmuje.

Działalność edukacyjna Instytutu Pamięci 
Narodowej często związana jest z pewnymi kon-
kretnymi rocznicami. Takich rocznic jest co roku 
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(prezes Ł. Kamiński) otrzymaliśmy nowy budynek. Prowadzimy też budowę 
budynku magazynowego i wszystko wskazuje na to, że 
jesienią tego roku przeniesiemy się do nowej siedziby. Na 
pewno będzie to związane z pewnymi utrudnieniami, 
ale zrobimy wszystko, żeby było ich jak najmniej.

Niezależnie od kłopotów wewnętrznych instytut 
podejmował w ubiegłym roku także nowe działania. 
Największym i, jak sądzę, społecznie najważniejszym 
z nich było rozpoczęcie poszukiwań miejsc pochów-
ku ofiar terroru komunistycznego. A najważniejszym 
z miejsc, w których te poszukiwania się toczyły, była 
tak zwana Łączka na warszawskich Powązkach. 
Przypomnę, że w roku ubiegłym odnaleziono w toku 
prac szczątki stu siedemnastu osób. Do dziś siedem 
z nich zostało już zidentyfikowanych z imienia i na-
zwiska.

Ten projekt jest możliwy do wykonania dzięki 
współpracy z innymi instytucjami. Poszukiwania 
prowadzimy razem z Radą Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa oraz Ministerstwem Sprawiedliwości, 
a identyfikację genetyczną – wspólnie z Pomorskim 
Uniwersytetem Medycznym, który zapewnia nam 
najwyższy światowy poziom badań genetycznych.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawodawca 
wyznaczył Instytutowi Pamięci Narodowej bardzo 
ważną misję. Najkrócej można by ją określić w ten 
sposób, iż dotyczy ona troski o pamięć o bohaterach, 
tych, którzy przeciwstawiali się systemom totalitar-
nym, pamięć o ofiarach, które zginęły za sprawą 
systemów totalitarnych. Jest to pamięć o oporze i re-
presji, która przekłada się na bardzo różne działania, 
zarówno na przywracanie sprawiedliwości poprzez 
ściganie sprawców zbrodni, jak również na zabezpie-
czenie i udostępnianie archiwów świadczących o tej 
przeszłości, a także na działalność edukacyjną, która 
sprawia, że wiedza o trudnej przeszłości może służyć 
następnym pokoleniom. 

Mimo wielu lat intensywnej pracy Instytutu 
Pamięci Narodowej pragnę dziś wyrazić przekona-
nie, że jest jeszcze daleko do wypełnienia tej misji. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

(Senator Stanisław Kogut: Pytania, pytania.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę zostać, Panie Prezesie, bo będą py-
tania. Widzę dużo podniesionych rąk.

Pan Ryszard Bonisławski był pierwszy.
Bardzo proszę.

Senator Ryszard Bonisławski:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, mam pytanie. Mówił pan pod ko-

niec swojego wystąpienia o badaniach na Łączce. Czy 
jeszcze w innych miejscach w Polsce prowadzone 

dużo polskich szkół, i tam są organizowane szkolenia 
dla polskich nauczycieli, którzy pomagają im w tej 
często bardzo trudnej pracy. Oni mają tam dużo mniej 
czasu chociażby na wprowadzenie elementów historii 
Polski, a tamtejsza młodzież nie zawsze dobrze po-
sługuje się językiem polskim. I my staramy się pod-
powiadać, jakimi metodami można uczyć o historii.

Drugi obszar aktywności międzynarodowej 
Instytutu Pamięci Narodowej to prezentacja polskiej 
historii za granicą, ale już dla odbiorcy zagraniczne-
go, dla obcokrajowców. I to czynimy na dwa główne 
sposoby. Pierwszym jest organizacja międzynaro-
dowych konferencji naukowych, które odbywają się 
we współpracy z ośrodkami zagranicznymi, a często 
odbywają się także za granicą, dzięki czemu badacze 
najnowszej historii poznają polskie dzieje. I mamy 
nadzieję, że to w sposób istotny wpłynie chociażby na 
ich dalszą twórczość naukową. Drugim elementem są 
wystawy specjalnie dostosowane do odbiorcy zagra-
nicznego, to znaczy jakby skupiające się na pewnych 
wybranych, najważniejszych elementach najnowszej 
historii Polski. W roku ubiegłym w kilkudziesięciu 
miejscach na całym świecie prezentowane były wy-
stawy „Fenomen Solidarności” oraz „Zimna wojna”.

A trzeci obszar naszej aktywności za granicą to dzia-
łania skierowane do młodych demokracji albo do tych 
państw, gdzie demokracji nie ma, ale gdzie istnieją grupy 
opozycyjne, które o tę demokrację walczą i chcą się 
przygotować na moment zmiany ustroju. W roku ubie-
głym gościliśmy grupy z Albanii, Białorusi, Chorwacji, 
Korei Południowej i, największą, z Tunezji. Nasi go-
ście byli zainteresowani tym, jak można się rozliczyć 
z przeszłością, z czasem dyktatury, w bardzo różnych 
wymiarach, od zarządzania archiwami przez ściganie 
sprawców zbrodni po działania edukacyjne. Wspólnie 
z Ministerstwem Spraw Zagranicznych w grudniu ubie-
głego roku zorganizowaliśmy konferencję „Warszawski 
dialog dla demokracji”, która była w całości poświęcona 
właśnie procesowi rozliczania się z przeszłością. Wzięli 
w niej udział przedstawiciele kilkudziesięciu państw 
będących, że tak powiem, albo właśnie w trakcie trans-
formacji, albo mających nadzieję na to, że zmiany de-
mokratyczne w najbliższym czasie nastąpią.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Mówiąc o ubiegłym 
roku, nie mogę nie wspomnieć o najtrudniejszym mo-
mencie dla Instytutu Pamięci Narodowej, jakim była 
utrata budynku naszej centrali przy ulicy Towarowej 28. 
Ta sprawa ciągnęła się przez dwanaście lat i z punk-
tu widzenia instytutu zakończyła się źle. Dzisiaj, już 
z tegorocznej perspektywy, nieco więc wychodząc 
poza informację o działalności ubiegłorocznej, mogę 
powiedzieć, że sytuacja jest opanowana. Dzięki wspar-
ciu Ministerstwa Skarbu Państwa, zarówno ministra 
Budzanowskiego, jak i obecnie ministra Karpińskiego, 
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(senator R. Bonisławski) strony angielskiej przyspieszenia ujawnienia tajnych 
danych związanych ze śmiercią generała Sikorskiego? 
Czy to nie powinna być inicjatywa IPN, który po-
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej powinien 
zwrócić się do władz angielskich? Myślę, że Anglicy 
są nam to winni chociażby z powodu II wojny świa-
towej, również obecnie nasi żołnierze walczą razem 
w kilku miejscach. A więc być może tytuł moralny 
jest tutaj dosyć mocny.

Drugie pytanie. W dyskusji telewizyjnej po filmie 
„Nasi ojcowie, nasze matki” była wypowiedź szefa 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej. Powiedział on 
wtedy, że jeżeli go zapytają, czy wśród żołnierzy 
Armii Krajowej były postawy antysemickie, to nie 
zaprzeczy, ale nie pozwoli na to, aby mówić o Armii 
Krajowej, że była organizacją antysemicką. Pytanie 
jest takie. Na ile w programach edukacyjnych warto 
byłoby specjalnie mocno pokazać nie tylko fenomen 
Polskiego Państwa Podziemnego, ale ten element, 
który ukazywałby wymiar sprawiedliwości państwa 
polskiego i ochrony obywateli żydowskiego pocho-
dzenia, którzy przez niektórych Polaków byli jednak 
denuncjowani i skazywani na śmierć poprzez wska-
zanie ich okupantom? Na ile taki projekt edukacyjny 
mógłby coś zmienić? Pytam, bo wydaje mi się, że 
wśród młodych ludzi nie jest to najlepiej znane.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, bardzo proszę o udzielenie odpo-

wiedzi.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:

Bardzo dziękuję.
Jeśli chodzi o pierwsze pytanie pana senatora 

Bonisławskiego, dotyczące innych miejsc poszukiwań, 
to chciałbym przede wszystkim wspomnieć, że jesz-
cze przed uruchomieniem tego dużego projektu z in-
stytucjami, o których wspomniałem, we Wrocławiu, 
też dzięki znaczącemu wsparciu władz Wrocławia, 
dokonano ekshumacji szczątków więźniów z kwater 
więziennych na Cmentarzu Osobowickim. Tam udało 
się zidentyfikować 80% z nich, ale to, prawdę mówiąc, 
była wyjątkowa sytuacja, bo to jest jedyna tak dobrze 
zachowana kwatera więzienna. Co więcej, zachowała 
się tam też dokumentacja, więc było dużo łatwiej niż 
w innych miejscach.

W ubiegłym roku prowadziliśmy i obecnie prowa-
dzimy prace w różnych miejscach. Takie naprawdę 
szeroko zakrojone prace dotyczą Opolszczyzny. Tam 

są badania terenowe tego typu połączone ze swoistą 
archeologią? To jest pytanie pierwsze.

Drugie pytanie dotyczy aktualności… Obchodzimy 
rocznicę rzezi na Wołyniu. W tej kwestii sporo jest 
różnego rodzaju kontrowersji, a jest to sprawa dosyć 
prosta. Kiedyś w komisji badania zbrodni hitlerow-
skich w Łodzi zaczęliśmy prowadzić śledztwo w tej 
sprawie. Czy są prowadzone inne śledztwa w sprawie 
tej zbrodni na rozległym terenie? Pytam, bo hasłem 
wywoławczym jest tutaj Wołyń, ale wiadomo, że rów-
nież w innych województwach dochodziło do tego 
typu, masowych zbrodni. Czy jakieś ośrodki IPN 
w Polsce prowadzą jeszcze badania w tym zakresie? 
Czy nie uważa pan za stosowne, żeby opublikować 
jakieś materiały? Pytam o to, bo mówił pan, że bada-
nia są opublikowane w języku angielskim. A brakuje 
takiej edukacji naszemu społeczeństwu. Bardzo wiele 
osób, nawet na popularnym Facebooku, zadawało mi 
pytania, po co my zajmujemy się takimi sprawami, 
bo oni o niczym takim nie słyszeli, a jeśli już sły-
szeli, to tylko tak naskórkowo. Myślę, że tegorocz-
na rocznica, tak jak ta w ubiegłym roku, dotycząca 
Zamojszczyzny, powinna spowodować chociażby 
serię wystąpień, wydawnictw instytutu.

I jeszcze jedno, trzecie, pytanie. Dotyczy ono 
spraw, o których dawno temu mówiliśmy, czyli wy-
miany pewnych informacji z archiwami czeskimi, 
niemieckimi. Mówię o tych dotyczących historii 
współczesnej, bowiem można tam odnaleźć bardzo 
wiele polskich nazwisk i informacji związanych z pol-
skimi sprawami. Czy ta wymiana jest prowadzona? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Jarosław Obremski.

Senator Jarosław Obremski:

Ja niestety mam kilka pytań, ale…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Jest bar-

dzo dużo zgłoszeń. Co prawda w scenariuszu nie ma 
ograniczenia czasowego do minuty, jednak bardzo 
prosiłbym o zwięzłe zadawanie pytań.)

To najwyżej będą dwie tury.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dwie tury, 

bardzo proszę.)
Pierwsze pytanie. Jest współpraca… Próbujemy 

uzyskać dostęp, żądamy dostępu do informacji, które 
są w archiwach moskiewskich. I w związku z tym 
mam pytanie – być może nie jest to realne, być może 
jest to pewien naiwny postulatem, ale… Czy Polska 
nie powinna w większym stopniu domagać się od 
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(prezes Ł. Kamiński) Opublikowane kilka dni temu badania opinii pu-
blicznej też wskazują, że wciąż niewiedza dominuje 
nad wiedzą. Wymienię tylko kilka przykładowych 
działań. Nasz portal edukacyjny działa w trzech ję-
zykach – oprócz polskiego, również w języku ukra-
ińskim i angielskim – i zawiera też informacje o tych 
podstawowych śledztwach. Przygotowaliśmy ponad-
to specjalne materiały edukacyjne dla nauczycieli. 
Nauczyciele w większości przypadków nie uczą o tej 
zbrodni, ale to wynika z tego, że nie wiedzą, jak to 
robić, i trzeba im podpowiedzieć, bo naprawdę nie jest 
łatwo opowiedzieć taką straszną historię. Oczywiście 
to w ogóle należy czynić dopiero w pewnym momencie 
rozwoju młodego człowieka, ale nawet jak taki młody 
człowiek już jest w odpowiednim wieku, to i tak nie 
jest łatwo o tym mówić. I dlatego wszyscy nauczyciele 
szkół ponadgimnazjalnych otrzymali od nas materiały 
edukacyjne. W tej chwili są dwie wystawy, na które 
pozwalam sobie zaprosić państwa senatorów. Przed 
Domem Polonii na Krakowskim Przedmieściu jest wy-
stawa plenerowa ukazująca zbrodnię wołyńską przez 
pryzmat relacji świadków, ale też obrazów związanych 
z przedwojennym Wołyniem, a w naszym centrum 
edukacyjnym na Marszałkowskiej jest druga wysta-
wa, która odwołuje się do dokumentów, i to przede 
wszystkim dokumentów ukraińskich z czasów II wojny 
światowej, ponieważ, jak wiemy, jest dość silny prąd 
podważania faktu, że do tej zbrodni doszło. Stąd się 
wzięła idea takiej wystawy. Tych działań jest naprawdę 
sporo, więc nie będę wymieniał wszystkich.

Jeśli chodzi o współpracę z innymi instytucjami, 
które przechowują archiwa wytworzone przez komu-
nistyczny aparat bezpieczeństwa, to instytut był współ-
założycielem i jest aktywnym członkiem Europejskiej 
Sieci Instytucji Archiwalnych zajmujących się aktami 
dawnych służb. Jest w tej chwili siedem państw, które 
mają takie specjalne instytucje powołane do zajmowa-
nia się tym materiałem archiwalnym. W toku współ-
pracy wymieniamy się różnego rodzaju informacjami. 
W ramach jednego z ciekawszych obecnie realizowa-
nych projektów podejmowana jest próba zgromadze-
nia w jednym miejscu, i to powszechnie dostępnym, 
czyli na portalu internetowym, materiałów z narad 
międzypaństwowych w ramach bloku sowieckiego. 
To jest o tyle istotne, że w każdym z naszych archi-
wów zachowały się tylko fragmenty. Na przykład my 
mamy pojedyncze protokoły z tych narad w naszym 
archiwum, koledzy niemieccy mają inne materiały, 
stosunkowo dużo mają koledzy z Bułgarii, a wspól-
nym wysiłkiem jesteśmy w stanie odtworzyć prawie 
komplet tych dokumentów i dzięki temu będziemy 
wiedzieli, jakie były zasady tej współpracy.

Jeśli chodzi o pytania pana senatora Obremskiego 
w sprawie generała Sikorskiego, to powiem tak, że 
jednym z ważnych czynników, które były istotne przy 
podjęciu decyzji o rozpoczęciu śledztwa w sprawie 

poszukujemy szczątków około stu sześćdziesięciu żoł-
nierzy kapitana Henryka Flame, pseudonim „Bartek”, 
którzy zostali zwabieni w pułapkę i zamordowani 
przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa. 
Przeszukaliśmy wiele miejsc. To były naprawdę bar-
dzo szeroko zakrojone poszukiwania. Jeśli chodzi 
o efekty tych poszukiwań, to znaleziono miejsce po-
chówku dwunastu żołnierzy, aczkolwiek nie wiemy, 
czy z tego oddziału. Pozwolę sobie wspomnieć, że to 
bardzo specyficzne miejsce, mianowicie ci ludzie zo-
stali wrzuceni do szamba i w tym szambie te szczątki 
zostały odnalezione.

W pozostałych przypadkach znaleźliśmy miejsca 
zbrodni. Na podstawie różnych pozostałości archeolo-
gicznych udało się stwierdzić, w których miejscach 
zamordowano tych ludzi. Znaleźliśmy też groby, ale 
puste. Zatem jest ewidentne, że tam nastąpiło dodat-
kowe zatarcie śladów, po jakimś czasie szczątki zosta-
ły wydobyte i przewiezione w inne miejsce. Niestety, 
wciąż ich nie znaleźliśmy, ale oczywiście nie ustaje-
my w poszukiwaniach. Zdarza się, że weryfikujemy 
pewne miejsca, ale informacje się nie potwierdzają. 
Jeśli zaś chodzi o miejsca, które zostały potwierdzo-
ne, to w ubiegłym tygodniu prowadzono prace przy 
Areszcie Śledczym w Białymstoku i tam odnaleziono 
szczątki. To były prace sondażowe, prowadzone po to, 
żeby potwierdzić, czy są tam szczątki. Tak, na pewno 
są tam szczątki więźniów.

Jeśli chodzi o rocznicę zbrodni wołyńskiej, 
wprawdzie jest to pytanie dotyczące tego roku, to 
chętnie również na nie odpowiem, jeśli pan marszałek 
pozwoli.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Bardzo 
proszę, Panie Ministrze, oczywiście.)

Jeśli chodzi o wymiar śledczy, to w tej chwili pro-
wadzone są jeszcze trzydzieści dwa śledztwa. Część 
z tych śledztw została umorzona. One są podzielone 
zasadniczo wedle terytorium. Jest jedno śledztwo 
w Lublinie, ono jest największe, prowadzone przez 
oddziałową komisję, dotyczące województwa wołyń-
skiego. Pozostałe śledztwa toczą się w Krakowie oraz 
we Wrocławiu. W Krakowie jest jeden wyjątek od za-
sady terytorialnej, tam jest odrębne śledztwo w spra-
wie zbrodni w Hucie Pieniackiej dokonanej przez 
żołnierzy SS „Galizien”, a pozostałe mają wymiar 
terytorialny. Jeśli chodzi o materiały z tych śledztw, 
ściśle śledcze, bo tam jest też dużo ważnych ustaleń 
dokumentalnych i zeznań świadków, to myślę, że czas 
na ich opublikowanie przyjdzie po zakończeniu tych 
śledztw. Część już została zakończona, ale to nie są 
te pierwszoplanowe, powiedziałbym, postępowania.

Jeśli chodzi o inne materiały edukacyjne, to 
w tym roku zrobiliśmy, jak sądzę, dużo, żeby zmienić 
stan wiedzy o zbrodni wołyńskiej, bo on jest niski. 
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(prezes Ł. Kamiński) za działalność edukacyjną, działalność edukacyjną 
skierowaną do młodzieży. Uważam, że jest to jeden 
z ważniejszych elementów waszej działalności.

Mam takie dwa pytania. Pierwsze jest związane 
z obławą augustowską. Chciałbym spytać, co państwo 
robicie, oprócz tego, że czekacie na informacje od 
strony rosyjskiej? Co ze swojej strony robicie, żeby 
tę sprawę wyjaśnić?

I druga rzecz. Często tak się zdarzało, że wy-
syłaliście państwo pisma do osób z informacją, że 
chcecie wnieść o przyznanie im Krzyża Wolności 
i Solidarności, a za jakiś czas odsyłaliście odpowiedź 
– bo oczywiście trzeba się zgodzić na przeprowadze-
nie takiej procedury, prawda? – w której informowa-
liście, że niestety nie możecie przydzielić tej osobie 
medalu z takich czy innych względów, bo na przykład 
dlatego, że ktoś dostał wyższe odznaczenie. Uważam, 
że jest to chyba trochę błąd. Najpierw trzeba spraw-
dzić, czy dana osoba może ubiegać się o otrzymanie 
takiego medalu, a jeśli może, to dopiero wtedy można 
wysyłać do niej pismo. Inaczej to trochę jest, że tak 
powiem, moim zdaniem, nietakt. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Michał Seweryński, bardzo proszę.

Senator Michał Seweryński:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Przyłączam się do wcześniej sformułowanego py-

tania o sprawę obławy augustowskiej, konkretyzując 
je w ten sposób: czy instytut zamierza wszcząć śledz-
two w tej sprawie? To po pierwsze.

Po drugie. Czy na podstawie wyników badań na 
Cmentarzu Powązkowskim w sprawie ofiar terroru 
stalinowskiego, a właściwie ofiar polskich komuni-
stów, instytut zamierza również wszcząć śledztwo?

I dwie uwagi na marginesie. Sprawozdanie byłoby 
pełne, gdyby to, co pan prezes powiedział w sprawie 
wołyńskiej zbrodni, tego ludobójstwa na narodzie 
polskim, znalazło się w pisemnej części sprawoz-
dania. Sprawozdanie byłoby również lepiej skon-
struowane, gdyby ważne merytoryczne informacje 
o działalności instytutu, przynoszące mu chlubę, 
nie były zepchnięte do wstępu, tylko znalazły się 
w merytorycznej części tego sprawozdania. To tak 
na przyszłość. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wiesław Dobkowski.
Pytanie, tak, Panie Senatorze. Bo teraz są pytania.
Bardzo proszę.

śmierci generała Sikorskiego, była nadzieja na to, że 
tą właśnie drogą – czyli drogą prawną, a nie drogą 
badań historycznych – Polska będzie mogła uzyskać 
dodatkowe dokumenty między innymi od strony bry-
tyjskiej. Z tym, że ja w tej chwili nie jestem w stanie 
tak ad hoc odpowiedzieć, czy ten zamiar się powiódł, 
więc jeśli pan senator pozwoli, to dodatkowe informa-
cje przedstawimy w formie pisemnej. Ale obawiam 
się, że odpowiedź na to pytanie będzie negatywna, bo 
przypuszczam, że gdybyśmy pozyskali jakieś warto-
ściowe dokumenty, tobym o tym wiedział.

Jeśli chodzi o działania edukacyjne związane 
z Polskim Państwem Podziemnym, w tym szczególnie 
z kwestią obrony ludności żydowskiej przez Polaków, 
to instytut prowadzi takie działania od jakiegoś czasu. 
Istnieje portal edukacyjny Życiezażycie.pl, on jest 
też w wersji angielskiej, który przypomina o takich 
właśnie przypadkach. Jednym z projektów dokumen-
tacyjnych, o których mówiłem w swoim wystąpieniu, 
jest projekt „Indeks” dotyczący Polaków czy raczej 
obywateli polskich – bo nie zawsze byli to Polacy 
z narodowości – represjonowanych za pomoc ludno-
ści żydowskiej. Ten projekt zainicjował – i obecnie 
ponownie jest jego wykonawcą – Instytut Studiów 
Strategicznych z Krakowa. Wydaliśmy też albumy. 
Zapewne najbardziej znana jest sprawa rodziny 
Ulmów z Markowej – a przypomnę, że pracownik 
instytutu, pan Mateusz Szpytma, odegrał szczególnie 
dużą rolę w jej nagłośnieniu, był też autorem publi-
kacji, którą wydaliśmy również w języku angielskim.

Jeśli mogę nieco rozszerzyć odpowiedź na to py-
tanie, wychodząc od pierwszej części pytania pana 
senatora, dotyczącej tego nieszczęsnego niemieckiego 
serialu… Wydaje mi się, że taką dużą szansą stojącą 
przed nami wszystkimi są przyszłoroczne roczni-
ce. W przyszłym roku mamy 75. rocznicę powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego, 70. rocznicę akcji 
„Burza” i 70. rocznicę powstania warszawskiego. 
I wydaje mi się, że w tym aspekcie międzynarodo-
wym, przy dobrej współpracy różnego rodzaju in-
stytucji i organizacji społecznych, możemy jednak 
wpłynąć na to, że ten obraz nie będzie kształtowany 
tylko przez ten film, który, jak wiemy, w tej chwili jest 
dość szeroko sprzedawany. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Pan senator Robert Mamątow, bardzo proszę.

Senator Robert Mamątow:

W pierwszym rzędzie chciałem podziękować in-
stytucji, którą pan kieruje, za to, co robi, a szczególnie 
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akurat śledztwo w sprawie obławy augustowskiej jest 
omówione z uwagi na to, iż w roku ubiegłym udało 
nam się pozyskać ważne dokumenty w tej sprawie.

Odpowiadając na pytanie pana senatora Mamątowa 
dotyczące tego, co robimy, póki nie wpłyną doku-
menty strony rosyjskiej… Bo one oczywiście mają 
największe znaczenie i jesteśmy pewni, że w Rosji 
są przechowywane dokumenty, które odpowiadają 
na podstawowe pytanie, gdzie ci wymienieni ludzie 
zostali zamordowani i pochowani. Ale my nie za-
kładamy rąk i naszym podstawowym działaniem, 
podjętym obecnie przez prokuratorów oddziałowej 
komisji w Białymstoku, która prowadzi w tej spra-
wie śledztwo, jest analiza zdjęć lotniczych. Po wojnie 
wojsko co kilka lat prowadziło naloty nad terytorium 
całego kraju, co dwa lata wykonywano pełną doku-
mentację fotograficzną. I w związku z pracami na 
Łączce, o których dzisiaj sporo mówiliśmy, okazało 
się, że zdjęcia lotnicze udokumentowały – oczywi-
ście wbrew intencjom – także miejsca zbrodni, co 
może posłużyć do odnalezienia miejsc pochówku. 
A więc jeśli to interesujące nas miejsce znajduje się 
w obecnych granicach Rzeczypospolitej – czego nie 
wiemy i niestety są przesłanki, żeby w to wątpić… 
Ale gdyby tak było, to na pewno zostanie tym sposo-
bem odnalezione, i to niezależnie od tego, czy otrzy-
mamy wspomniane dokumenty, czy nie. Bo to jest 
dla nas podstawowa metoda i to możemy robić, póki 
nie nastąpi przełom, jeśli chodzi o odpowiedź strony 
rosyjskiej na wnioski o pomoc prawną w tej kwestii.

Jeśli chodzi o Krzyż Wolności i Solidarności 
i kwestię odmów, to odpowiem w ten sposób. Zasada, 
według której ktoś, kto otrzymał wyższe odznacze-
nie, nie może dostać tego krzyża – który w tej chwili 
w hierarchii odznaczeń jest dość nisko usytuowa-
ny – to nie jest zasada wprowadzona przez Instytut 
Pamięci Narodowej. To jest zasada wprowadzo-
na przez Kancelarię Prezydenta. W początkowym 
okresie nie było wypracowanych form współpracy 
dotyczących sprawdzania wniosków w sprawie tego 
krzyża. Ale w tej chwili zanim do kogokolwiek wystą-
pimy, weryfikujemy już, we współpracy z Kancelarią 
Prezydenta, czy dana osoba nie ma już wyższego 
odznaczenia. Zwrócę jednak tu uwagę na to, że to 
nie tylko instytut zwraca się o wyrażenie zgody w tej 
sprawie. Robi to też wiele stowarzyszeń społecznych, 
które często nie wiedzą, że jest taka zasada, a więc 
rzeczywiście wpływają do nas wnioski, już ze zgo-
dą zainteresowanej osoby, my zaś w odpowiedzi na 
to musimy poinformować, że wnioski te nie mogą 
być zrealizowane właśnie z uwagi na tę zasadę. 
Rzeczywiście w początkowym okresie występował 
po naszej stronie błąd, ale teraz wprowadziliśmy już 
mechanizmy, które temu zapobiegają.

Odpowiadam teraz na pytania pana senatora 
Seweryńskiego. Instytut Pamięci Narodowej pro-

Senator Wiesław Dobkowski:

Dziękuję bardzo, nie usłyszałem dobrze nazwi-
ska…

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, mam pytanie. Czy są prowadzo-

ne prace dotyczące miejsca pochówku szczątków 
bohaterów z mojego okręgu wyborczego? Otóż 
chodzi mi o straconego w Łodzi w 1947 r. twórcę 
Konspiracyjnego Wojska Polskiego – on był stra-
cony po otrzymaniu od ówczesnego sądu wyroku 
śmierci – ówczesnego kapitana, który pośmiertnie 
został mianowany generałem brygady, Stanisława 
Sojczyńskiego „Warszyca”. Oczywiście pytanie do-
tyczy też innych żołnierzy Konspiracyjnego Wojska 
Polskiego, którzy nie wiadomo, gdzie są pochowa-
ni, w tym o bohatera ziemi bełchatowskiej Ludwika 
Danielaka, który działał jeszcze przez kilka lat po 
aresztowaniu pana Sojczyńskiego i również został 
stracony w Łodzi.

I drugie pytanie. Chciałbym, żeby pan prezes 
wyjaśnił mi… Bo pan powiedział, że w IPN zgro-
madzono około 90 km akt archiwalnych – nie? – a ja 
nie wiem, jak to jest liczone, czy te kilometry… no, 
mają szerokość, wysokość, czy tu chodzi o jakieś po-
jedyncze kartki. W jaki sposób te zbiory są liczone?

(Wesołość na sali)
Nieraz słyszy się o tych kilometrach, a ja nie mam 

wyobrażenia, jak je się liczy. Można to sumować, ale 
jakie partie… Czy tu chodzi o jakąś szerokość albo 
wysokość? Czy to są jakieś księgi, czy co? Chodzi 
o to, żebym po prostu wiedział, jak to się liczy. Bo 
to jest taka dość pokaźna ilość i po prostu trudno to 
sobie wyobrazić. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:

Dziękuję uprzejmie.
Odpowiadając na pytania panów senatorów doty-

czące obławy augustowskiej, rozpocznę od tego, iż 
śledztwo w sprawie obławy jest prowadzone…

(Senator Michał Seweryński: Ale w sprawozdaniu 
nie ma o tym mowy.)

Mamy ponad tysiąc śledztw rocznie, nie jeste-
śmy w stanie wszystkich wymienić w sprawozdaniu, 
bo wówczas miałoby ono naprawdę jeszcze kilkaset 
dodatkowych stron. Aczkolwiek mam wrażenie, że 
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(prezes Ł. Kamiński) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Pan senator Andrzej Owczarek.

Senator Andrzej Owczarek:

Panie Prezesie, chciałbym wrócić do kwestii 
Krzyża Wolności i Solidarności. Procedura, którą 
przyjęliście, jeśli chodzi o kwerendę archiwaliów do-
tyczących działaczy opozycji, jest procedurą bardzo 
długą. Sam wystąpiłem o odznaczenie dla człowieka, 
który ma osiemdziesiąt pięć lat, był więźniem w cza-
sach stalinowskich, był internowany… I ta procedura 
nadal się ciągnie. 

Czy nie uważa pan, że w stosunku do osób, które 
osiągają już pewien wiek, powinno się pójść, nazwij-
my to, na skróty, oczywiście dochowując należytej 
staranności, albo przyspieszyć prace związane z przy-
znaniem tego odznaczenia. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Bogdan Klich.

Senator Bogdan Klich:

Panie Prezesie, w tej Izbie kilkakrotnie ostatnio 
wyrażaliśmy zaniepokojenie próbą redefinicji naj-
nowszej historii Polski, historii ostatniego trzydzie-
stolecia. Jednym z epizodów tej redefinicji jest huczna 
impreza na cześć generała Jaruzelskiego, na którą się 
stawił, podczas gdy ze względu na stan zdrowia nie 
stawił się przed wymiarem sprawiedliwości w związ-
ku z toczącym się postępowaniem. Wiem, że kato-
wicki oddział Instytutu Pamięci Narodowej podjął 
jakieś działania w tej sprawie. Uważam, że Instytut 
Pamięci Narodowej powinien podjąć takie działania 
na najwyższym szczeblu, bo nie jest to tylko kwestia 
historyczna, ale jest to również… Tak naprawdę są 
to żarty z wymiaru sprawiedliwości. To po pierwsze.

Po drugie, odnośnie do historii najnowszej chciał-
bym pana zapytać o to, czy instytut podejmuje działa-
nia – jeśli tak, to jakie – w celu uzyskania od Rosjan 
zgody na odtajnienie protokołów Biura Politycznego 
KC KPZR z 1980 i 1981 r. Dokumenty te nie zostały 
do tej pory odtajnione, a wydaje się, że mają one duże 
znaczenie historyczne.

I wreszcie po trzecie, chciałbym spytać, jaki jest 
los pamiętnika adiutanta generała Kulikowa, który 
przed trzema laty był jeszcze w rękach prywatnych 
– jeśli dobrze pamiętam, w rękach reżysera, pana 
Jabłońskiego. Czy instytut ma dostęp do tych notatek, 
a jeśli tak, to jak wyglądają prace nad tymi notatkami, 
które mają duże znaczenie dla zrozumienia historii 
najnowszej naszego kraju. Dziękuję bardzo.

wadził i prowadzi wiele śledztw związanych ze 
zbrodniami komunistycznymi z lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych. I gdy mówimy o poszukiwaniach 
miejsc pochówku ofiar, to zwykle dotyczy to tych 
ofiar, w sprawie których toczy się już śledztwo. 
Aczkolwiek wyniki tych działań mogą być istotne 
także dla prowadzonych postępowań – tu wspo-
mnę, że odnajdywane szczątki wiele nam mówią, 
jeśli mogę użyć takiej przenośni. Przemawiają one 
do nas oczywiście w sposób symboliczny, ale też 
prowadzenie analiz medyczno-sądowych sprawia, 
że dzisiaj wiemy już dużo więcej na przykład o me-
chanizmach wykonywania wyroków śmierci. Te 
szczątki dostarczają nam też informacji o torturach. 
Bo były takie rodzaje tortur, które powodowały 
trwałe ślady na kośćcu, tak że dzisiaj lekarze są-
dowi są w stanie to odczytywać. A więc nasze po-
szukiwania na pewno wnoszą dużo do tych śledztw. 
Aczkolwiek czasem…

(Senator Michał Seweryński: Czy jest śledztwo 
w tej sprawie? Konkretnie.)

Tak, ale nie ma śledztwa w sprawie miejsca pocho-
wania. Są śledztwa na przykład w sprawie mordowania 
poszczególnych, konkretnych osób czy jakichś grup. 
I tu odpowiadam: tak, są takie, jak najbardziej są.

Jeśli chodzi o brak w informacji o naszych dzia-
łaniach związanych z rocznicą wołyńską, to odpo-
wiadam: to jest spowodowane tym, że dzisiaj oma-
wiamy informację za rok 2012. Takie dane znajdą 
się w informacji za ten rok, gdy wiosną przyszłego 
roku złożymy swoją informację. Było pytanie w tej 
sprawie, stąd moje uzupełnienie.

Jeśli chodzi o wstęp, to wstęp jest jakby przewod-
nikiem, a wszystkie informacje, które znajdują się we 
wstępie, są rozwinięte w części merytorycznej.

Jeśli chodzi o pytania pana senatora Dobkowskiego 
dotyczące Łodzi, to poszukiwania generała 
Sojczyńskiego były prowadzone, ale do tej pory nie 
zakończyły się powodzeniem. Aktywną rolę odgrywa 
w nich Uniwersytet Łódzki – Instytut Archeologii 
realizuje wieloletni projekt, który… W toku poszuki-
wań do tej pory nie odnaleziono żadnych szczątków 
z okresu powojennego, odnaleziono jedną z mogił 
ofiar terroru niemieckiego z okresu II wojny świa-
towej.

W sprawie Ludwika Danielaka kusi mnie, żeby 
udzielić odpowiedzi twierdzącej, ale wolę to zwe-
ryfikować. Pozwolę sobie udzielić odpowiedzi na 
piśmie, czy rzeczywiście te szczątki zostały już 
odnalezione.

Technika liczenia akt polega na tym, iż mierzy 
się metry bieżące półek, zajmowanych przez akta – 
gdyby postawić je wszystkie obok siebie, to zajęłyby 
one właśnie blisko 90 km. Dziękuję bardzo.



88

37. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2013 r. 
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Owczarka, 
dotyczące Krzyża Wolności i Solidarności, to odpo-
wiem, że tutaj na skróty niestety nie można, ponieważ 
procedura, rzeczywiście bardzo skomplikowana, jest 
opisana bezpośrednio w ustawie. Muszę powiedzieć, 
że w przypadku żadnego polskiego odznaczenia, 
łącznie z Orderem Orła Białego, nie ma tak skom-
plikowanej procedury poprzedzającej jak właśnie 
w przypadku Krzyża Wolności i Solidarności. To, 
co możemy robić, to jak najbardziej przyspieszać 
prace w ramach obowiązującej procedury, której nie 
możemy ominąć. Oczywiście musiałbym wyjaśnić, 
czy w tym konkretnym przypadku nie zauważono, że 
jest taka pilna potrzeba. Ale też zwrócę uwagę, że my 
odpowiadamy za część procedury, czyli do momentu 
skierowania wniosku do prezydenta, później to już 
jest w gestii Kancelarii Prezydenta.

Gdyby pan senator był łaskaw później podać, ja-
kiej osoby dotyczy wniosek, to po prostu wyjaśnimy 
sprawę i jeśli będzie opóźnienie po naszej stronie, na 
pewno je nadrobimy.

Pytanie pana senatora Klicha dotyczące generała 
Jaruzelskiego. Z formalnego punktu widzenia wnio-
sek do sądu o weryfikację stanu zdrowia oskarżo-
nego kieruje prokurator prowadzący śledztwo, bo 
on jest stroną w postępowaniu. Prezes instytutu na 
przykład nie może wystąpić z takim wnioskiem. To, 
co możemy zrobić jako kierownictwo instytutu… 
W tej chwili dyskutujemy nad pewnymi generalny-
mi rekomendacjami dotyczącymi działalności pionu 
ścigania i wśród projektowanych rekomendacji będzie 
wskazówka dla prokuratorów, żeby częściej korzystali 
z takiego środka, żeby nie czekali biernie na tę po-
prawę – w cudzysłowie – stanu zdrowia oskarżonego, 
tylko próbowali systematycznie to weryfikować.

Jestem tu w ciężkiej sytuacji, bo choć solidaryzuję 
się ze sposobem myślenia pana senatora, to jednak 
poruszam się w określonych ramach prawnych…

(Rozmowy na sali)
Ciężko sobie wyobrazić, jaką procedurę można 

byłoby uruchomić, żeby to przyspieszyć, bo na de-
cyzje sądów czy poszczególnych sędziów żadnego 
wpływu nikt z nas nie ma.

Jeśli chodzi o protokoły posiedzeń władz sowiec-
kich z lat 1980–81, czyli z tego okresu, który nas 
szczególnie interesuje z uwagi na dzieje Solidarności 
i wprowadzenie stanu wojennego, to wszystkie, jakie 
są znane, opublikowaliśmy kilka lat temu. Od dwóch 
lat prowadzimy wspólny projekt wydawczy z RGANI, 
czyli z Rosyjskim Państwowym Archiwum Historii 

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pani senator Janina Sagatowska, bardzo proszę.

Senator Janina Sagatowska:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Prezesie, ja już kiedyś poruszałam ten 

temat, ale wracam do niego ilekroć uczestniczę 
w… Chodzi tu o tragiczne losy naszych rodaków, 
o pacyfikacje polskich wsi przez hitlerowców. 
Niedawno uczestniczyłam w obchodach siedem-
dziesiątej rocznicy pacyfikacji wsi Wola Zarczycka 
w powiecie leżajskim.

Chcę powiedzieć, że już wcześniej zwracałam 
się w sprawie jakiegoś zadośćuczynienia pozo-
stałym rodzinom, bo wiele osób wciąż żyje, ale 
otrzymywałam odpowiedź, że państwo polskie 
zrzekło się, ostatecznie chyba w 2001 r., wszelkich 
roszczeń z tego tytułu wobec Niemiec. Przychodzą 
tylko odpowiedzi – ja także taką otrzymałam – że 
niech sobie, przepraszam, że tak powiem, ci jesz-
cze żyjący albo ich bardzo bliska rodzina szukają 
konkretnego sprawcy, czyli znajdą tego Niemca, 
który strzelał, podpalał itd. Ja z tym nie mogę się 
pogodzić, tak jak nie mogą się pogodzić te rodziny, 
bo to była odpowiedzialność Niemców general-
nie, państwa hitlerowskiego. I jak teraz ci bardzo 
już starzy ludzie mają na własną rękę szukać tych 
zbrodniarzy, oprawców, wynajdywać adwokatów 
i jechać, szukać… 

W kontekście tego – bo ja otrzymuję te odpowie-
dzi – mam takie pytanie: czy w ogóle widzi pan, pan 
osobiście, jakieś możliwości powrotu przez państwo 
polskie do tej sprawy w rozmowach dwustronnych 
z Niemcami? No, przyjaźnimy się, premier przyjaźni 
się z panią kanclerz… Trzeba byłoby do tego wrócić, 
bo jednak to są krzywdy, które wołają o ich naprawie-
nie. Nie można tych ludzi pozostawić samym sobie, 
żeby szukali oprawców na własną rękę. Oni nie mają 
pieniędzy ani siły, ani jakichkolwiek instrumentów 
i narzędzi do tego.

Czy pan widzi w ogóle jakąś nadzieję, żeby prze-
kazać takim osobom… Po kolejnych odpowiedziach 
ja przesłałam to do zainteresowanych. Nie kryję, że ci 
ludzie są oburzeni, po prostu nie mogą zrozumieć, jak 
państwo polskie mogło zostawić tę kwestię w ten spo-
sób, nierozwiązaną, niezadośćuczynioną. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Bardzo proszę pana prezesa o odpowiedź.
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(prezes Ł. Kamiński) kacji polskich wsi takiego materiału dowodowego jest 
bardzo dużo w naszych zbiorach, ale to jest oczywiście 
droga dla osób zdeterminowanych, droga dla osób, któ-
re mogą sobie pozwolić na to, żeby wynająć prawnika, 
żeby wytoczyć proces przed sądem niemieckim. O ile 
sprawa odszkodowań jest zamknięta, o tyle państwo 
niemieckie od wielu lat wypłaca inne formy świadczeń 
nazywane rekompensatami czy wsparciem dla ofiar 
i Polska na tym polu odniosła swego czasu sukces. 
Przypomnę, że mniej więcej dziesięć lat temu udało się 
doprowadzić do tego, aby tymi rekompensatami zostali 
objęci robotnicy przymusowi. I państwo niemieckie 
przeznaczyło pewne kwoty na takie właśnie wsparcie, 
rekompensaty dla tej grupy.

(Senator Janina Sagatowska: Fundacja „Polsko-
Niemieckie Pojednanie”…)

Tak, Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie” 
wypłacała te środki. Ta transza się już zakończyła, 
ale wydaje mi się, że nic nie stoi na przeszkodzie, żeby, 
przy odpowiedniej presji ze strony polskiej, wprowa-
dzić kolejną kategorię, jaką są właśnie osoby, które 
padły ofiarą tego typu pacyfikacji. Ten katalog jest 
poszerzany. Co jakiś czas dowiadujemy się, że Niemcy 
w jakieś kolejnej kategorii, dotychczas pomijanej, takie, 
że tak powiem, świadczenia wypłacają. Wydaje mi się, 
że z punktu widzenia państwa, polityki państwa to jest 
taki obszar, gdzie można by rzeczywiście coś osiągnąć, 
czyli skłonić stronę niemiecką, aby takie świadczenia 
wypłaciła także dla ofiar pacyfikacji polskich wsi.

Senator Janina Sagatowska:

Może w ramach uzupełnienia tutaj wyjaśnię, 
może ponowię, powtórzę to, co mówiłam, ale ja już 
tę drugą drogę… obie drogi… Ja już zwracałam się… 
Ta sprawa bardzo leży mi na sercu, bo uważam, że 
to jest wielka rana. Dostałam od premiera Tuska… 
od urzędników odpowiedź, że to jest niemożliwe, 
że wszystko jest załatwione itd. Ale ja będę, skoro 
pan też widzi tutaj szansę, tę sprawę drążyć. Może 
ja się doczekam i może doczekają się ci, którzy na to 
czekają. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Panie Prezesie, to już wszystkie odpowiedzi na 

te pytania, tak?
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Łukasz Kamiński: Tak.)

Ale jeszcze są kolejne zgłoszenia.
Pan senator Jarosław Obremski. Bardzo proszę.
(Senator Stanisław Kogut: Panie Obremski…)
Panie Senatorze Jarosławie Obremski, kolej na 

pana senatora. Bardzo proszę.

Najnowszej, które przechowuje całą dokumentację 
partii komunistycznej, od roku 1953 począwszy. W tej 
chwili projekt jest już na etapie finalizacji, ale dotyczy 
on wcześniejszego okresu, mianowicie przełomu lat 
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. W toku tej współ-
pracy, która wymagała pewnego przełamania barier, 
myślę, że możemy mieć poważne nadzieje, że ona 
będzie skutkować także współpracą odnoszącą się 
do lat osiemdziesiątych. To odnosi się nie tylko do 
tego ciekawego okresu, o którym pan senator wspo-
mniał. Wiemy, że są też bardzo ważne dokumenty 
dotyczące roku 1989, dotyczące polityki sowieckiej 
wobec przemian w Polsce. To jest trudna współpraca, 
nie będę tego ukrywał, aczkolwiek na pewno mamy 
bardzo poważne nadzieje, że te kolejne dokumenty 
zostaną nam udostępnione. Jeden z problemów po-
lega na tym, że rosyjska procedura odtajnienia jest 
niezwykle skomplikowana i każdy dokument zanim 
zostanie odtajniony musi być zaopiniowany przez 
bodajże dwadzieścia jeden instytucji.

Przejdę do odpowiedzi na powiązane z tą sprawą 
pytanie o „Dziennik Anoszkina”. W grudniu ubie-
głego roku podpisaliśmy umowę z panem Dariuszem 
Jabłońskim, na podstawie której te dzienniki trafi-
ły do Instytutu Pamięci Narodowej jako depozyt. 
Zostały zeskanowane i w formie elektronicznej są 
udostępnione badaczom oraz innym osobom upraw-
nionym. Przygotowujemy też publikacje. One czę-
ściowo, w szczególnie istotnych fragmentach, były już 
publikowane, ale w różnych miejscach, dlatego chce-
my w formie zwartej je opublikować i udostępnić.

Pytanie pani senator Sagatowskiej dotyczyło pa-
cyfikacji wsi. Ja nie jestem specjalistą od prawa mię-
dzynarodowego, ale na podstawie opinii specjalistów 
w tym zakresie sprawa odszkodowań w sensie jakby 
ich prawnej definicji jest zamknięta, bo Polska Ludowa, 
podobnie jak wiele innych państw, zrzekła się tych 
odszkodowań. Jeśli chodzi o to, czy to znaczy, że nic 
nie można zrobić, to ja uważam, że można jeszcze coś 
zrobić. Widzę tutaj dwie drogi. Pierwsza z nich jest 
bardziej indywidualna, ale związana z działalnością 
Instytutu Pamięci Narodowej, więc od niej pozwolę 
sobie zacząć. Związana jest ona z możliwością wyta-
czania procesów, ale nie indywidualnym sprawcom, 
tylko państwu niemieckiemu. I tutaj mogę podać przy-
kład z tego samego okresu aczkolwiek z innego obsza-
ru. Instytut Pamięci Narodowej prowadził śledztwa 
w sprawie zbrodni popełnianych przez sędziów nie-
mieckich, czyli bezprawnych wyroków. I te materiały 
związane z ustaleniami śledztwa w co najmniej kilku 
przypadkach były przez rodziny ofiar wykorzystane 
w procesach cywilnych przed sądami niemieckimi 
jako materiał dowodowy wskazujący, że rzeczywiście 
doszło do zbrodni. Oczywiście w przypadku pacyfi-
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Senator Jan Rulewski:

No tak, rozumiem, właśnie zastanawialiśmy się 
nad precyzją pytania.

Panie Prezesie, dwa lata temu chyba CIA przeka-
zało materiały dotyczące − dla jednych bohatera, a dla 
innych zdrajcy − pułkownika Kuklińskiego. Wiemy, 
że pracownicy, zwłaszcza profesor Paczkowski, pra-
cują nad ich opracowaniem. Można wiedzieć, jak 
daleko posunęły się te prace? A może mógłby pan 
również ujawnić, co już z tych materiałów wynika?

I drugie pytanie. W zeszłym roku Trybunał 
Konstytucyjny orzekł, że stan wojenny był nielegal-
ny. Interesuje mnie zaś coś innego i tego dotyczy 
pytanie. Stan wojenny swoimi złymi skutkami objął 
nie tylko opozycję, ale również zwykłych obywateli. 
Jest więc pytanie: czy IPN mógłby opracować swoisty 
bryk, ściągę, która by pokazywała, jacy obywatele, 
nie personalnie, tylko jakie grupy obywateli… jakie 
miały miejsce prześladowania i jakie były straty, które 
ci obywatele ponieśli? Bo wtedy byłoby to ewentualną 
podstawą do roszczeń.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Jan Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Ja mam trzy pytania.
Pierwsze pytanie. We wstępie, na stronie 13 

w sprawozdaniu jest informacja, że w zasobie Biura 
Lustracyjnego do końca 2012 r. znalazło się łącznie 
dwieście dziewięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset 
osiemdziesiąt pięć oświadczeń lustracyjnych oraz 
czterdzieści jeden tysięcy sto czterdzieści cztery 
informacje o uprzednim złożeniu oświadczenia lu-
stracyjnego. Rozumiem, że jest to pokłosie ustawy, 
która obowiązywała krótko, a zgodnie z którą i dzien-
nikarze, i inne osoby pełniące zawody zaufania pu-
blicznego musieli składać oświadczenia. Sam jako 
dziennikarz kilkakrotnie składałem oświadczenie 
lustracyjne. 

I mam takie pytanie. Co się dzieje z tymi oświad-
czeniami? Czy jest do nich dostęp, czy też są one 
objęte jakąś klauzulą tajności, poufności? Czy jest do 
nich ogólny dostęp dla badaczy i dla interesantów? 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Wysłuchałem dzisiaj rozmowy 
z panem ministrem Biernackim, ministrem sprawie-
dliwości, z której wynikało, że jest jakaś dyskusja na 
temat szefa pionu śledczego. Czy mógłby pan prezes 
przekazać Izbie jakieś bliższe informacje na ten te-
mat? No wiadomo, że wszelkie takie dyskusje zawsze 

Senator Jarosław Obremski:

Pan prezes mówił o tym, że misją jest troska 
o pamięć. Wydaje mi się, że dzieje się w Polsce coś 
bardzo ciekawego i obchody siedemdziesięciolecia 
tego, co się działo na Wołyniu, pokazują, że pewne 
sprawy, które były chowane, jednak dochodzą do 
opinii publicznej, powoli, powoli, ale jednak do-
chodzą. Podobnie jest z Żołnierzami Wyklętymi. 
Ale o ile w przypadku Wołynia, jak mi się wydaje, 
mamy pewien konsensus polityczno-historyczny – 
być może on jest zakłócony pewną doraźnością rela-
cji z Ukrainą, niemniej według mnie ten konsensus 
historyczny istnieje – o tyle w przypadku Żołnierzy 
Wyklętych mamy pewien spór polityczny i przy-
pisywanie Żołnierzom Wyklętym albo naiwności, 
albo pewnych złych intencji, że zacytuję skądinąd 
znanego profesora Baumana, który walczył z terro-
rystami po 1945 r. 

I stąd mam pytanie o walkę o dobre imię tych, 
którzy po 1945 r. nie złożyli broni czy nadal w inny 
sposób toczyli bój.

(Rozmowy na sali)
I drugie pytanie, troszkę korespondujące z py-

taniem pana senatora Klicha. Jeśli chodzi o obcho-
dy dziewięćdziesięciolecia generała Jaruzelskiego, 
mam nie tylko poczucie klęski wymiaru sprawie-
dliwości w Polsce, ale także pewne poczucie klęski 
w kształtowaniu opinii publicznej, w tym klęski 
IPN, choć nie jest to zarzut do pana prezesa, bo 
dotyczy on troszkę dłuższego okresu. To, co w ostat-
nim czasie pisze się o generale, jest w tak jawnej 
sprzeczności z moimi odczuciami i z moją wiedzą, 
że chciałoby się, żeby było więcej mówione, jak to 
z tym systemem było. Bo na razie mamy do czy-
nienia z takim komunikatem, że system był podły, 
ale przywódcy nie byli tacy źli, Edward Gierek jest 
ubierany w strój ciepłego dziadka z enerdowskiej 
kreskówki, a generał Jaruzelski jest traktowany jako 
jakiś mąż opatrznościowy.

(Rozmowy na sali)
Moje pytanie jest takie. Czy są jakieś prace ba-

dawcze, biograficzne, czy są przygotowywane jakieś 
książki czy duże dysertacje związane z przywódcami 
komunistycznymi, pokazujące wszystkie uwikłania, 
wszystkie elementy ich życiorysów?

(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Panów senatorów Jurcewicza, Rulewskiego 

i Bonisławskiego bardzo proszę o wstrzymanie roz-
mów albo o wyjście poza salę i kontynuowanie tam 
rozmowy.

A pytanie zadaje pan senator Jan Rulewski.
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(senator J. M. Jackowski) Senator Jan Rulewski:

Ja w trybie sprostowania. Twierdzę, że senator 
Mamątow nie zrozumiał istoty mojego pytania, może 
nie dosłyszał. W pytaniu była zawarta teza, że dla 
jednych pułkownik jest bohaterem – tutaj się niejako 
podkładam – a dla innych jest zdrajcą. I mógłbym tu 
przedstawić listę nazwisk osób, znanych panu sena-
torowi, i to nie z obozu przeciwnego, tylko z obozu 
naszego. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Prezesie, o odpowiedzi na 

wcześniej zadane pytania.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:

Pierwsze pytanie, pana senatora Obremskiego do-
tyczyło pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Instytut 
Pamięci Narodowej nie tylko, w moim głębokim 
przekonaniu, odegrał dużą rolę w przełamaniu pew-
nej niepamięci o tej sprawie, lecz także w dalszym 
ciągu stara się tę pamięć podtrzymywać, zwłaszcza 
poprzez różnego rodzaju projekty edukacyjne. I tu 
chciałbym szczególnie zwrócić uwagę na to, co wyda-
rzyło się w tym roku. Ponownie troszkę odchodzę od 
tematu roku, którego dotyczy informacja, ale w od-
różnieniu od dwóch poprzednich lat, kiedy w tym 
roku po raz trzeci obchodziliśmy 1 marca Narodowy 
Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, spotkaliśmy się 
z ogromną aktywnością społeczną, która oczywiście 
zawsze była, ale nigdy na taką skalę. Tak że można 
powiedzieć, że w tej chwili rolą instytutu jest przede 
wszystkim dostarczanie różnego rodzaju inicjatywom 
społecznym materiałów merytorycznych, tego rodza-
ju wkładu, oprócz oczywiście działań głównie o cha-
rakterze edukacyjnym i naukowym, bo też bardzo 
wielu kolegów przygotowuje różnego rodzaju prace 
z tym związane. Wydaje mi się, że w przywracaniu 
pamięci i mówieniu prawdy o tym okresie szczególną 
rolę odgrywają właśnie te poszukiwania ofiar terroru, 
a zwłaszcza to, że są one tak szeroko relacjonowane 
przez media, bo to jakby unaocznia. Czym innym jest 
mówienie o tysiącach ofiar, a czym innym pokazanie 
przez telewizję czy prasę konkretnych zmasakrowa-
nych szczątków ludzkich, przestrzelonych czaszek. 
Sądzę, że właśnie przy takim wsparciu mediów ten 
projekt rzeczywiście może dla pewnej zmiany świa-
domości, czym był zwłaszcza okres lat czterdziestych 
i pięćdziesiątych, wiele dobrego uczynić i wówczas 

wzbudzają emocje, więc potrzebny byłby tu jakiś ko-
mentarz pana prezesa do tej sytuacji.

I trzecie pytanie. Już o tym z panem rozma-
wiałem. Otóż w lutym tego roku zwróciłem się do 
pana z pisemną prośbą o informację na temat obozu 
NKWD w moim okręgu wyborczym, w Ciechanowie. 
Informacja podana przez pracownika działu eduka-
cyjnego IPN wzbudziła niezwykłe emocje, doszło 
do debaty w prasie lokalnej, przychodzili do mnie, 
do biura senatorskiego, obywatele, którzy doskonale 
pamiętali czas przełomu 1945 i 1946 r., którzy po 
prostu nie mieli świadomości… Często byli to ludzie, 
którzy swoją karierę polityczną wiązali ze środowi-
skiem PZPR. Ta informacja była dla nich szokiem. 
I prosiłem wtedy o odpowiedź. No, był luty, teraz jest 
lipiec, a ja informacji nie mam. Ludzie do mnie przy-
chodzą i ciągle pytają, a ja mówię, że nie otrzymałem 
odpowiedzi od pana prezesa. I w swojej rozpaczy 
w trybie oświadczenia zwróciłem się z tym samym 
pytaniem do pana prezesa, licząc na to, że uzyskam 
od pana prezesa kompetentną odpowiedź, która jest 
ważna dla społeczności lokalnej w moim okręgu. 
I chciałbym tutaj zaapelować o to, żeby to było jak 
najszybciej. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
I jeszcze, jeśli pan prezes pozwoli, pan senator 

Mamątow.
Czy są jeszcze zgłoszenia?
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Robert Mamątow:

Chciałbym powiedzieć, że zdecydowanie nie 
zgadzam się ze stwierdzeniem kolegi senatora 
Rulewskiego, że pułkownik Kukliński jest uważany 
za zdrajcę. Absolutnie się z tym nie zgadzam i nie 
chciałbym takich słów więcej słyszeć w naszym par-
lamencie, w Senacie.

Chciałbym spytać, jak wygląda sprawa dalszych 
prac na tak zwanej Łączce. Wiem, że jest problem 
z tym, że tam są schowane groby, że są groby pod 
grobami. Prawda? Chciałbym wiedzieć, na jakim 
etapie są prace i czy instytut będzie dalej te prace 
prowadził. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Przepraszam bardzo, Panie Prezesie, w trybie 

sprostowania zgłaszał się pan senator Jan Rulewski.
Bardzo proszę.
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(prezes Ł. Kamiński) sobie odpowiedzieć, nie tyle tytułem odpowiadania za 
profesora Paczkowskiego, ile z własnej perspektywy.

Opracowanie dotyczące społecznych skutków stanu 
wojennego, czyli tych wykraczających poza represje 
wobec ludzi z Solidarności i działaczy innych struktur 
opozycyjnych. To jest na pewno dobry pomysł z zakre-
su historii społecznej. Nasz główny problem polega 
na tym, że takich tematów istotnych jest wiele. To, do 
czego mogę w tej chwili się zobowiązać, to że będę 
któregoś z naszych młodszych badaczy zachęcał, żeby 
może na dalszym etapie swoich prac właśnie podjął 
ten temat, spojrzał na to. Bo są pewne prace, ale mają 
one obecnie charakter przyczynkarski, które obejmują 
pewne wybrane fragmenty ówczesnej rzeczywistości.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Jackowskiego 
dotyczące liczby oświadczeń lustracyjnych, to w tej 
liczbie nie zawierają się te oświadczenia, które, jeśli 
mogę tak to określić,, były złożone w tym okienku 
ustawowym. O tej liczbie przede wszystkim decydują 
oświadczenia kandydatów uczestniczących w wyborach 
samorządowych – to zawsze są największe fale oświad-
czeń, które do nas docierają, z racji liczby tych osób.

Jeśli chodzi o to, co się dzieje z oświadczeniami zło-
żonymi w tym krótkim okresie, kiedy pewne grupy były 
objęte lustracją, a później przestały być nią objęte… Jeśli 
pan marszałek się zgodzi, to o odpowiedź na pytanie, 
jaki był los tych dokumentów, poproszę albo dyrektora 
archiwum, albo panią dyrektor Biura Lustracyjnego..

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Oczywiście.
Bardzo proszę, Pani Dyrektor.

Dyrektor Biura Lustracyjnego  
w Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Edyta Karolak:

Oświadczenia, o których pan prezes wspominał, 
istotnie nie zostały uwzględnione w łącznej liczbie 
niespełna trzystu tysięcy oświadczeń. Oświadczenia, 
o których jest mowa w sprawozdaniu, to są te oświad-
czenia, które podlegają weryfikacji. Oświadczenia, 
które na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego 
zostały uznane za… W związku z funkcjami publicz-
nymi uznanymi za funkcje, które powinny zostać 
wykreślone z ustawy, te oświadczenia nie wchodzą 
w tę łączną pulę. Ponieważ ustawa nie wprowadziła 
trybu dotyczącego zwrotu tych oświadczeń, są one 
przechowywane w zasobach Biura Lustracyjnego, ale 
nie są w żaden sposób udostępniane ani nie podlegają 
weryfikacji zgodnie z wymogami proceduralnymi 
ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach or-
ganów bezpieczeństwa państwa.

takie twierdzenia, jak to cytowane, o walce z terro-
rystami będą po prostu odrzucane wobec tej wiedzy.

Jeśli chodzi o kwestię klęski dotyczącej stanu wo-
jennego, to muszę powiedzieć, że ja też to odczuwam 
jako osobistą klęskę, bo póki jeszcze byłem aktywnym 
historykiem, zajmowałem się między innymi tą sprawą. 
W 2006 i w 2007 r. opublikowaliśmy dwa duże tomy, 
ponad czterysta pięćdziesiąt dokumentów, zarówno 
z dawnych archiwów sowieckich, jak i węgierskich, 
bułgarskich, rumuńskich, ówczesnych czechosłowac-
kich i, również ówczesnych, wschodnioniemieckich. 
Te wszystkie dokumenty układały się w spójną całość, 
jeśli chodzi o kluczową sprawę, to znaczy o to, czy gro-
ziła nam interwencja zbrojna i czy generał Jaruzelski 
rzeczywiście dokonał wyboru mniejszego zła. Moim 
zdaniem ta sytuacja jest absolutnie jednoznaczna. 
I wiele też uczyniliśmy dla pamięci chociażby ofiar 
stanu wojennego, a rzeczywiście wciąż kolejne badania 
opinii publicznej pokazują pewną równowagę opinii 
tych, którzy uważają, że Jaruzelski miał rację, i tych, 
którzy uważają, że nie miał. Można powiedzieć, że 
to jest największe zwycięstwo, bo jednak w długiej 
perspektywie stan wojenny poniósł klęskę, gdyż osta-
tecznie Solidarność zwyciężyła… Największe zwycię-
stwo generała Jaruzelskiego polega na tym, że zdołał 
tak wielkiej liczbie Polaków wtłoczyć tę nieprawdę 
o okolicznościach wprowadzenia stanu wojennego. 
Swoją nadzieję wiążę z tym, że w tych badaniach wi-
dać zmianę na poziomie najmłodszych, że to wspar-
cie dla wersji generała Jaruzelskiego jednak jest ściśle 
związane z wiekiem respondentów. Mam nadzieję, że 
w dłuższej perspektywie przynajmniej osłabimy to 
wspólne poczucie klęski na tym polu.

Jeśli chodzi o konkretne pytanie o prace biogra-
ficzne związane z przywódcami komunistycznymi 
w powojennym okresie, to są takie prowadzone w tym 
dużym projekcie, o którym mówiłem na początku, do-
tyczącym dziejów PZPR. Z tym, że wydaje mi się, że 
akurat niestety żaden z tych realizowanych projektów 
nie dotyczy generała Jaruzelskiego.

Pytania pana senatora Rulewskiego. Pierwsze do-
tyczyło materiałów CIA, Kuklińskiego, prac profesora 
Paczkowskiego. Chciałbym wyraźnie podkreślić, że 
profesor Paczkowski jest członkiem rady, a więc nie 
jest pracownikiem instytutu, nie podlega mi, więc nie 
mam tytułu do kontrolowania postępów jego prac nad 
analizą tych materiałów. Mogę jednak powiedzieć, że 
w momencie, kiedy te materiały zostały udostępnione, 
dokonaliśmy takiej dość głębokiej ich weryfikacji i ona 
wskazuje, że one oczywiście pewne rzeczy uszczegóła-
wiają, są cennym źródłem informacji, ale na pewno to 
jest tylko niewielki fragment materiałów na ten temat, 
które teoretycznie mogłyby zostać ujawnione, i nie ma 
tam wielu kluczowych materiałów. Tak że tak pozwolę 
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stanowisku. Ponieważ procedura ustawowa w tym 
zakresie wymaga zgodności opinii prokuratora gene-
ralnego oraz prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, 
to… Odpowiem w ten sposób: nie osiągnęliśmy takiej 
zgodności.

Jeżeli chodzi o pytanie dotyczącego pisma pana 
senatora odnośnie do obozu w Ciechanowie, to… 
Przede wszystkim muszę pana senatora przeprosić 
za to opóźnienie. Odpowiedź została już wysłana do 
pana senatora, ale oczywiście nastąpiło to zdecydo-
wanie za późno. Skierowałem do dyrektora oddziału 
warszawskiego pismo z prośbą o wyjaśnienie, dla-
czego przygotowanie tego pisma trwało tak długo, 
zwłaszcza że, jak pan senator wkrótce się przekona, 
ustalenia dotyczą kilku odkrytych dokumentów na 
ten temat. Na pewno niedopuszczalna jest sytuacja, 
kiedy tak długo oczekuje się na odpowiedź.

Co do dalszych prac na Łączce, o które pytał pan 
senator Mamątow, to rzeczywiście w toku tegorocz-
nych prac… Można powiedzieć, że wyczerpaliśmy 
możliwości w zakresie miejsc, które są dostępne do 
prowadzenia typowych badań archeologicznych. 
Tegoroczne badania wskazują, jaki jest przebieg li-
nii pochówków więziennych i w kilku przypadkach 
one ewidentnie wchodzą pod rzędy współczesnych 
pomników grobowych. W tej chwili poszukujemy 
metody pozwalającej pod względem technicznym… 
Chodzi o to, jak można by bez naruszania pochówków 
współczesnych czy z ostatnich lat dokonać wydobycia 
szczątków, które najprawdopodobniej się pod nimi 
znajdują. O tym, że tam się znajdują, wiemy z badań 
sondażowych. Tam, gdzie były takie wąskie miejsca 
pomiędzy współczesnymi nagrobkami, robiliśmy 
nawiercenia i zostało potwierdzone, że rzeczywiście 
te szczątki tam się znajdują. Niewątpliwie będzie to 
duże wyzwanie techniczne i w tej chwili nie potrafię 
jeszcze powiedzieć, jaką metodą te prace będą mogły 
być kontynuowane, ale jesteśmy zdeterminowani, 
żeby je doprowadzić do końca. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Maria Pańczyk-Pozdziej)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Pani senator Dorota Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Panie Prezesie, chciałabym zapytać o obóz Gross-

Rosen na Dolnym Śląsku. Nie był on na terenie Polski, 
więc jakoś o nim nikt nie mówi, że to był polski obóz, 
bo nie może powiedzieć. Są dwa projekty: Kamienne 
Piekło I i Kamienne Piekło II. Projekt Kamienne 
Piekło I jest realizowany chyba nawet dosyć wartko. 
Czy jest szansa, czy panu prezesowi coś wiadomo na 

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Senator Jan Maria Jackowski: Chciałbym tylko 

dopytać…)
Proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

…w jakim trybie prawnym one są niedopuszczo-
ne do wglądu publicznego? Skoro nie mają klauzuli, 
ustawa o tym nie mówi, to na jakiej zasadzie są one 
zastrzeżone, nie ma możliwości dotarcia do nich?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Rozumiem. Pani dyrektor pewnie też rozumie 
i odpowie.

Bardzo proszę.

Dyrektor Biura Lustracyjnego  
w Instytucie Pamięci Narodowej 
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Edyta Karolak:

One nie są nieudostępniane. One nie są weryfi-
kowane, nie są wdrożone procedury lustracyjne… 
Osoby te nie podlegają lustracji ze względu na treść 
wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Ustawa nie 
przewidywała trybu dotyczącego zwrotu tych oświad-
czeń, w związku z czym są one przechowywane. Nie 
znaczy to, że nie są udostępniane, one po prostu nie 
podlegają procedurom. Prawda?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Dyrektor.
Panie Prezesie, czy pan już odpowiedział na 

wszystkie pytania senatorów?
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Badania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Łukasz Kamiński: Nie, są jeszcze ze trzy pytania, na 
które nie odpowiedziałem.)

W takim razie bardzo proszę…

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:

Jeżeli chodzi pytanie pana senatora dotyczące dy-
rektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu, to rzeczywiście prokurator ge-
neralny jest zwolennikiem dokonania zmiany na tym 
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(senator D. Czudowska) ówczesnej Polski czy okupowanych ziem polskich, 
to przecież Polacy też byli jego ofiarami. W ten spo-
sób będziemy się starali przyczynić do zachowania 
pamięci także o tym obozie.

Jeśli chodzi o film o pułkowniku Kuklińskim, to 
jego twórcy nie zwracali się do nas o jakąś taką ge-
neralną konsultację historyczną, ale zwracali się na 
przykład o materiały archiwalne. Mamy dużo mate-
riałów archiwalnych związanych z ta sprawą, oczy-
wiście z okresu sprzed ucieczki i później śledztwa, 
procesu itd. Te materiały zostały udostępnione i mam 
nadzieję, że posłużą do zbudowania wiarygodnej kon-
strukcji narracyjnej tego filmu.

Pytanie pana senatora Pęka dotyczyło naszych 
niemieckich kolegów. Z formalnego punktu widze-
nia sytuacja wygląda tak. Strona niemiecka stoi 
na stanowisku, iż nie jest możliwa instytucjonalna 
współpraca, taka, jaką mamy chociażby z archiwami 
ukraińskimi, litewskimi, o których mówiłem wcze-
śniej, na zasadzie wymiany kopii dokumentów czy 
pozyskiwania ich niejako na drodze instytucjonal-
nej, ale otwarta jest droga dla indywidualnych ba-
dań historycznych i nasi historycy korzystają z tych 
materiałów. Osobą, która najwięcej czasu spędziła 
w archiwum Instytutu Gaucka, którym kieruje teraz 
Roland Jahn, jest obecny zastępca dyrektora Biura 
Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów Wojciech 
Sawicki. Tak więc tą drogą oczywiście tak. Mogę 
wspomnieć, że w przygotowywanym drugim tomie 
dokumentów dotyczących błogosławionego księdza 
Jerzego Popiełuszki także znajdą się dokumenty wła-
śnie z niemieckich archiwów. Tak więc w tego typu 
projektach wykorzystujemy te dokumenty. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Nie ma więcej pytań.
Dziękuję, Panie Prezesie.
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Łukasz Kamiński: Dziękuję bardzo.)

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana Marię 

Jackowskiego.
(Senator Stanisław Kogut: Wyszedł.)
Skoro wyszedł, to proszę, pan senator Stanisław 

Kogut.

Senator Stanisław Kogut:

Pani Marszałek! Panie i Panowie Senatorowie! 
Panie Prezesie! Drodzy Goś cie!

Ja uważam, że najlepszą reformą przeprowadzoną 
w Rzeczypospolitej była reforma samorządu i refor-
ma IPN. Trzeba chylić czoła przed IPN za to, co pań-
stwo czynicie. I tu trzeba by było wypowiedzieć słowa 

temat monumentalnego upamiętnienia artystycznego 
pod nazwą Kamienne Piekło II?

Drugie pytanie jest związane z pułkownikiem 
Kuklińskim. Czy twórcy filmu Pasikowskiego o puł-
kowniku Kuklińskim, który ma się chyba nazywać 
„Strong Man”, czy twórcy scenariusza zwracali się 
do IPN o jakieś prawdziwe informacje o pułkowniku 
Kuklińskim? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Czy są jeszcze pytania?
Proszę bardzo, pan senator Pęk.

Senator Bogdan Pęk:

Panie Prezesie, ja mam pytanie o sprawę, która 
kiedyś się przewijała, ale przyznam, że potem tego 
nie śledziłem, a interesuje mnie, jak to się skończyło. 

Mianowicie chodzi o to, czy Instytut Pamięci 
Narodowej występował do Instytutu Gaucka o in-
formacje, bo pojawiała się tu opinia, że jest tam wiele 
bardzo interesujących informacji. Jak ta sprawa wy-
gląda? Czy takie działania były w ogóle podejmowa-
ne? Czy były jakieś pozytywne odzewy? Moim zda-
niem mogłoby to wpłynąć na rozjaśnienie niektórych 
ciemnych stron.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Czy jeszcze są pytania? Nie ma.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:

Dziękuję.
Pierwsze pytanie dotyczyło obozu Gross-Rosen. 

Upamiętnianie tego typu miejsc zbrodni nie leży 
w kompetencjach instytutu, więc nie mam bliższych 
informacji na temat drugiej części projektu związanej, 
jak rozumiem, z kamieniołomem, więc nie potrafię na 
to pytanie odpowiedzieć. Mogę tylko na marginesie, 
jeśli pani senator pozwoli, wspomnieć, iż współpra-
cujemy z muzeami, które mieszczą się w dawnych 
obozach koncentracyjnych, w obozach zagłady. 
Nawiązując do informacji, powiem, że w ubiegłym 
roku wspólnie z Muzeum Stutthof wydaliśmy mate-
riały edukacyjne, a jednym z kolejnych kroków tej 
współpracy będzie wydanie materiałów dotyczących 
obozu Gross-Rosen. Mimo że on nie był na terenie 
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(senator S. Kogut) odpowiadać tak samo jak i ci, którzy rozstrzeliwali 
patriotów i bohaterów.

Drodzy Państwo, nie może tak być. Ja faktycz-
nie pamiętam 1956 r. i Romana, którego milicja roz-
strzelała za to, że trzymał flagę ukochanej ojczyzny, 
biało-czerwoną. Pamiętam rok 1970, pamiętam 1980, 
pamiętam, jak w Gdańsku, w Gdyni potajemnie roz-
strzeliwano bohaterów, którzy chcieli mieć wolną, 
niepodległą ukochaną Polskę. Rozstrzeliwano ich, 
a rodzinom nie wydawano ciał. Ja uważam, że… 
Chylę czoła przed IPN. Na pewno będziecie mieli 
moje ogromne wsparcie. Jestem przeciwko tym, któ-
rzy zabierają wam budynki, przeciwko tym, którzy 
nie chcą wyjaśniać historii narodu polskiego. Jest 
jeszcze wiele różnych rzeczy…

Powiedziałem o Katyniu, o Wołyniu. Drodzy 
Państwo, byłem w Katyniu 10 kwietnia. Pojechałem 
tam pociągiem, organizowałem… Pojechało ze mną 
pięćset dziesięć osób z Rodzin Katyńskich. Widziałem 
ten wagon bydlęcy, jako kolejarz wszedłem do tego 
wagonu, popatrzyłem. Byłem na stacji Gniazdowo, 
gdzie złożyłem kwiaty. Pomodliłem się na tej stacji 
i pomyślałem sobie tak: ci wujkowie szli 5 km na 
miejsce ludobójstwa. Widziałem te brzozy. Kiedy 
ksiądz odprawiał mszę świętą i te brzozy zaczęły 
się kiwać, myślałem: jeszcze Polska nie zginęła! Ja 
jestem katolikiem i pomyślałem sobie od razu o placu 
Świętego Piotra, o tym, jak księga zamknęła się nad 
doczesnymi szczątkami Jana Pawła II. A przecież 
wiatr to jest oznaka Ducha Świętego. Ateiści mogą 
się śmiać, mogą krytykować, ale kiedyś naprawdę 
staną przed sądem i za wszystko odpowiedzą. Polska 
ma ogromnych bohaterów, powtarzam: ogromnych 
bohaterów. 

Naprawdę dziękuję wam za to, że badacie historię. 
Jak jesteście ośmieszani… Wasi doktorowie, którzy 
dochodzą prawdy… W Solidarności też byli agenci. 
Mnie nie interesuje walka, to, kto był pierwszy, kto 
był drugi, kto był ostatni. Mnie interesuje Polska. 
Interesuje mnie to, że jest niepodległa, że odzyskała 
niepodległość. Ci, co krzyczeli – oglądam to dzisiaj 
w telewizji – ci, co wprowadzali stan wojenny, robili 
różne rzeczy, są dziś bohaterami. Oni nie powinni 
zabierać głosu na temat Rzeczypospolitej.

Wspomniał pan prezes o księdzu Popiełuszce. Kto 
go zabił? Gdzie macki sięgały? Te rzeczy też musicie 
udowodnić. Chmielewski, Piotrowski i inni śmiali 
się na procesach, a teraz piszą w bluźnierczych ga-
zetach. Czy to ładnie, że mordowało się kapłanów, że 
związywało się im ręce z tyłu i że się przywiązywało 
kamienie?

Drodzy Państwo, wiele można mówić o historii. Ja 
nawet o powstaniu styczniowym wiele mogę mówić. 
Oglądałem ten ostatni film i powiem, że naprawdę 
serce się kraje, bo człowiek płaci na polską telewi-
zję… Uważam, że każdy Polak powinien płacić abo-

wielkiego Polaka, że narody, które tracą pamięć, tracą 
życie. Ja, Drodzy Państwo, jak ostatnio widzę, że 
twórcy stanu wojennego, który pacyfikowali kopalnię 
„Wujek”… że pan Kiszczak opala się, jeździ wszę-
dzie na wczasy, a nie staje przed sądem, to we mnie 
się krew gotuje. Kiedy słyszę, że generał Jaruzelski 
jest niewinny, jest bohaterem… Wszystkich, którzy 
w Hyatt robili te przyjęcia, powinniście postawić pod 
sąd. Wtedy od razu myślę o moich wujkach, którzy 
zginęli w Katyniu, w miejscu ludobójstwa, myślę 
o tych chłopakach, którzy w stanie wojennym zo-
stali rozjechani czołgami. Dziękuję wam za to, że 
uznaliście, że stan wojenny był nielegalny. Dziękuję 
wam za to, że w przypadku kiedy młodzież z liceum 
w Grybowie żądała pozbawienia Jaruzelskiego i pana 
Kiszczaka stopnia generała, to dajecie tylko świadec-
two, że jesteście patriotami. Bo kiedy idę w Grybowie 
na cmentarz, idę na grób żołnierzy Związku Walki 
Zbrojnej, to mogę przeczytać motto mówiące, że tyle 
serc dla Polski bije, tyle serc dla Polski bić przestało, 
za tą cenę Polska żyje.

Drodzy Państwo, nie może być tak, że my o tych 
rzeczach zapominamy. Kiedy idę na Halę Łaboską, 
gdzie jest odprawiana msza święta, kiedy są puszcza-
ne z rozprawy przesłuchania prokuratorów księdza 
Gurgacza, podczas których jest wyśmiewany, bo na 
brewiarz się mówi: jaką tam książkę ksiądz ma? I tych 
młodych chłopców, bohaterów skazano na karę śmier-
ci… Dzisiaj nikt za to nie odpowiada, więc ja wam 
mówię: dziękuję. Kiedy idę na groby ludzi, którzy 
walczyli o wolną, niepodległą Polskę ze zgrupowania 
niepodległościowego „Pióro”, ludzi, których w ban-
dycki sposób ta UPA – tak trzeba mówić o Urzędzie 
Bezpieczeństwa, bo to są bandyci – zrobiła zasadzkę 
na nich, jak na koty, i rozstrzelali ich na Słowacji, a po 
pięćdziesięciu latach mama znajduje swoje dzieci, to 
naprawdę dla was chwała i podziękowanie.

Drodzy Państwo, nie może być tak, że my nie 
będziemy znać naszej historii. Ja dziękuję za to, bo 
naprawdę jak się organizuje dla młodzieży spotka-
nia z przedstawicielami IPN – ja wiele konkursów 
ogłosiłem i daję nagrody, żeby odnaleziono te groby 
naszych bohaterów – to faktycznie widać takie za-
angażowanie, że państwo nie zdajecie sobie z tego 
sprawy. Dla mnie też ogromna tragedia, kiedy bo-
haterów… Dziękuję za tę Łączkę, że odnajdujecie… 
Może będzie też ciało tego sierżanta Pileckiego, któ-
remu przed egzekucją wkładano ryż do ust i strze-
lano w tył głowy. I jeszcze tych bohaterów chce się 
poniżać, ubiera się w mundury niemieckie… Drodzy 
Państwo, ci wszyscy peerelowcy powinni naprawdę 
iść i nie pokazywać się w tej Rzeczypospolitej. Za ten 
stan wojenny wszyscy, którzy byli we WRON, PRON 
i w innych organizacjach przestępczych, powinni 
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(senator S. Kogut) tak szybko nie runąłby mur berliński. Jeżeli pyta-
ją… My, ludzie Solidarności musieliśmy – była taka 
uchwała – się lustrować w Instytucie Gaucka i lustro-
waliśmy się tam.

Państwo Drodzy, Polska to jest największa war-
tość. Prawda historyczna to też jest największa war-
tość. I traktujmy Polaków, tych naszych ludzi jak bo-
haterów, nie wyśmiewajmy ich. Tak jak pan mówił, 
do szamb rzucali… Tak jak mówię, tych bohaterów 
upokorzyli, ubrali w mundury niemieckie na Łączce.

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Panie 
Senatorze, dwanaście minut…)

Dobrze, dziękuję, nie będę korzystał z dodatko-
wego czasu.

Brawo IPN! Chwała wam! Naród i historia wam 
podziękują. Brawo doktorzy! Nie bójcie się prawdy, 
nie bójcie się ataków. A budynki z premedytacją wam 
zabierano, bo liczył się biznes, liczyło się wyrzuce-
nie IPN, nie patrzono na historię własnego narodu. 
Historia naszego narodu to jest świętość.

Co się dzieje w szkołach? Pani Hall powinna po-
dać się do dymisji. Jak to tylko godzina historii? Robił 
pan badania na temat Wołynia. I co wyszło? Że 16% 
zna historię. Jak wszyscy mają znać historię, skoro 
będzie jedna lekcja historii tygodniowo.

Pani Marszałek! Szanowni Państwo! Naprawdę 
przepraszam za to, że przeciągam swoją wypowiedź, 
ale uważam, że to jest sprawa… Należą się podzięko-
wania IPN i wszystkim tym z AWS, którzy wprowa-
dzali reformę IPN i reformę samorządu. I proszę pana, 
z polecenia tej młodzieży, która mnie prosiła – nie 
wiem, bo ja się nie znam… Pozbawcie tych generałów 
stopni generalskich, bo to jest wstyd dla Polski. A ci, 
co byli w hotelu Hyatt… To też jest wstyd. Byli tam 
również senatorowie. Jak mu dzisiaj rękę podałem, 
to zaraz poszedłem ją umyć – powtarzam: umyć – bo 
dla mnie to jest wstyd.

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Panie 
Senatorze…)

Wszystkiego najlepszego. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Pan senator Jan Jackowski, proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo! Panie Prezesie! 
Szanowni Przedstawiciele Instytutu Pamięci 
Narodowej!

Muszę powiedzieć, że z satysfakcją wysłuchałem 
wystąpienia pana prezesa i zapoznałem się z obszerną 
informacją o rocznej działalności instytutu, zawartej 
w druku nr 337. Ta satysfakcja jest podwójna, po-
nieważ miałem zaszczyt jako poseł trzeciej kadencji 
brać udział w pracach nad ustawą, na mocy której 

nament jako przykładny patriota. Ale żeby za nasze 
pieniądze ośmieszano żołnierzy AK, bohaterów? 
A czy Niemcy wiedzą, ilu Polaków zginęło, bo ra-
towali braci Żydów? Chyba nie wiedzą. Tak, chyba 
nie wiedzą.

Ja ostatnio byłem u siebie i podszedł do mnie hi-
storyk. Aż byłem zbudowany. Zaczął się mnie py-
tać: panie, gdzie tu są groby Żydów rozstrzelanych 
przez Niemców? On nawet wiedział, gdzie jest grób 
Rosjanina i pytał o cmentarz z czasów I wojny świa-
towej. Chwała wszystkim! Chwała IPN za to, że do-
chodzi prawdy o historii! Chwała doktorom!

Państwo Drodzy, nawet nie wiecie, jaką radość 
sprawiacie rodzinom, córkom, wnuczkom, które 
nie znały ojców, nie znały dziadków, nie wiecie, jak 
ogromne było wzruszenie, jak siedemdziesięcioletnia 
córka mojego wujka dostała orzełka z munduru ojca. 
A jak otrzymuje list, który pisała do ojca – nie wiem, 
czy do Charkowa, nie wiem… I pisała: tatusiu, cze-
mu nie wracasz? Tam, na tym miejscu ludobójstwa 
zginęła polska inteligencja. Ja mogę nie popierać 
Jelcyna, mogę nie popierać innych, ale chwała mu 
za to, że udostępnił dokumenty. I co? Dziś panowie, 
ci generałowie, którzy piją w Hyatt, nie pamiętają 
o Łubiankach? Nie pamiętają o tym.

Państwo Drodzy, nie ma winy bez kary ani kary 
bez winy. Dziękuję wam za to, żeście uznali stan 
wojenny za nielegalny, żeście wytoczyli procesy panu 
Kiszczakowi i panu Jaruzelskiemu. Ale panowie, na-
ród oczekuje właściwego osądzenia. Komuna była 
systemem totalitarnym.

Mało tego, na koniec powiem panu prezesowi – 
wiele razy już tu o tym mówiłem – że kiedy byłem 
przy grobie świętego Piotra… Był tam również błogo-
sławiony Jan Paweł II. I wiecie panowie, za co on po-
dziękował? Za to, że Solidarność nie jest związkiem 
lewicowym, że jest związkiem personalistycznym, 
że broni podmiotowości rodziny i podmiotowości 
człowieka. A dzisiaj ci, którzy ją niszczyli, którzy 
byli w PZPR, w SLD i nie wiadomo, w jakich jeszcze 
organizacjach, grają w telewizji pierwsze skrzypce. 
I kto się śmieje? Ja pamiętam tę niedzielę… Jeden 
z dziennikarzy wystąpił wtedy w mundurze wojsko-
wym – był kapitanem – i ogłosił, że wystąpi towa-
rzysz Jaruzelski. A towarzysz Jaruzelski mówił, że 
musi wprowadzić stan wojenny.

Jakie wojska stały na granicach rosyjskich? To 
była totalna bzdura, robiło się tylko demagogię po 
to, żeby zniszczyć ukochaną ojczyznę, cała ta klika 
dorwała się do koryta. Przecież pamiętamy, kto był 
w Niemczech, kto był na Słowacji, kto był gdzie in-
dziej. Niemcy mówią: no tak, co Polska zrobiła? Jakby 
nie dziesięć lat walki polskiej Solidarności o niepod-
ległość, to nie byłoby dziesięciu dni w Czechach ani 



97

37. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2013 r. 
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. 

(senator J. M. Jackowski) tego ludobójstwa, straciły życie. To jest bolesne, to jest 
bolesne… Major KBW i agent Informacji Wojskowej 
w przestrzeni publicznej jest przedstawiany jako auto-
rytet moralny. Ja się zgadzam z tym, że jako socjolog 
ma duży dorobek, ale nigdy nie odciął się od swojej 
przeszłości. W pamiętnym wywiadzie dla pisma „The 
Guardian” powiedział, że to była jedyna droga. I na-
dal podtrzymuje to, że uczestniczył w totalitarnym, 
zbrodniczym systemie i, będąc pracownikiem pionu 
polityczno-wychowawczego, szkolił janczarów tego 
systemu, tych, którzy prześladowali później polskich 
patriotów.

Tak więc żyjemy w rzeczywistości zatrutej, 
w rzeczywistości, w której toczy się bitwa o pamięć. 
Narzekamy, że narracja jest taka, jaka jest, ale, patrząc 
na to z innej strony, Wysoka Izbo, co by było, gdyby 
nie było Instytutu Pamięci Narodowej? Dlatego też 
w tym kontekście oceniam bardzo wysoko działal-
ność Instytutu Pamięci Narodowej – i to w różnych 
wymiarach: w edukacyjnym, w naukowym i w tym 
dochodzeniowo-śledczym, który jest. Chciałbym 
życzyć Instytutowi Pamięci Narodowej, aby mógł 
funkcjonować w sposób spokojny. I chciałbym też, 
aby te ustalenia, te badania, które przeprowadzacie 
państwo – pracownicy Instytutu Pamięci Narodowej, 
wybitni specjaliści zajmujący się tym okresem hi-
storii, mający swój dorobek naukowy, merytoryczny 
i archiwalny w tym zakresie – a także narracja, którą 
one przedstawiają, w jeszcze lepszy sposób przebijały 
się do opinii publicznej polskiej i międzynarodowej. 
Mianowicie mamy do czynienia z jakimś takim, no, 
można powiedzieć, dość hermetycznym obiegiem. 
Tylko pewne środowiska przyswajają państwa bada-
nia, zapoznają się z publikacjami i uczestniczą w sym-
pozjach – mimo ogromnych wysiłków ta narracja 
jednak się nie przebija. I później mamy takie efekty, 
jakie mamy, że pan sędzia Tuleja porównuje działa-
nia służb specjalnych niezależnej III RP do działań 
oprawców stalinowskich, wykazując totalną igno-
rancję i ośmieszając wymiar sprawiedliwości III RP.

Mamy takie sytuacje, kiedy próbuje się mówić, 
że pojednanie polsko-niemieckie jest już zamkniętą 
kartą, a to, co ostatnio uzyskała strona izraelska od 
strony niemieckiej, czyli odszkodowania dla prawie 
sześćdziesięciu tysięcy osób, pokazuje, ile jeszcze… 
Pytała o to pani senator Sagatowska. Tutaj jest cho-
ciażby kwestia tego, że koleje niemieckie korzystały, 
bo przewoziły ludzi, którzy jechali na stracenie. O ile 
mi wiadomo, to do dziś rozliczenie w tym zakresie 
i zadośćuczynienie nie zostały dokonane przez ko-
leje niemieckie, a była to instytucja państwowa, nie 
prywatna.

To pokazuje, że państwa działania muszą mieć 
swoiste przedłużenie, przełożenie na działania rzą-
du, a nawet rządów, bo rządy się zmieniają, ale poli-
tyka pozostaje. I potrzebna jest silna polska narracja 

powstał Instytut Pamięci Narodowej. Pamiętam, 
że od początku powstania instytutu była budowana 
czarna legenda IPN – mówiono, że instytut jest nie-
potrzebny, że niepotrzebna jest lustracja, a badania 
zostawmy historykom, uniwersytetom. Mówiono, że 
niepotrzebna jest taka instytucja państwowa, że ta 
instytucja jest upolityczniona, że służy jakiejś opcji 
politycznej. Różne zarzuty pojawiały się na przestrze-
ni tych piętnastu lat. A dzisiaj mamy niedosyt, bo 
jeżeli chodzi o narrację historyczną… Była już o tym 
mowa podczas serii pytań, które zadawali państwo 
senatorowie. No, możemy być zaniepokojeni, bo oto 
film, który przez polską opinię publiczną jest nazy-
wany „Nazi matki, nazi ojcowie”, został sprzedany 
do sześćdziesięciu krajów na świecie. A film o Armii 
Krajowej emitowany przez ZDF został nadany tylko 
jednokrotnie i można go było obejrzeć tylko tam, 
gdzie jest odbierany kanał ZDF. Widzimy zatem, ja-
kie są proporcje… Widzimy, co się dzieje. O tym już 
mówili koledzy. Chociażby bulwersujące obchody 
imienin generała Jaruzelskiego, który oto na uroczy-
stości towarzyskiej tryska zdrowiem, energią i do-
brym humorem, ale dla sądów Rzeczypospolitej jest 
człowiekiem ciężko chorym, który nie może uczest-
niczyć w postępowaniu procesowym. Ale nie tylko 
generał Jaruzelski, bo i generał Kiszczak… W jego 
przypadku również orzeczono, że nie może uczest-
niczyć w procesie. A jedna z gazet pokazywała, jak 
spędza czas… To znaczy nie jedna, ale kilka gazet; 
nie będę wymieniał ich tytułów. Gazety pokazały, 
jak generał spędza wolny czas. 

Widzimy zatem, że w Polsce toczy się bitwa 
o pamięć. Bitwa o pamięć, bitwa o to, żeby odciąć 
cezurą historyczną, moralną okres totalitarny, okres 
do 1989 r. od czasów III RP. Widzimy, że w tym za-
kresie niestety cały czas mamy do czynienia z próbą 
relatywizowania historii, pokazywania okresu PRL 
w specyficzny sposób. Mamy również do czynie-
nia z próbą relatywizowania wydarzeń związanych 
z II wojną światową, z naszą historią w ogóle. No 
ale to jest tematyka, która merytorycznie działań 
Instytutu Pamięci Narodowej nie dotyczy. Ale ta bi-
twa o pamięć się toczy.

Wysoka Izbo, dzisiejsza data jest nieprzypadko-
wa – 11 lipca, siedemdziesiąt lat od ludobójstwa wo-
łyńskiego, na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej. 
Wysoka Izbo, mówi się o pojednaniu, mówi się o tych 
strasznych wydarzeniach, ale z tego, co wiem, to 
do dnia dzisiejszego znaczna część ofiar tej masa-
kry, tego ludobójstwa, nie doczekała się pochówku. 
Powtarzam: nie doczekała się pochówku. Do dnia 
dzisiejszego państwo polskie nie było w stanie wyeg-
zekwować na stronie ukraińskiej godnego uczczenia 
szczątków ludzi, którzy w wyniku tej eksterminacji, 
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(senator J. M. Jackowski) o istotne decyzje polityczne, a zwłaszcza gospodar-
cze, ekonomiczne, które rzutują i będą rzutować przez 
następne pokolenia na sytuację gospodarczą związaną 
z ogromnym zadłużeniem.

Byłem także wiceprzewodniczącym nadzwyczaj-
nej komisji w Sejmie, która przygotowała ustawę 
o Instytucie Pamięci Narodowej. Tej komisji prze-
wodniczył wówczas młody poseł, a obecnie minister 
sprawiedliwości Rzeczypospolitej. I pamiętam, jakie 
wówczas były boje. Trzeba powiedzieć wprost, że 
walka o prawdę w państwie, które prawie pięćdzie-
siąt lat było w istocie pod protektoratem radzieckim, 
jest niesłychanie trudna. Decydują o tym tak zwane 
elity, które, głosząc swą nieomylność i dysponując 
ogromną przewagą medialną, często usiłują narzucić 
nieprawdziwy obraz minionych lat. A jak tu słusz-
nie zauważyli moi przedmówcy, nie da się budować 
uczciwej rzeczywistości społeczno-politycznej, nie 
głosząc prawdy i nie dociekając tej prawdy, jakkol-
wiek by ona była dramatyczna i tragiczna.

Dlatego przyłączam się do głosów tych, którzy 
stanowczo twierdzą, że Instytut Pamięci Narodowej 
jest niesłychanie ważnym elementem budowania zrę-
bów suwerennego i uczciwego państwa polskiego, 
a wszyscy ci, którzy chcieliby ten instytut zlikwi-
dować, nie mają uczciwych intencji. Ich prawdziwe 
intencje to niedopuszczenie do ujawnienia prawdy 
o nich, o ich mocodawcach, o tym, czym zajmowali 
się w przeszłości, jak – często w zbrodniczy sposób – 
szkodzili społeczeństwu, państwu polskiemu czy jego 
bohaterom walczącym właśnie o prawdę, o uczciwość.

Panie Prezesie, jeśli chodzi o to, że jesteście pod 
istotną negatywną presją, czy o to, że pojawiają się 
głosy o potrzebie likwidacji instytutu z uwagi na 
oszczędności budżetowe, niech się pan tym w ogóle 
nie przejmuje. Już niedługo będzie lepiej albo znacz-
nie lepiej. A wszystko to, co pan zrobi dla Polski, od-
słaniając prawdę, będzie pańskim osobistym osiągnię-
ciem i wkładem w budowanie tej Rzeczypospolitej, 
która jest Rzeczpospolitą naszych marzeń. Ja jestem 
przekonany, że właśnie dzisiaj, w tej szczególnej sytu-
acji, może pan działać śmiało, uczciwie i obiektywnie. 
I choć obcięto część funduszy, choć nie dopuszczono 
do budowy prawdziwego gmachu, to wszystko to da 
się odrobić, pod warunkiem że ta młoda, uczciwa za-
łoga, którą pan buduje, nie straci wiary w to i nadziei 
na to, że jest sens budowania tej prawdy i że będzie 
się to wiązało, oprócz zabezpieczenia interesu pań-
stwowego, także z ich osobistym awansem, na niwie 
zarówno naukowej, jak i instytucjonalnej.

Mam jednak parę takich uwag, które może nie do-
tyczą bezpośrednio pańskiej działalności czy inaczej, 
instytutu pod pańskim kierownictwem, ale w prze-
szłości miałem z takimi problemami do czynienia.

Jeden z szefów oddziałów instytutu odmówił skie-
rowania wniosku do Sądu Lustracyjnego dotyczącego 

historyczna. Ona jest potrzebna. Taką narrację mają 
Niemcy, taką narrację mają Rosjanie, taką narrację 
mają Czesi, mają ją kraje znacznie od nas mniejsze. 
Te państwa na ten cel przeznaczają duże fundusze, 
tworzą dzieła kinematograficzne, książki, publikacje, 
a przedstawiciele najwyższych władz podejmują ten 
temat i podejmują działania w tej kwestii. Dlatego uwa-
żam, że Polsce potrzebne jest kompleksowe spojrzenie. 
Dzisiaj bowiem, szczególnie w dzisiejszych czasach, 
obok polityki kulturalnej – która polega na promocji 
dorobku duchowego i kulturowego danego kraju – musi 
być też prowadzona polityka historyczna, są to bowiem 
dwa niezbędne instrumenty, które umożliwiają funk-
cjonowanie w ramach jednoczącej się Europy.

I tutaj rola państwa jest, moim zdaniem, bezcenna. 
Dlatego tym, co wzbudza mój niedosyt, jest to, że ad-
ministracja państwowa sprawująca władzę w sposób, 
moim zdaniem, zbyt mały posiłkuje się waszą wie-
dzą, waszymi ustaleniami i waszym doświadczeniem 
w kreowaniu bieżącej polityki państwa. To są sprawy 
nierozłączne i dlatego – już kończę, Pani Marszałek, 
wiem, że czas płynie nieubłaganie – chciałbym zwró-
cić się do pana prezesa, do przedstawicieli Instytutu 
Pamięci Narodowej z apelem: jeszcze więcej odwagi! 
Jeszcze więcej odwagi! I chciałbym zaapelować o to, 
żeby prawda historyczna o tych trudnych czasach, 
kiedy Polska była poddana dwóm straszliwym tota-
litaryzmom – narodowemu socjalizmowi i komuni-
zmowi – i skutkach, jakie to wywołało, została prze-
kazana następnym pokoleniom. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo,
Zapraszam pana senatora Bogdana Pęka.

Senator Bogdan Pęk:

Pani Marszałek! Panie Prezesie! Wysoki Senacie!
Dzisiejsza debata jest okazją do szerszej refleksji 

nad tymi przemianami, w których Instytut Pamięci 
Narodowej odegrał istotną rolę. Pozwolę sobie, korzy-
stając z okazji, podzielić się z Wysoką Izbą swoimi 
doświadczeniami, a także, jak sądzę, swoim drobnym 
wkładem. Byłem w kadencji 1993–1997 przewodni-
czącym sejmowej komisji nadzwyczajnej zajmującej 
się sprawami ustawy lustracyjnej, która tę ustawę 
opracowała. Ona niestety nie weszła w życie, bo za-
brakło jednego sędziego na dwudziestu jeden sędziów 
sądu lustracyjnego. I to było nieszczęście dla Polski, 
bo gdyby wtedy powstał ów sąd lustracyjny, gdyby 
tamta ustawa weszła w życie, to dzisiaj Polska byłaby 
inna – uczciwsza i bogatsza. Okazało się, że brak 
realnej lustracji miał ogromne znaczenie, jeśli chodzi 
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(senator B. Pęk) Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Zapraszam pana senatora Stanisława Iwana.

Senator Stanisław Iwan:

Szanowna Pani Marszałek! Szanowny Panie 
Prezesie!

Ja przede wszystkim chciałbym bardzo podzię-
kować za to, co państwo robicie. I będą to podzięko-
wania bardzo osobiste – za prace na Łączce. Mam 
nadzieję, że doczekam się identyfikacji szczątków 
świętej pamięci majora, a właściwie już podpułkow-
nika Adama Lazarowicza, bo jestem jego wnukiem. 
A więc to są podziękowania bardzo indywidualne 
i bardzo osobiste. I na tle tego chcę powiedzieć, że 
robicie rzeczywiście wspaniałą pracę. Myślę też, że 
najważniejsza tu jest działalność edukacyjna.

Mam też pewną prośbę do IPN, a nawet osobiście 
do pana prezesa. Bo Polska jest różna i gdy jadę na 
Rzeszowszczyznę – ale też do Małopolski, stamtąd 
z kolei wywodzi się mój ojciec… A więc gdy jadę 
na Rzeszowszczyznę – tam, gdzie mój dziadek naj-
pierw, przed wojną, służył społeczności wiejskiej 
pracą organiczną, był tam kierownikiem szkoły, po-
tem dowodził partyzantką, funkcjonował w ramach 
WiN – to widzę, że tam jest wszystko jasne, tam nie 
trzeba pewnych rzeczy tłumaczyć, tam wszyscy wie-
dzą, kto kim był, kto był bohaterem, kto był zdraj-
cą, jak ta cała sytuacja wyglądała. Ale gdy wracam 
do siebie, na tak zwane Ziemie Odzyskane, gdzie 
się urodziłem, to widzę, że tam jest pomieszanie 
z poplątaniem. Tam właśnie jest tylko kilkanaście 
procent ludzi, którzy wiedzą, co i jak się działo, 
nie tylko na Wołyniu, ale i po II wojnie światowej. 
Ale też jest tam wielki głód wiedzy, szczególnie 
w przypadku młodego pokolenia.

I ja sobie nie wyobrażam tego, żebym, będąc na 
posiedzeniu rady miasta na przykład w Rzeszowie 
czy w Krakowie, musiał wysłuchiwać od towarzy-
szy z SLD, że mój dziadek zasłużył na kulkę i że 
Żołnierze Wyklęci to byli rzeczywiście bandyci. 
No ale i u nas się udało – będzie pomnik Żołnierzy 
Wyklętych. Jest już rozstrzygnięty konkurs, choć po-
mnik będzie skromny, bo też pieniądze, które udało 
się zgromadzić na ten cel, są skromne.

Ale teraz chcę prosić o to, żebyście kierowali 
swoją pracę edukacyjną szczególnie właśnie w te 
miejsca, gdzie ona jest potrzebna, żebyście podjęli 
taką działalność bardziej publiczną, która pokaże 
te prowokacje, działania tych wszystkich podszy-
wających się czy to żołnierzy sowieckich, czy pol-
skich z KBW i innych… Bo oni robili prowokacje, 
udawali i mordowali tych właśnie, którzy działali 
w najlepszych intencjach i z najwyższych pobudek 

posła, na którego zachowało się, bagatela, sześćdziesiąt 
kwitów odbioru gotówki za usługi tajnego współpra-
cownika. Oczywiście był to jeden z ważniejszych agen-
tów, obstawiał bardzo ważną osobę w państwie i nie ma 
żadnych wątpliwości, że był tym agentem. Niechaj to 
rozstrzygają sądy, a nie urzędnik instytutu, bo wtedy 
ta wiarygodność zostaje w istotny sposób naruszona. 

Jest druga sprawa, co do której proszę pana preze-
sa, żeby korzystając z tych możliwości, które posia-
da w pionie śledczym, wyspecjalizowanych prawni-
ków, urzędników i historyków, wyjaśnił ją do końca. 
Jechałem sobie dzisiaj samochodem i słyszałem wy-
powiedź prezydenckiego ministra, znanej postaci. Na 
miłość boską, takiego relatywizmu to nie słyszałem od 
lat: tak, owszem, to była zbrodnia, ale nie było to ludo-
bójstwo. Chodzi oczywiście o sprawę, która dzisiaj jest 
przedmiotem szczególnego zainteresowania polskiej 
opinii publicznej i wszystkich mediów, o ludobójstwo 
na Ukrainie. Panie Prezesie, ta sprawa jest cierniem, 
bez wyrwania którego w możliwie delikatny, ale opar-
ty na prawdzie sposób, nie da się zbudować prawdzi-
wych, uczciwych stosunków między Polską a Ukrainą. 
Wszyscy ci, którzy twierdzą, że są jakiekolwiek bądź 
przyczyny polityczne, dla których trzeba mówić o po-
tencjalnym ludobójstwie albo prawie ludobójstwie, są 
oszustami i kłamcami. Dzisiaj mówię to wprost. I niech 
mnie który spróbuje podać do sądu, to dopiero będzie 
wesoło. Otóż ta sprawa jest sztandarowym przykładem 
ludobójstwa. Tam były wszystkie elementy: nadbudowa 
ideologiczna, planowanie w zwartej organizacji, wyko-
nanie, któremu towarzyszyło oprócz wszystkich innych 
okoliczności niebywałe wręcz bestialstwo, bestialstwo, 
które nie ma… no, podobnych przykładów nie ma w no-
wożytnej historii ludzkości. I nie chodzi o to, żeby kogoś 
osądzać, tylko ludobójstwo jest ludobójstwem, albo go 
nie ma. A jeżeli wysocy urzędnicy państwowi w imię 
tak zwanych wyższych celów usiłują to tuszować bądź 
powiadać, że być może, ale nie na pewno, to dają tylko 
pożywkę silnemu nurtowi nacjonalizmu, groźniejszemu 
niż to, co niektórzy usiłują nam wmawiać, oceniając 
niektóre polskie młodociane ruchy.

Życzę panu prezesowi i całej załodze IPN wielu 
dalszych sukcesów. I nie bójcie się odsłaniać tej praw-
dy! Polska tej prawdy potrzebuje. Bez pełnej prawdy 
o swojej historii, bez osądzenia głównych zbrodniarzy 
nie będzie dobrego i uczciwego rozwoju.

A tak nawiasem mówiąc, to chyba są możliwości 
prawne, żeby powołać biegłych, którzy ocenią, czy 
pan Jaruzelski jest chory, czy nie jest, czy pan generał 
Kiszczak może na daczy wyprężać pierś do słonecz-
ka, a nie może stanąć przed sądem. Bo z sądami bywa 
różnie, jak pan prezes dobrze wie. Ale sądy sądami, 
a sprawiedliwość musi być po naszej stronie! Dziękuję 
za uwagę. (Oklaski)
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37. posiedzenie Senatu w dniu 11 lipca 2013 r. 
Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni  

przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2012 r. – 31 grudnia 2012 r. Komunikaty

(senator S. Iwan) Senator Sekretarz Przemysław Błaszczyk:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej 

w sprawie rozpatrzenia wniosków zgłoszonych do 
ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 
społecznych oraz niektórych innych ustaw, druk se-
nacki nr 391, odbędzie się dzisiaj bezpośrednio po 
ogłoszeniu przerwy w obradach Senatu w sali nr 179.

Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej, 
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych poświęcone pierw-
szemu czytaniu projektu ustawy o zmianie ustawy 
o Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o zmianie 
ustawy – Prawo zamówień publicznych, druk senacki 
nr 352, odbędzie się jutro, to jest 12 lipca bieżącego 
roku, o godzinie 8.00 w sali nr 217.

Posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w sprawie 
rozpatrzenia wniosków do ustawy o zmianie ustawy 
o urzędzie ministra obrony narodowej oraz niektórych 
innych ustaw, druk nr 390, odbędzie się dziesięć mi-
nut po ogłoszeniu przerwy w obradach Senatu w sali 
nr 217.

Wspólne posiedzenie Komisji Gospodarki 
Narodowej oraz Komisji Spraw Zagranicznych 
w sprawie rozpatrzenia wniosku do ustawy o ra-
tyfikacji Umowy o ustanowieniu Bałtyckiego 
Funkcjonalnego Bloku Przestrzeni Powietrznej po-
między Rzecząpospolitą Polską i Republiką Litewską, 
podpisanej w Wilnie dnia 17 lipca 2012 r., odbędzie 
się dzisiaj bezpośrednio po ogłoszeniu przerwy w ob-
radach w sali nr 182.

Następnie odbędzie się posiedzenie Komisji 
Gospodarki Narodowej w sprawie rozpatrzenia wnio-
sków do ustawy o zmianie ustawy – Prawo energe-
tyczne oraz niektórych innych ustaw.

Jutro o godzinie 9.00 w sali nr 217 po zakończe-
niu wspólnego posiedzenia Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Budżetu i Finansów Publicznych odbę-
dzie się posiedzenie Komisji Gospodarki Narodowej 
w sprawie rozpatrzenia ustawy o zmianie ustawy 
o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie pracy 
kierowców. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Zarządzam przerwę w obradach Senatu do jutra 

do godziny 10.00.

w sprawie Polski, którzy nie zawahali się swoje-
go życia oddać dla Polski i w imię tego, co było 
kwintesencją ich działania, a o czym mówi hasło: 
Bóg, Honor, Ojczyzna. To byli tacy ludzie i trzeba 
o nich mówić. Ja widzę, że zainteresowanie tymi 
sprawami jest, tylko jest za mało materiałów, za 
mało wiedzy w przestrzeni publicznej w tej właśnie 
części kraju. Dlatego proszę, skierujcie tam więcej 
swoich działań.

Jeszcze raz dziękuję bardzo i jeszcze raz chy-
lę czoła przed wami. Tak, padały tu wielkie sło-
wa o zadaniach i roli IPN, ja też tak uważam. Za 
wszystko dziękuję i proszę: trwajcie, róbcie swoje 
i niech to będzie na chwałę ojczyzny. Dziękuję bar-
dzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Zamykam dyskusję.
Czy pan prezes chciałby jeszcze zabrać głos i usto-

sunkować się do wystąpień senatorów w dyskusji?

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:

Jeśli pani marszałek pozwoli, chciałbym podzięko-
wać za te wszystkie głosy, za głosy wsparcia, one są 
dla nas bardzo ważne, i za to, że państwo dostrzegają, 
doceniają naszą pracę i widzą jej sens. Za to bardzo 
dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, 
panu Łukaszowi Kamińskiemu, za przedstawienie 
informacji.

Stwierdzam, że Senat zapoznał się z informacją 
o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 
Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. 
Dziękuję bardzo.

Komunikaty.

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 21 minut 03)



(Posiedzeniu przewodniczą wicemarszałek Jan 
Wyrowiński, marszałek Bogdan Borusewicz oraz wi-
cemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Panie i Panowie Senatorowie, wznawiam posie-
dzenie.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 
stole prezydialnym.

Wysoki Senacie, na początek proponuję uzupeł-
nienie porządku obrad o punkt: ustawa zmieniająca 
ustawę o zmianie ustawy o transporcie drogowym 
oraz ustawy o czasie pracy kierowców – i rozpatrzenie 
tego punktu jako dwunastego.

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

(Rozmowy na sali)
Sprzeciwu nie słyszę, bo, jak rozumiem, senato-

rowie Rulewski i Kutz rozmawiają o sprawach nie-
związanych z tą ustawą.

Zatem, wobec braku głosów sprzeciwu, stwier-
dzam, że Senat przedstawioną propozycję przyjął.

W tej chwili ogłaszam przerwę do momentu 
przybycia przedstawiciela rządu, który zobowiąza-
ny jest przedstawić informację Ministra Finansów 
o działalności instytucji parabankowych na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględnie-
niem zagrożeń dla obywateli i systemu finansów 
publicznych.

Ministerstwo wiedziało o tym, że o 10.00 zaczy-
nają się obrady, zresztą jak gdyby specjalnie rozpo-
częliśmy je w tym, że tak powiem, przewidywalnym 
terminie…

(Senator Stanisław Kogut: A do kiedy przerwa?)
Do momentu przybycia przedstawiciela…
(Senator Stanisław Kogut: A jak przyjdzie jutro?)
Jutro nie przyjdzie, jak sądzę. Zresztą jest in-

formacja, że bieży ku nam, podobno z sali sej-
mowej.

(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 07 
do godziny 10 minut 09)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Jest pan minister, witamy pana ministra.
Zapraszam od razu na trybunę, Panie Ministrze.
Wznawiam obrady.
(Rozmowy na sali)
Panów senatorów uprzejmie proszę o przeniesienie 

tej debaty do kuluarów.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu je-

denastego porządku obrad: informacja Ministra 
Finansów o działalności instytucji parabankowych 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z uwzględ-
nieniem zagrożeń dla obywateli i systemu finansów 
publicznych.

Witam pana ministra Wojciecha Kowalczyka, pod-
sekretarza stanu w Ministerstwie Finansów.

I bardzo proszę o zabranie głosu i przedstawienie 
informacji. Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Wojciech Kowalczyk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Przepraszam bardzo za spóźnienie, ale równolegle 

odbywają się dwa posiedzenia – w Sejmie i w Senacie.
Informacja ministra finansów o działalności insty-

tucji parabankowych na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej z uwzględnieniem zagrożeń dla obywateli 
i systemów finansów publicznych.

W związku z tematem mojego wystąpienia chciał-
bym zaprezentować kwestię dotyczącą zmian regu-
lacyjnych, które w ocenie mojej czy Ministerstwa 
Finansów są pożądane w celu zwiększenia bez-
pieczeństwa i wiarygodności rynku finansowego 
w Polsce oraz poziomu ochrony konsumentów ko-
rzystających z usług instytucji szeroko rozumiane-
go sektora parabankowego. Proponowane zmiany 
prawne, które pragnę pokrótce przedstawić, dotyczą 
projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad 
rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz 
niektórych innych ustaw. Wnioskodawcą tej ustawy 
jest minister finansów.

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 10 minut 05)
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37. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2013 r. 
Informacja Ministra Finansów o działalności instytucji parabankowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

z uwzględnieniem zagrożeń dla obywateli i systemu finansów publicznych 

(podsekretarz stanu W. Kowalczyk) robocza przedstawiła wypracowane rekomendacje 
Komitetowi Stabilności Finansowej, który przyjął je 
we wspomnianym raporcie.

Jakie są rekomendowane działania regulacyjne? 
Przypadek Amber Gold uwidocznił potrzebę wypo-
sażenia Komisji Nadzoru Finansowego w większe 
uprawnienia w zakresie możliwości weryfikacji tego, 
czy określona działalność prowadzona przez pod-
mioty nieregulowane wymaga uzyskania stosownego 
zezwolenia. Urząd Komisji Nadzoru Finansowego już 
w grudniu 2009 r. złożył w Prokuraturze Rejonowej 
w Gdańsku Oliwie zawiadomienie o podejrzeniu po-
pełnienia przez Amber Gold przestępstwa z art. 171 
ust. 1 ustawy – Prawo bankowe. Ze względu na to, 
że KNF nie ma uprawnień do występowania o prze-
prowadzenie postępowania wyjaśniającego wobec 
przedmiotów niepodlegających nadzorowi finanso-
wemu poza podmiotami rynku kapitałowego, UKNF, 
składając zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa, nie dysponował pełną informacją na 
temat działalności prowadzonej przez spółkę. W celu 
uniknięcia podobnych sytuacji w przyszłości niezbęd-
ne jest nadanie KNF uprawnień do żądania informacji 
od podmiotów spoza sektora bankowego, co do któ-
rych istnieje podejrzenie, że prowadzą działalność 
polegającą na zbieraniu środków finansowych w celu 
obciążenia ich ryzykiem lub inną działalność para-
bankową.

Możliwość prowadzenia postępowań wyjaśnia-
jących winna być rozciągnięta na wszystkie sektory 
rynku finansowego. Działalność Amber Gold wskazu-
je również na potrzebę podwyższenia sankcji karnych 
za gromadzenie bez zezwolenia środków finanso-
wych innych osób w celu obciążania ich ryzykiem. 
Sankcja karna powinna w szczególności oddziaływać 
prewencyjnie, odstraszająco w stosunku do osób lub 
podmiotów, które tego rodzaju działalność chciałyby 
wykonywać nielegalnie. Jednocześnie wymiar sank-
cji karnej powinien być na tyle wysoki, aby umożli-
wiał sędziom różnicowanie wymiaru orzekanej kary 
grzywny oraz pozbawienia wolności – w zależności 
od stopnia szkodliwości prowadzonego przedsięwzię-
cia dla interesów klientów. Proponowane podwyższe-
nie sankcji w zakresie kary pozbawienia wolności 
z trzech do pięciu lat ma na celu zapewnienie spójno-
ści z innymi regulacjami dotyczącymi instytucji ryn-
ku finansowego. Analogiczne rozwiązania przewiduje 
ustawa z maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych. 
Z uwagi na to, że przestępstwa popełniane na rynku 
finansowym charakteryzują się zazwyczaj znacznymi 
rozmiarami w wymiarze finansowym, w zakresie 
wysokości grzywny proponowane jest podwyższenie 
sankcji do 10 milionów zł.

W przypadku kierowania do prokuratury za-
wiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw 
określonych w ustawach wskazanych w ustawie 

Przedmiotowy projekt jest wynikiem rekomenda-
cji zawartych w raporcie „Analiza działań organów 
i instytucji państwowych w odniesieniu do Amber 
Gold”, przyjęty przez Komitet Stabilności Finansowej 
w dniu 18 marca bieżącego roku.

Zespół do spraw Programowania Prac Rządu 
w KPRM na wniosek ministra finansów podjął w dniu 
12 czerwca bieżącego roku decyzję o wpisaniu do 
wykazu prac Rady Ministrów projektu założeń do 
projektu ustawy o zmianie ustawy o nadzorze nad 
rynkiem finansowym, ustawy – Prawo bankowe oraz 
niektórych innych ustaw.

Upadek Amber Gold, w wyniku którego oszczęd-
ności utraciło ponad dziesięć tysięcy obywateli, uwi-
docznił – zarówno ze względu na skalę działalności 
tego podmiotu, jak i ze względu na wykonywanie 
przez niego działalności regulowanej bez wymagane-
go prawem zezwolenia – potrzebę przeanalizowania 
sytuacji w kontekście jej wpływu na stabilność sek-
tora finansowego. W dniu 16 sierpnia 2012 r. odbyło 
się posiedzenie Komitetu Stabilności Finansowej, 
podczas którego przeanalizowano przypadek firmy 
Amber Gold oraz w szerszym zakresie działalność in-
stytucji finansowych nieobjętych regulacjami z zakre-
su rynku finansowego. W posiedzeniu komitetu poza 
jego członkami uczestniczył prezes Rady Ministrów, 
minister sprawiedliwości, prezes Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, zastępca Prokuratora 
Generalnego oraz rzecznik praw obywatelskich. 
W opinii komitetu działalność Amber Gold oraz tak 
zwanych podmiotów parabankowych nie wpływa na 
stabilność polskiego sektora finansowego, niemniej, 
dostrzegając zagrożenia płynące z działalności pod-
miotów świadczących usługi finansowe, nienależą-
cych do sektora regulowanego i nadzorowanego… Ze 
względu na bezpieczeństwo odbiorców usług świad-
czonych przez wspomniane podmioty komitet podjął 
decyzję o powołaniu grupy roboczej do spraw insty-
tucji parabankowych, której zadaniem było dokonanie 
analizy obowiązujących przepisów prawa i zareko-
mendowanie działań umożliwiających lepszą kon-
trolę nad działalnością podmiotów nieregulowanych 
na rynku finansowym oraz skuteczne eliminowanie 
z rynku przedsiębiorców prowadzących działalność 
w sposób nielegalny. W skład powołanej grupy robo-
czej weszli przedstawiciele ministra finansów, Urzędu 
Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowego Banku 
Polskiego, Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, 
Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, Prokuratury Generalnej, 
Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Grupa ta opra-
cowała wiele rekomendacji. Ich część wymaga inter-
wencji legislacyjnej, a realizacja w przypadku innej 
części rekomendacji ma wymiar proceduralny. Grupa 
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(podsekretarz stanu W. Kowalczyk) wyeliminowanie odsetek nadmiernych, tak zwanych 
lichwiarskich, oraz wyrównanie pozycji obu stron 
poprzez wprowadzenie zasady redukcji odsetek za 
opóźnienie przewyższających dopuszczalną granicę 
do poziomu odsetek maksymalnych.

Rozważając wprowadzenie górnego limitu wy-
sokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, 
należy mieć na uwadze to, iż łączne koszty obsługi 
długu często przekraczają wysokość zaciągniętej po-
życzki lub kredytu. Przeciętny kredyt to zazwyczaj 
niewielka suma, natomiast wysokie są opłaty, które 
w sytuacji korzystania przez konsumenta z pożyczek 
i kredytów w kilku instytucjach naraz powodują szyb-
ko rosnący obszar zadłużenia poza systemem ban-
kowym. Proponowana regulacja jest rozwiązaniem 
chroniącym przed sytuacją, w której przedsiębiorcy, 
przestrzegając regulacji dotyczących maksymalnych 
wysokości odsetek, jednocześnie zastrzegaliby sobie 
ustanawianie wysokich prowizji i dodatkowych opłat 
o różnym charakterze, żeby w ten sposób niejako zre-
kompensować sobie ograniczenia w zakresie odsetek 
od udzielonych środków.

Propozycja regulacji zakłada, by wszelkie koszty, 
które konsument jest zobowiązany ponieść w związ-
ku z umową o kredyt – w szczególności odsetki, opła-
ty, prowizje, podatki i marże – jeżeli są one znane 
kredytodawcy, a także koszty usług dodatkowych 
w przypadku, gdy ich poniesienie jest niezbędne do 
uzyskania kredytu, nie przekraczały górnego limitu 
określonego w ustawie o kredycie konsumenckim.

Chciałbym nadmienić, iż projektowana rządowa ini-
cjatywa ustawodawcza nie obejmuje istotnej rekomenda-
cji grupy roboczej do spraw instytucji parabankowych 
dotyczącej obowiązku zgłaszania przez kredytodawców 
kredytu konsumenckiego do zewnętrznych baz danych 
prowadzonych przez biura informacji gospodarczych 
lub rejestry kredytowe informacji o wierzytelnościach 
konsumenta powstałych z tytułu zawarcia umowy kre-
dytu konsumenckiego. Wprowadzenie wspomnianego 
obowiązku pozwoliłoby na bardziej prawidłową ocenę 
zdolności kredytowej konsumenta z wykorzystaniem 
możliwie pełnej informacji o zaciągniętych zobowią-
zaniach zarówno w bankach, jak i poza sektorem ban-
kowym. Tym samym miałoby to również pozytywne 
oddziaływanie na zwiększenie stabilności sektora fi-
nansowego, przeciwdziałając nadmiernemu zadłużeniu 
konsumentów, a także realizując postulat odpowiedzial-
nego kredytowania, jak i odpowiedzialnego zaciągania 
kredytów i pożyczek. Zagadnienia związane z wymianą 
informacji niezbędnych do oceny zdolności kredytowej 
konsumenta są przedmiotem prowadzonych aktualnie 
prac sejmowych w zakresie poselskiego projektu usta-
wy o zmianie ustawy o nadzorze nad rynkiem finanso-
wym i niektórych innych ustaw – druk sejmowy nr 992. 
Projekt stanowiska rządu wyraża kierunkowo poparcie 
dla poselskiej inicjatywy legislacyjnej i został przyjęty 

o nadzorze nad rynkiem finansowym należałoby – 
w celu usprawnienia współpracy z organami ściga-
nia – wprowadzić możliwość udostępniania przez 
KNF informacji stanowiących tajemnicę zawodową. 
Dotyczy to między innymi przestępstw popełnianych 
przeciwko bezpieczeństwu obrotu na rynku kapitało-
wym, przeciwko ochronie tajemnicy bankowej, ubez-
pieczeniowej i tajemnicy rynku kapitałowego, prze-
ciwko bezpieczeństwu depozytów, ochronie nazw 
rodzajowych podmiotów prowadzących działalność 
regulowaną na rynku finansowym lub nazwy tej 
działalności. Przedmiotowe rozwiązanie pozwoliłoby 
formułować treść zawiadomienia w sposób rzetelny 
i umożliwiający organom ścigania znacznie szybszą 
ocenę jego zasadności, a także podjęcie stosownych 
działań w zakresie właściwości już na etapie analizy 
treści takiego zawiadomienia.

W świetle dynamicznego rozwoju działalności po-
zabankowych podmiotów pożyczkowych najczęściej 
udzielających drobnych pożyczek gotówkowych, czyli 
tak zwanych chwilówek, ze względu na zapewnienie 
ochrony klientom tego rodzaju instytucji istotne jest 
wprowadzenie reglamentacji działalności pożyczko-
wej. Nastąpiłoby to poprzez uzależnienie możliwo-
ści jej wykonywania od uzyskania wpisu w rejestrze 
działalności regulowanej, oczywiście po spełnieniu 
określonych ustawą warunków. Chodziłoby na przy-
kład o wymóg niekaralności za określone rodzaje 
przestępstw osób kierujących przedsiębiorstwem czy 
wymóg posiadania środków własnych umożliwiają-
cych prowadzenie działalności pożyczkowej.

Do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
wpływają sygnały informujące o nieprzestrzeganiu 
przepisów o kredycie konsumenckim, trudnościach 
z obsługą oraz wysokich kosztach pożyczek zawiera-
jących niejednokrotnie liczne ukryte opłaty. W swo-
ich działaniach UOKiK spotkał się z praktyką za-
kładania kolejnych spółek przez osoby, które były 
wspólnikami wcześniej karanych przedsiębiorców lub 
członkami zarządów karanych spółek, przy czym te 
nowe spółki implementowały i stosowały wcześniej 
zakwestionowane, niezgodne z prawem praktyki biz-
nesowe. Z tego względu wstępna i późniejsza kontrola 
tego rodzaju działalności jest niezbędna w celu za-
pewnienia odpowiedniego poziomu ochrony interesu 
klientów takich instytucji.

Proponowane wprowadzenie maksymalnej wyso-
kości odsetek za opóźnienie w spłacie oraz odsetek 
od odsetek, jak również maksymalnej wysokości rze-
czywistej rocznej stopy oprocentowania… Ja może 
przypomnę, co to jest RRSO. Otóż jest to całkowi-
ty koszt kredytu ponoszony przez konsumenta wy-
rażony jako wartość procentowa całkowitej kwoty 
kredytu w stosunku rocznym. Celem propozycji jest 
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(podsekretarz stanu W. Kowalczyk) Pan senator Klima jako pierwszy, proszę bardzo, 
ze względu na to, że to jego inicjatywa. Potem pan 
senator Matusiewicz się zgłaszał… A, pan senator 
Pęk, przepraszam bardzo.

Senator Maciej Klima:

Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Ministrze! Trzy krótkie pytanka na początek. 
Komitet Stabilności Finansowej spotkał się 

w sierpniu zeszłego roku. Pan wymienił w swoim 
wystąpieniu szereg rekomendacji, zaleceń, które po-
winny zostać wprowadzone, a ja chciałbym usłyszeć, 
które konkretnie zalecenia zostały wprowadzone. Bo 
jednym tchem pan przedstawił wszystkie zalecenia 
zaproponowane wówczas przez Komitet Stabilności 
Finansowej. Miało to miejsce oczywiście po upadku 
Amber Gold. To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Kto w warunkach krajowych mo-
nitoruje sytuację parabanków? Czy to jest UOKiK, 
czy to jest Ministerstwo Finansów, czy to jest Komisja 
Nadzoru Finansowego, czy też robią to wszystkie trzy 
wymienione instytucje razem, łącznie?

I trzecie pytanie. Niestety obserwujemy zjawisko 
ponoszenia dużych strat przez obywateli. Na prze-
strzeni pięciu lat straty obywateli związane z działal-
nością parabankową wzrosły ze 170 milionów zł do 
ponad 2 miliardów zł, jak to było w ubiegłym roku. 
Są to straty na rzecz firm parabankowych, które zni-
kają lub które swoją działalnością powodują straty 
u osób deponujących u nich określone sumy finan-
sowe. Dlatego też zastanawiam się, jakie działania, 
w związku z tym, że wspomniane zjawisko, tak jak 
pan powiedział, nabiera tempa… To nie jest zjawi-
sko charakterystyczne tylko dla naszego kraju, ono 
jest obserwowane też w innych krajach europejskich. 
W związku z sytuacją gospodarczą i trudnościami 
wielu obywateli z pozyskaniem kredytów w bankach 
taka działalność, niestety, cały czas się rozwija. 

Dlatego też pytam, czy Ministerstwo Finansów 
ma jakieś plany, by ograniczyć tego typu działalność? 
Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

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

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Wojciech Kowalczyk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Może zacząłbym od definicji parabanku. Tym 

pojęciem powinno określać się legalnie działa-
jący podmiot, niebędący bankiem ani instytucją 

przez Komitet Stały Rady Ministrów w dniu 27 czerw-
ca. W najbliższych dniach powinien być przyjęty przez 
Radę Ministrów.

Jeżeli chodzi o dane statystyczne dotyczące poza-
bankowych firm pożyczkowych, to wartość pożyczek 
udzielonych w latach 2007–2012, w średnim okresie, 
wykazuje tendencję rosnącą. W roku 2012 sprzedaż 
wyniosła 2 miliardy 265 milionów zł i była wyższa 
w porównaniu ze sprzedażą w roku 2011 o 165 milio-
nów zł. Zmiany w okresach rocznych 2010–2012 cha-
rakteryzowały się szczególnie wysoką dynamiką, tempo 
wzrostu rok do roku nie przekroczyło 14%. Średnie tem-
po wzrostu wartości sprzedaży pożyczek udzielonych 
w latach 2007–2012 wyniosło około 10%. Liczba klien-
tów obsługiwanych przez sektor firm pożyczkowych 
zwiększyła się w okresie 2007–2012 o prawie czterysta 
trzydzieści tysięcy. Od 2010 r. notowano systematycz-
ny wzrost liczby klientów. W ostatnich dwóch latach 
ich liczba przekroczyła milion, w 2012 r. było milion 
trzysta pięćdziesiąt osiem tysięcy klientów. Dynamika 
liczby obsługiwanych klientów dla rynku ogółem była 
w okresie 2007–2012 na przeciętnym poziomie, średnie 
tempo zmian dla całego okresu wyniosło około 8%.

Największym dostawcą pożyczek niebankowych 
jest firma Provident, jednak traciła ona na rynku 
udziały procentowe na rzecz innych firm, wchodzą-
cych na rynek. Prawdopodobną przyczyną tego była 
modyfikacja własnej strategii biznesowej.

Na koniec chciałbym podkreślić jeszcze jedną waż-
ną sprawę, to jest inicjatywę i działania podjęte przez 
Komisję Nadzoru Finansowego, szczególnie jeżeli cho-
dzi o złagodzenie warunków kredytowania, które są 
regulowane przez rekomendację S i rekomendację T 
Komisji Nadzoru Finansowego. Rekomendacja S do-
tyczy kredytu konsumenckiego i w znacznym stopniu 
liberalizuje zarekomendowane zasady udzielania kre-
dytów konsumenckich przez banki, bo należy również 
podkreślić, że mieliśmy do czynienia z wypychaniem 
szczególnie klientów o niższych dochodach z banków 
do firm pożyczkowych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Chciałbym, po pierwsze, powiedzieć, że Senat 

zajmuje się tą sprawą na wniosek pana senatora 
Macieja Klimy, a po drugie, powitać wiceprezesa 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pana 
Jana Króla, oraz przedstawicieli Komisji Nadzoru 
Finansowego – witam serdecznie. Wszyscy są oczy-
wiście do dyspozycji państwa senatorów, a w szcze-
gólności pan minister.

Teraz można zadawać pytania panu ministrowi, 
pytania muszą trwać nie dłużej niż minutę.
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(podsekretarz stanu W. Kowalczyk) pytanie brzmi: czy uważa pan, że to jest lichwa? 
I dlaczego to tolerujecie? Dlaczego szczególnie Urząd 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów niczego w tej 
sprawie nie robi? 

Bo moim zdaniem to jeden z największych skan-
dali. W większości państw europejskich takie firmy 
nie są w ogóle dopuszczane do obrotu, a w Polsce 
biedniejące społeczeństwo zmuszone jest do sięgania 
po te chwilówki, które są o wiele gorsze od starożyt-
nej lichwy, bo poziom ich oprocentowania jest wręcz 
skandaliczny.

Drugie pytanie. Czy w ministerstwie prowadzi 
się w ogóle jakieś rozmowy z innymi ministrami, 
w ramach Unii Europejskiej albo poza nią, w celu 
likwidacji rajów podatkowych? Bo… Łatwo jest pie-
niądze wyszabrować, a znacznie trudniej je, że tak 
powiem, wyprać. I gdyby raje podatkowe w obrocie 
między państwami cywilizowanymi zniknęły, to 
przestępstwa białych kołnierzyków – przestępstwa 
podatkowe, przestępstwa finansowe, które są zmo-
rą dzisiejszej otwartej gospodarki – o wiele trud-
niej byłoby popełniać. Ta kwestia dotyczy również 
parabanków, bo chodzi tutaj o w miarę swobodny 
transfer środków finansowych, podczas gdy nadzór 
KNF jest albo spóźniony, albo niewystarczający. To 
wszystko generuje wypływ kapitału, w tym kapita-
łu inwestycyjnego, i powoduje gwałtowny wzrost 
zadłużenia państwowego, na co największy wpływ 
miało OFE.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania? Widzę, że jeszcze są.
Pan senator Zając, proszę.

Senator Józef Zając:

Mam w swoim biurze zgłoszonych kilka spraw 
związanych z funkcjonowaniem parabanków i re-
zultatami tego ich funkcjonowania. Dwie z nich 
zdecydowałem się prowadzić. I muszę powiedzieć, 
że w takich przypadkach chodzi głównie o osoby 
o dosyć niskiej możliwości rozpoznania prawa, 
osoby starsze… Sprawy, których prowadzenia się 
podjąłem, dotyczą osób powyżej osiemdziesiąte-
go roku życia, które uwierzyły w to, co się podaje 
w mediach, i – niestety, ale trzeba to stwierdzić – 
nie otrzymały żadnej pomocy od instytucji ochrony 
konsumentów. Dziękuję bardzo.

(Senator Bogdan Pęk: Do likwidacji…)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Ale jak brzmi 

pytanie?)
Czy w ogóle przewiduje się podjęcie jakichś kro-

ków ustawowych mających na celu to, aby ten pro-
ceder się zakończył?

uprawnioną na podstawie odrębnych przepisów do 
przyjmowania depozytów i udzielania kredytów, 
lecz wykonujący czynności podobne do czynności 
bankowych i niepodlegający nadzorowi finanso-
wemu.

Obecnie tak zwane parabanki nie są objęte nad-
zorem Komisji Nadzoru Finansowej ani nadzorem 
ministra finansów. Jak rozumiem, Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów może się odnosić do 
ich działalności – chodzi o kontekst reklamowania 
czy nieuczciwej konkurencji – jak do działalności 
każdego innego podmiotu gospodarczego.

Zalecenia Komitetu Stabilności Finansowej, jak 
pan senator słyszał w mojej wypowiedzi, nie zosta-
ły jeszcze wprowadzone. Część zaleceń, w postaci 
inicjatywy poselskiej klubu PSL, jest już na etapie 
prac w Sejmie, w Komisji Finansów Publicznych, 
część jest na poziomie wewnętrznych uzgodnień 
w Ministerstwie Finansów. Dziękuję…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Tam była jeszcze 
kwestia…)

(Senator Maciej Klima: Były jeszcze dwa dodat-
kowe pytania.)

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Były dwa 
dodatkowe pytania. Może pan senator powtórzy, 
bo…)

Tak jak powiedziałem, nikt tego nie nadzoruje. 
Tej sprawy dotyczyło drugie pytanie – tak? UOKiK 
działa w ramach własnych kompetencji. Wdrożenie 
z KSF… Powiedziałem, jaki jest stan faktyczny. Nie 
wiem, jakie było trzecie pytanie.

(Senator Maciej Klima: Definicja jest znana 50–
55% obywateli. Chodzi o to, co to jest instytucja pa-
rabankowa. Przynajmniej takie są dane…)

(Głos z sali: Nie. Parabanki to złe określenie, bo 
parabankami są…)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Panowie Senatorowie, proszę nie… To jest kwestia 
jak gdyby tego, jak społecznie rozpoznawana jest 
dana instytucja. Oczywiście jest to problem.

Pan senator Pęk, bardzo proszę. Pan senator Pęk 
zadaje teraz pytanie.

Senator Bogdan Pęk:

Panie Ministrze! Ja ma pytanie do pana i przed-
stawicieli urzędu ochrony konsumentów, pytanie 
o instytucje pożyczkowe. 

Czy nie uważa pan, że to jest ewidentna lichwa, 
jeżeli oprocentowanie pożyczek dla biednych ludzi 
– mówię tu zarówno o chwilówkach, jak i o ofercie 
w Providencie – przekracza kilkaset procent? Moje 
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(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Jak uświadomić 
społeczeństwo…)

To ja bym może oddał głos panu prezesowi 
UOKiK…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Właśnie, właśnie.)
…gdy chodzi o ochronę konsumentów przez 

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oczy-
wiście jeśli państwo senatorowie pozwolą.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Oczywiście, pan marszałek też pozwala. Tak że 
bardzo proszę, Panie Prezesie, o przybycie tutaj.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wojciech Kowalczyk: Jeszcze pan senator…)

Pan może zajmie miejsce tam, przy panu senatorze 
Seweryńskim, i potem…

Bardzo proszę, Panie Prezesie. Będziecie panowie 
odpowiadali na przemian, tak? Bardzo proszę.

Panie Ministrze, proszę usiąść tam, przy panu se-
natorze Seweryńskim.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wojciech Kowalczyk: Dobrze, już.)

Pan wiceprezes Jan Król, bardzo proszę.

Wiceprezes  
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów  
Jarosław Król:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo! Wysoki 
Senacie!

Po pierwsze, chciałbym powiedzieć, że nie jest prawdą, 
że konsumenci w Polsce nie otrzymują pomocy. System 
ochrony konsumentów jest bardzo dobrze zorganizowany 
i bardzo rozbudowany. Przede wszystkim konsumen-
ci mogą zwrócić się do powiatowych bądź miejskich 
rzeczników praw konsumentów, których jest w Polsce 
około trzystu siedemdziesięciu, mogą też zwracać się do 
czterdziestu biur terenowych Federacji Konsumentów. 
Także w przypadku, gdy konsument zwróci się do Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów – który wprawdzie 
nie ma kompetencji władczych w sprawach indywidu-
alnych, kreuje bowiem jedynie politykę konsumencką 
i zajmuje się praktykami naruszającymi zbiorowe in-
teresy konsumentów – zawsze może otrzymać poradę. 
Ponadto z inicjatywy urzędu funkcjonuje darmowa in-
folinia konsumencka, poprzez którą konsument zawsze 
może zwrócić się z pytaniem. I korzystają z tego ogromne 
rzesze konsumentów. Jest również nowe medium, które 
wprowadziliśmy jakiś czas temu – to jest, proszę państwa, 
możliwość zadawania pytań z zakresu prawa ochrony 
konsumentów za pośrednictwem e-maila. Tak więc ja 
nie spotykam się z takimi przypadkami – choć oczywi-
ście może się tak zdarzyć w jakichś sytuacjach bardzo 
incydentalnych – żeby konsument nie otrzymał porady. 

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Może najpierw pan minister, a potem ewentualnie 

pan prezes. Tak, Panie Prezesie?
Dziękuję bardzo.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Wojciech Kowalczyk:

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, tak, 
w Ministerstwie Finansów dostrzegamy, że mamy 
do czynienia z nadmiernymi obciążeniami, z obcho-
dzeniem ustawy lichwiarskiej, która w tej chwili limi-
tuje górny pułap odsetek. Jest ona obchodzona przez 
wprowadzanie dodatkowych opłat prowizyjnych czy 
dodatkowych opłat za usługi. I w efekcie całkowity 
koszt oprocentowania przewyższa trzykrotność stopy 
lombardowej – to jest, o ile pamiętam, maksymal-
na wysokość oprocentowania dopuszczana prawem. 
Dlatego jedną z rekomendacji Komitetu Stabilności 
Finansowej jest wprowadzenie rzeczywistej, realnej 
stopy oprocentowania, co powinno rozwiązać wszyst-
kie te problemy, bo będzie w niej uwzględniony cał-
kowity koszt kredytu. Będą tam wyliczone nie tylko 
odsetki, lecz także opłaty, czyli procentowo będzie 
pokazane to, ile spłacamy kredytu…

(Senator Maciej Klima: Lista kosztów, oprocen-
towania…)

Tak, RRSO.
Tak że, przyznaję, mamy do czynienia z praktyka-

mi lichwiarskimi. I właśnie ta rekomendacja, która już 
jest… Wydaje mi się, że w ciągu miesiąca powinny 
już być uzgodnienia międzyresortowe, tak że posta-
ram się przyspieszyć prace nad tymi rozwiązaniami 
jeszcze wewnątrz resortu.

Jeśli chodzi o likwidację rajów podatkowych, 
o którą zapytał pan senator Pęk, to nie jestem spe-
cjalistą podatkowym, ale wiem, że prace, które toczą 
się w ministerstwie, idą właśnie w takim kierunku. 
Umowy podpisywane czy to z Gibraltarem, czy 
z Luksemburgiem, czy z Liechtensteinem mają na 
celu właśnie likwidację takich rajów podatkowych. 
Zmierzamy do tego, żeby takie praktyki eliminować, 
bodajże nawet dzisiaj Sejm głosował nad takową umo-
wą z Gibraltarem. Tego typu państwa miały niższe 
poziomy opodatkowania. I właśnie takie praktyki 
chcemy eliminować. Jest to też w interesie ministra 
finansów…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Pan senator 
Zając pytał o to…)

W zakresie przestępstw…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: …jak uświado-

mić…)
Proszę?
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(wiceprezes J. Król) oczywiście wszyscy, w ramach swoich kompetencji. 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów moni-
toruje parabanki w zakresie praktyk naruszających 
zbiorowe interesy konsumentów. Jesteśmy w ciągłym 
kontakcie roboczym i działamy w porozumieniu ze 
służbami, które przede wszystkim powinny się zaj-
mować tego rodzaju działalnością, czyli z Policją, 
prokuraturą i służbami specjalnymi, w sytuacjach, 
kiedy mamy do czynienia z działaniami o charakterze 
przestępczym, jak w przypadku sprawy Amber Gold.

Nie wiem, czy udało mi się odpowiedzieć na 
wszystkie pytania.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Prezesie. Proszę zająć miejsce.
I teraz pan minister Kowalczyk, bardzo proszę…
Kolejne pytania zadają: pan senator Wojciechowski, 

pan senator Cioch, pani senator Możdżanowska i pan 
senator Kleina.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze!
Rynek usług parabankowych jest dosyć szeroki, 

dlatego że część tych parabanków tworzą banki, które 
zakładają spółki udzielające pożyczek na luźniejszych 
zasadach – pożyczek nieobwarowanych różnymi ogra-
niczeniami związanymi chociażby z wypłacalnością 
itd. Czy przenoszenie pieniędzy z banku do parabanku 
jest tak naprawdę bezpieczne? Chciałbym też zazna-
czyć, że banki biorą lokaty i następnie lokują je nieja-
ko w kredytach, tymczasem pożyczki są formą dużo 
bardziej niebezpieczną, one są w o wiele większym 
stopniu zagrożone tym, że nie zostaną spłacone itd.

I kolejna sprawa, o którą chciałbym dopytać pana 
ministra, a mianowicie kwestia sądu elektronicznego 
w Lublinie. Przychodzą do mnie ludzie, którzy dosta-
ją wyroki. Podam tylko jeden przykład. Przyszedł do 
mnie człowiek, który dostał wyrok w związku z tym, 
że rzekomo jego żona nie dokonała jakichś spłat. Ten 
wyrok został gdzieś tam wysłany, ale ten pan miesz-
kał gdzie indziej, więc nie odebrał korespondencji. 
I dla sądu kompletnie nie miało znaczenia to, że ten 
człowiek w rzeczywistości był kawalerem, nie miał 
żadnej żony. Czy mógłby mi pan powiedzieć, czy sąd 
w Lublinie usiłuje pomagać parabankom w ściąga-
niu pieniędzy od ludzi, którzy w rzeczywistości nie 
zaciągnęli żadnych zobowiązań? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Wojciechowski zadaje, jak zawsze, 

trudne pytania, ale oczywiście odpowiedź będzie 
uzależniona od wiedzy pana ministra.

Jeszcze pan senator Cioch, bardzo proszę.

A to też zależy od tego… Rzecznicy praw konsumentów, 
którzy pracują w powiatach, są różni, niemniej jednak 
znakomita większość to osoby, które wykonują swoją 
pracę z ogromnym zaangażowaniem.

Jeżeli chodzi, proszę państwa, o monitorowanie 
rynku parabankowego, to, jak pan minister powiedział, 
Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zajmuje 
się wszystkim branżami, między innymi także branżą 
parabankową. Nie dalej jak wczoraj przekazaliśmy na 
ręce pana marszałka – bo wcześniej nie wiedzieliśmy, 
że taki punkt porządku jest przewidziany w ramach 
tego posiedzenia Senatu – informację o naszych ostat-
nich działaniach w tym zakresie. Chodzi mianowicie 
o dwa raporty, które powstały właśnie po dwóch du-
żych kontrolach działalności parabankowej. Proszę 
państwa, te raporty są umieszczone na stronie Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Pierwszy ra-
port, z maja tego roku, dotyczy reklam parabanków. 
Zakwestionowaliśmy w nim szereg niezgodnych z pra-
wem działań firm tego typu. A drugi raport, publikowa-
ny w tym tygodniu, we wtorek, dotyczy opłat paraban-
kowych i tych wszystkich kosztów, które konsumenci 
muszą dodatkowo ponosić w przypadku zaciągania 
pożyczek od instytucji pozabankowych.

I tutaj, proszę państwa, dotykamy clou problemu. 
I o to właśnie było pytanie: o te opłaty dodatkowe 
i o kwestię lichwy. Jak pan minister powiedział, mamy 
oczywiście górną granicę wysokości oprocentowania, 
ona wynosi do czterokrotności stopy lombardowej, 
jeżeli chodzi o oprocentowanie tych pożyczek. Ale 
nie mamy takiego progu w przypadku dodatkowych 
opłat. Z tego wynika jedna z rekomendacji – zresz-
tą my w naszym raporcie też to proponujemy – aby 
taki limit dla RRSO, czyli rzeczywistej rocznej stopy 
oprocentowania, wprowadzić.

Co istotne, proszę państwa, w naszym raporcie zakwe-
stionowaliśmy wiele z tych opłat. Ja zachęcam do jego 
lektury, on został opublikowany we wtorek i jest dostęp-
ny na stronie UOKiK. Prowadziliśmy, proszę państwa, 
szeroko zakrojoną kontrolę w stosunku do trzydziestu 
największych parabanków, wybranych losowo z listy sie-
demdziesięciu dwóch, które zidentyfikowaliśmy. Trzeba 
pamiętać o tym, że tak naprawdę nie ma rejestru tego ro-
dzaju działalności, o tym zresztą pan minister już mówił. 
Są pomysły, aby taki rejestr stworzyć. My też to proponu-
jemy, jako Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. 
Przypomnę – choć nie pamiętam, czy mówiłem o tym 
państwu, ale na pewno mówiłem o tym na którymś po-
siedzeniu komisji w Sejmie – że 5 kwietnia 2012 r. prezes 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów wystąpił 
do ministra finansów z propozycją stworzenia regulacji 
w tym zakresie dla firm pożyczkowych.

Proszę państwa, jeżeli chodzi o to, kto monitoru-
je działalność parabanków, to trzeba powiedzieć, że 
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prawną – które są wliczane… Bardzo powszechną 
praktyką w finansowaniu ochrony zdrowia przez fir-
my niebankowe jest to, że wliczane są prowizje czy 
też opłaty za usługi doradztwa prawnego, wszelkiego 
rodzaju prowizje. Tak że to jest pewna metoda obcho-
dzenia ustawy lichwiarskiej.

Czy Provident płaci podatki? Jest to podmiot dzia-
łający legalnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. 
Nie mam danych mówiących o tym, jak sprawa wy-
gląda w rzeczywistości. Jeżeli pan pozwoli, postaram 
się odpowiedzieć w trybie pisemnym, kiedy przeana-
lizujemy sytuację.

Nadzór nad firmami leasingowymi i faktoringowy-
mi. Tak, zgadzam się, jest to działalność finansowa. 
Komisja Nadzoru Finansowego nie sprawuje nadzoru 
nad tego rodzaju firmami, ale działają one na gruncie 
kodeksu spółek handlowych, na podstawie naszego 
systemu prawnego. Chciałbym też zwrócić uwagę na 
to, żebyśmy, próbując przeregulować, nie wylali dziec-
ka z kąpielą, bo być może tak ograniczymy swobodę 
działalności gospodarczej, że do wszystkiego będzie 
potrzebna zgoda. Ja rozumiem, że bardzo ważny jest 
aspekt bezpieczeństwa, szczególnie konsumentów, ale 
gdy przeregulujemy rynek, to będzie to miało wpływ 
na koszty ponoszone przez konsumentów. Jak sądzę, 
pan senator Cioch ma przygotowane propozycje co do 
firm leasingowych i faktoringowych, ale my nie mamy 
zamierzeń, żeby je obejmować nadzorem KNF.

Chciałbym się również odnieść do kwestii para-
banków. Szanowni Państwo, oprócz zwykłych chwi-
lówek… oprócz firm, które działają nielegalnie i pro-
wadzone są przez różnego autoramentu osoby, mamy 
legalnie działający biznes, w którym oczywiście sto-
sowane jest wysokie oprocentowanie, bo każdy biznes 
musi pokrywać ryzyko prowadzenia działalności. 
Oprocentowanie, jeżeli chodzi o krótkoterminowe 
pożyczki czy kredyty konsumenckie, nawet w ban-
kach jest dosyć wysokie, na granicy czterokrotności 
wysokości stopy lombardowej – bo trzeba sobie zdać 
sprawę z ryzyka, jakie ponoszą instytucje udzielają-
ce takich pożyczek. Szkodowość tak prowadzonej 
działalności jest wysoka, mówimy tu o szkodowości 
nawet na poziomie 15% czy 20%. I z tego też wy-
nika wysokość oprocentowania. Powiem państwu, 
paniom senator i panom senatorom, że zwracały się 
do nas banki, które twierdziły, że przez ten limit 
czterokrotności wysokości stopy lombardu nie mogą 
prowadzić racjonalnego biznesu na krótkoterminowe 
finansowanie konsumentów, bo nie pokrywa im on 
ryzyka i szkodowości tego portfela. Kiedy mieliśmy 
stopy procentowe na poziomie 5–6%, był to poziom 
dwudziestu paru procent, a teraz poziom stóp banku 
centralnego to 2,5% razy cztery, czyli jest to 10%. 
Przy czym szkodowość portfela nie jest zależna od 
wysokości stóp procentowych, nie ma takiego li-
niowego przełożenia. Tak że tutaj też możemy mieć 

Senator Henryk Cioch:

Ja może szybciutko skumuluję… Zresztą będę 
chciał potem wystąpić w dyskusji, ponieważ uważam, 
że źródłem pewnych nieporozumień jest niewłaściwe, 
nieścisłe określanie znaczeń pojęć, którymi się posłu-
gujemy – bank, parabank, legalna instytucja finanso-
wa, parainstytucja finansowa… Bo jak jest określenie 
„para-”, to zawsze jest to, powiedzmy, pejoratywne…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 
proszę zbliżać się do parapytania.)

Ja oczywiście pozwolę sobie wystąpić w swoim 
czasie, dlatego może pytania skumuluję.

Pierwsze pytanie. Czy instytucje parabankowe 
tego typu jak Amber Gold mogą jeszcze funkcjono-
wać w naszym kraju? To jest pierwsze pytanie.

Czy instytucje finansowe typu Provident, który 
wiele lat prowadzi działalność w zakresie udzielania 
wysoko oprocentowanych pożyczek, płacą jakiekol-
wiek podatki? To jest sprawa dość istotna.

Trzecie pytanie. Czy instytucje finansowe udzie-
lające pożyczek, kredytów w swojej praktyce stosują 
odwróconą hipotekę, ewentualnie umowy przewłasz-
czenia jako zabezpieczenie udzielonych pożyczek? 
Ten temat potem będę rozwijał.

Czwarte pytanie. Czy trwają jakiekolwiek pra-
ce, których celem byłoby objęcie nadzorem Komisji 
Nadzoru Finansowego instytucji finansowych, jakimi 
niewątpliwie są firmy leasingowe oraz firmy fakto-
ringowe? Ten wątek też potem rozwinę.

No i ostatnie moje pytanie, na które pan minister 
w zasadzie już częściowo udzielił odpowiedzi. W jaki 
sposób obchodzone są przepisy ustawy lichwiarskiej?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję. Rozumiem, że te pytania były również 
zapowiedzią wystąpienia…

(Senator Henryk Cioch: Tak.)
…bo w nich kryły się zalążki tez, które pan senator 

będzie rozwijał.
(Senator Henryk Cioch: Tak.)
Dziękuję bardzo.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Wojciech Kowalczyk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Bardzo pod-
chwytliwe są te pytania pana senatora Ciocha do 
przedstawiciela ministra finansów, szczególnie o to, 
jak obchodzić ustawę lichwiarską…

(Senator Bogdan Pęk: Wy tam to najlepiej wiecie.)
Ja mogę sobie wyobrazić, tak jak mówiłem wcze-

śniej, różne opłaty i prowizje – na przykład za usługę 
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(podsekretarz stanu W. Kowalczyk) Czy pan prezes zauważył… Bo pewnie wcze-
śniejsze raporty i kontrole też są wynikiem kontroli 
parabanków. Czy ta praktyka się kończy, czy ona się 
zmienia na inne procedury, innego rodzaju kamuflo-
wanie, fałszowanie czy utajnianie informacji? Nie 
wiem, jak pan prezes by to nazwał.

I jeszcze jedno pytanie. Zapoznałam się już ze 
wspominanym raportem i pewne informacje mnie 
bulwersują. Wiem, że bywają ukryte koszty nawet 
takie jak dotyczące skorzystania z biura detekty-
wistycznego, chodzi też o odbiór i rozliczanie się 
w domach. Panie Prezesie, czy to wszystko wynika 
z niskiej świadomości lub braku świadomości klienta, 
konsumenta, czy z tego, że informacja jest tak bardzo 
ukryta, zakamuflowana? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Pan senator Kleina, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Panie Ministrze, mam pytanie dotyczące defini-
cji. Myślę, że popełniamy błąd, używając dość po-
wszechnie w odniesieniu do tych instytucji finanso-
wych nazwy „parabanki”. Nazwa „parabanki” jest 
w zasadzie nazwą trochę promującą te instytucje, bo 
ludzie myślą, że to są…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Prawie banki.)
…prawie banki, czyli że są prawie bezpieczne, 

a łatwiej z ich usług korzystać. Wydaje mi się, że 
prawdziwa definicja parabanku jest inna i daleka 
od znaczenia, o którym powiedziałem. Pan na po-
czątku powiedział o pewnej definicji, ale wydaje mi 
się, że nawet na tej sali cały czas popełniamy błąd, 
nazywając te instytucje, które de facto są w wielu 
przypadkach trochę oszukańcze, parabankami i sami 
wprowadzamy klientów, konsumentów w błąd. Czy 
nie należałoby tutaj jasno, mocno i wyraźnie powie-
dzieć, że należy oddzielić te dwa pojęcia i przyjąć do 
powszechnego użycia te nazwy, które są właściwe dla 
tych instytucji?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Pęk, którego nie ma…
(Głosy z sali: Jest.)
A, jest. Przepraszam.

Senator Bogdan Pęk:

Ja mam pytanie do pana prezesa UOKiK. Panie 
Prezesie, ja odnoszę wrażenie, że państwo podej-
mujecie dobre działania w odniesieniu do drobnych 

do czynienia z sytuacją, że bankom ze względu na 
ograniczenie ustawowe co do czterokrotności stopy 
lombardu nie będzie się opłacało udzielać krótkoter-
minowych kredytów konsumenckich, ponieważ z ich 
wyliczeń wynika, że szkodowość takiego portfela wy-
nosić będzie na przykład 12% czy 13%. I chciałbym 
tu tylko zwrócić uwagę na różne aspekty tej sytuacji.

Na koniec chciałbym podkreślić: rozróżnijmy 
działalność przestępczą, która może być ścigana już 
według obecnych regulacji prawnych… Nie potrze-
bujemy pod tym względem zmieniać prawa. Jest 
określone w prawie bankowym, kto może udzielać 
kredytu, i to już działa. Jeżeli ktoś przyjmuje obce 
środki z zamiarem nałożenia na nie dodatkowego 
ryzyka, to musi mieć pozwolenie na prowadzenie 
takiej działalności. Jeżeli ktoś prowadzi działalność 
przestępczą, to powinien być ścigany. I nie ma żad-
nych przeciwwskazań do tego, żeby to się działo 
w obecnych ramach prawnych. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Pani senator Możdżanowska i pan senator Kleina.
(Senator Andżelika Możdżanowska: Ale ja mam 

pytanie do pana prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów…)

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wojciech Kowalczyk: Ja chętnie…)

(Senator Andżelika Możdżanowska: …więc to 
może później.)

Dobrze, może umówmy się tak, Panie Ministrze, 
że pan prezes będzie notował pytania i na końcu od-
niesie się do nich. Dobrze?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wojciech Kowalczyk: O, super, bardzo dobrze.)

I proszę zadawać pytania, żeby nie było tu, że tak 
powiem, rotacji na trybunie.

Zatem bardzo proszę, Pani Senator, proszę kon-
tynuować.

Senator Andżelika Możdżanowska:

Dziękuję bardzo.
Panie Prezesie, ja akurat powiem, wyrażę swoje zda-

nie… Na temat powiatowych rzeczników i urzędników 
ochrony konkurencji i konsumentów mam dobre zdanie, 
ponieważ wielokrotnie już korzystałam z ich pomocy. 
Myślę, że jak w każdej dziedzinie, w każdej sytuacji, 
wszystko zależy przede wszystkim od urzędnika.

A mam do pana prezesa trzy pytania. Jakie są 
konsekwencje, które ponoszą parabanki po wykryciu 
nieprawidłowości przez Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów, jeśli chodzi o te niezgodności?
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(senator B. Pęk) Czy jest program, czy jest projekt rządowy, który 
w sposób ramowy, ustawowy byłby w stanie uregu-
lować lub zmniejszyć to zjawisko, które niestety ma 
tendencję do narastania? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Bardzo proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Wojciech Kowalczyk:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie, absolutnie zgadzam się z sugestią 

pana senatora Kleiny – omawiane instytucje wypa-
dałoby może nazwać pozabankowymi podmiotami 
pożyczkowymi, bo nie są to rzeczywiście paraban-
ki. Absolutnie się z tym zgadzam. Te podmioty tak 
naprawdę działają na podstawie kodeksu cywilnego 
i ustawy o kredycie konsumenckim. Nie mają one 
nic wspólnego z bankami, są zupełnie poza banka-
mi. A określenie „parabankowy” rzeczywiście suge-
ruje, że ta instytucja ma coś wspólnego z bankiem, 
a przecież jest to niebankowa instytucja pożyczkowa. 
Absolutnie się z tym zgadzam.

Jeśli chodzi o rozwiązanie systemowe tego pro-
blemu, to tak, chcemy go rozwiązać systemowo. Te 
rekomendacje, które tu przytoczyłem, wychodzą temu 
naprzeciw, oprócz paru kwestii, które już, tak jak 
mówiłem, projekt poselski będzie regulował. Projekt 
rządowy w tej sprawie jest przygotowywany, ale nie 
chciałbym się tu zobowiązywać co do ram czaso-
wych, bo nie mam wiedzy, ile to wszystko potrwa. 
Mogę jednak zagwarantować, zobowiązać się, że ja 
jako Wojciech Kowalczyk zrobię wszystko, żeby taki 
projekt przygotować, bo to leży w mojej gestii, on jest 
pod moim nadzorem.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Zając i jeszcze raz pan senator 

Wojciechowski.

Senator Józef Zając:

Panie Ministrze, mówił pan przed chwilą o moż-
liwości, w przypadku wprowadzenia dodatkowych 
regulacji, tak zwanego przeregulowania oraz o wy-
sokich kosztach. W tej chwili sytuacja jest taka, że 
ciężar kosztowności operacji finansowych, które pro-
wadzą parabanki – i tutaj bym się upierał, że jednak 
z pewnych powodów należałoby utrzymać tę nazwę, 
ponieważ ich część jest organizowana przez ban-

spraw konsumenckich, a w kluczowych sprawach 
praktycznie nie zrobiliście nic. 

Pytanie: co zrobiliście w sprawie tego, co czyni 
na polskim rynku ubezpieczeniowo-emerytalnym 
OFE? Czy była jakakolwiek reakcja w tej sprawie, 
gdy zapowiedziano, że oni emerytury chcą wypłacać 
przez dziesięć lat, i gdy było jasne, że stopa odzysku 
jest tam mniejsza niż na oprocentowanych kontach 
bankowych, a jednocześnie wielkie pieniądze wypły-
wają za granicę? To są poważne problemy.

No i wreszcie pytanie: ile instytucji finansowych 
ukaraliście? Macie prawo nałożenia mandatu do wy-
sokości 10%…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 
ale OFE to nie są parabanki.)

Ale, Panie Marszałku, jeżeli Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów ma działać prawidło-
wo, to, jak rozumiem, obejmuje… ma zajmować się 
też wszystkimi sprawami, które szkodzą szeroko 
rozumianym polskim konsumentom. A najbardziej 
im szkodzi OFE, a potem dalsze instytucje. Jeżeli 
w drobnych sprawach typu nieuwzględnienie rekla-
macji działa się bardzo sprawnie, to brawo, ale strate-
gia musi być inna i musi uderzać w to, co przyczynia 
się do największej ilości cierpień i strat dużej grupy 
konsumentów. Dlatego o to pytam.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Rozumiem. 
Pytanie pan prezes zanotował.)

Ale skończę, bo pan mi przerywa.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Przepraszam.)
Ile nałożyliście mandatów czy opłat karnych? Bo 

one mogą wynosić nawet do 10% obrotu. I co konkret-
nie zrobiliście poza sporządzeniem raportów? Czy 
wystąpiliście do prokuratury, nie wiem, do KNF, do 
ministra finansów, żeby tego rodzaju działalność jak 
ta ewidentna lichwa… Bo tam przecież oprocentowa-
nie czasem wynosi nawet 1000%. Babcia bierze, że 
tak powiem, krótkoterminówkę, po czym się okazuje, 
że traci domek, bo tak są skonstruowane umowy. No 
więc co w tej sprawie zrobiliście konkretnie, poza 
raportami?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Pan senator Klima ma jeszcze pytanie do pana 

ministra.

Senator Maciej Klima:

Mam krótkie pytanie. Panie Ministrze, obserwu-
jemy zjawisko, które ma tendencję do narastania. 
Poruszamy się… jesteśmy w sytuacji takiej jakby 
bezmocy: Ministerstwo Finansów – KNF – UOKiK. 
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(senator J. Zając) a w przypadku pożyczki uruchamiane były pie-
niądze własne banku. Kiedyś bank mógł udzielać 
zarówno kredytów, jak i pożyczek. Obecnie słowo 
„kredyt” wyewoluowało – teraz kredyt jest celowy, 
a pożyczka nie ma określonego celu. Czy zdaniem 
pana ministra nie należałoby jednak powrócić do 
tego starego podziału? Czy on nie był lepszy? Ludzie 
byliby rzadziej wprowadzani w błąd. Zwłaszcza że 
bardzo często wprowadzani w błąd są – o czym 
mówił tutaj pan senator Zając – ludzie starsi, a jest 
tak właśnie z tego powodu, że dla nich znaczenie 
słowa „kredyt” jest nieco inne niż słowa „pożyczka”. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan minister nadrabia zaległości.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Wojciech Kowalczyk:

Tak, tak.
Jeśli chodzi o sprawę sądu elektronicznego 

w Lublinie, to obiecuję, że zapoznam się z nią. 
Odpowiedziałbym panu senatorowi na piśmie, oczy-
wiście jeśli pan senator pozwoli. Teraz ciężko jest mi 
ustosunkować się do sprawy, ponieważ nie znam jej 
szczegółów. Tak że jeśli pan senator pozwoli, to… Na 
pewno w resorcie się temu przyjrzymy.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Tak, oczywiście. 
Pan senator chciał uściślić…)

(Senator Grzegorz Wojciechowski: Panie 
Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Ministrze! Może 
w takim razie ja zrezygnuję z tej odpowiedzi i zadam 
pytanie w trybie pisemnym, w odrębnym piśmie.)

Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję…
(Senator Grzegorz Wojciechowski: Wtedy będą 

już szczegółowe pytania, będzie łatwiej… Dziękuję 
bardzo.)

Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję.
Drugie pytanie: banki a firmy pożyczkowe. No 

rzeczywiście, banki mogą mieć podmioty zależne, 
które parają się działalnością pożyczkową czy też 
finansują sprzedaż ratalną. Banki mają też spółki 
zależne, które finansują na przykład sektor ochrony 
zdrowia. Jest to działalność zgodna z prawem. I rze-
czywiście w tym momencie firmy pożyczkowe nie 
są pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. To 
znaczy jest to nadzór pośredni, ponieważ wszystko to 
konsoliduje się w bilansach banków, tak że pośrednio 
KNF ma wgląd w działalność banków, jeżeli chodzi 
o ich działalność pożyczkową w tym względzie, ale 
jest to wgląd czy też nadzór zupełnie czy bardzo, 
bardzo pośredni.

ki, i tu nawias zamykam – ponoszą klienci. Znam 
przypadki, że daje się kredyt po raz trzeci i czwarty, 
a koszty tego są nieprawdopodobne. Milczenie ze 
strony instytucji odpowiedzialnych za te sprawy – 
przepraszam, że będę to adresował również do pana 
– nie jest dobre, ponieważ ofiarami tego podsystemu 
padają osoby starsze i takie, do których nie dotrzemy 
z wiedzą bankową, w ich przypadku musimy o tym 
zapomnieć.

Sprawa ryzyka. Wydaje mi się, że kto jak kto, 
ale ludzie pracujący w bankowości potrafią oceniać 
ryzyko, a jak nie, to zapraszam ich na mój wykład 
na temat tego, jak się liczy ryzyko. Argumenty typu 
propagandowego chyba nie powinny tutaj występo-
wać. Tak więc jest potrzeba przyjrzenia się paraban-
kom, bo wydaje mi się, że ten problem jest naprawdę 
nabrzmiały. Bardzo bym prosił, żeby wziąć to pod 
uwagę. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Czyli to było pytanie wraz z prośbą, tak? Pytanie 
ukryte było w prośbie.

Pan senator Wojciechowski, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Nie otrzymałem odpowiedzi na żadne z trzech pytań, 
które postawiłem.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wojciech Kowalczyk: Przepraszam.)

Przypomnę, że pierwsze dwa dotyczyły po prostu 
ogólnie przenoszenia pieniędzy...

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Wojciech Kowalczyk: Tak, mam to zapisane. 
Przepraszam.)

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Pan minister ma 
je zapisane, przypomniał sobie. Ja też o nich zapo-
mniałem.)

…właśnie do tych instytucji parabankowych, tak 
je nazwijmy, i udzielania pożyczek, bo de facto są one 
udzielane z pieniędzy, które składamy na lokatach. 
Taki jest efekt.

Druga rzecz. Chodzi mi o sąd w Lublinie i, nie-
stety, olbrzymie nieprawidłowości, które tam są. 
Wykorzystuje się, no, jakieś lewe adresy… Chociażby 
ten autentyczny przykład kawalera, którego obciążo-
no za długi żony…

I trzecia kwestia, o którą chciałbym pana zapytać, 
dotyczy, powiedziałbym, ewolucji słowa „kredyt”. 
Pierwotnie słowo „kredyt”, według mnie, znaczyło 
to, że chodzi nie o własne pieniądze banku – i stąd 
udzielanie kredytu podlegało ścisłym regułom – 
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(podsekretarz stanu W. Kowalczyk) sprawę, że w zasadzie to jest niemożliwe, żeby teraz 
zmienić jakieś tam definicje – i tutaj się zgadzam. 
Ale jest pewien problem: te parabanki, które zbierają 
pieniądze od ludzi i następnie udzielają pożyczek, 
prowadzą klasyczną działalność bankową. Tak więc 
w przypadku tego typu udzielania kredytów czy po-
życzek powinno być, moim zdaniem, w jakiś sposób 
wyraźnie zaznaczone, że to nie jest pożyczka, tylko 
kredyt w starym tego słowa rozumieniu. 

Czy więc w związku z tym nie należałoby wpro-
wadzić, zdaniem pana ministra, jakichś uregulowań, 
które by jakoś, powiedziałbym, odznaczały takie ope-
racje, że ktoś pożycza niewłasne pieniądze? Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu 
w Ministerstwie Finansów  
Wojciech Kowalczyk:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 
Senatorze! Taka działalność jest nielegalna. 
Przyjmowanie depozytów w celu ich odpożyczenia, 
czyli narażanie depozytariuszy na ryzyko, jest nie-
legalne, chyba że ma się zezwolenie, bo jest to dzia-
łalność licencjonowana, jest to działalność bankowa. 
Tak że to, z czym mieliśmy do czynienia w przypadku 
Amber Gold, było przestępstwem. Moim skromnym 
zdaniem chyba nie trzeba zmieniać prawa – należy 
ścigać, eliminować takie zdarzenia. Mogę się zobo-
wiązać do tego, że na pewno przeanalizujemy takie 
sytuacje. Chodzi o to, żeby konsument nie był niedo-
informowany, żeby wiedział, z kim ma do czynienia.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Ministrze, dziękuję za od-
powiedzi na pytania.

Teraz proszę pana prezesa Jarosława Króla o udzie-
lenie odpowiedzi na zadane pytania i ewentualnie 
o odpowiedzi, jeżeli będą jakieś kolejne pytania do 
pana prezesa.

Wiceprezes  
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów  
Jarosław Król:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeżeli chodzi o pytania pana senatora Pęka do-

tyczące OFE, to chcę powiedzieć wprost: w spra-

Kolejna rzecz: sprawa definicji kredytu i pożyczki. 
No rzeczywiście, kredyt jest finansowaniem celo-
wym, pożyczka zaś nie ma bezpośredniego wskazania 
celu finansowania. Czyli musielibyśmy zmienić nasz 
system prawny, jeżeli chodzi o system rynku finanso-
wego, a także zmienić definicje kredytu i pożyczki. 
Powiem szczerze, że to bardzo trudne zadanie, dla-
tego że rozumienie terminów „kredyt” i „pożyczka” 
już bardzo się ugruntowało. Ja rozumiem zastrzeże-
nia pana senatora co do rozumienia, że pożyczka to 
z własnych środków, a kredyt to ze środków cudzych, 
sprawa wymaga jednak chwili głębszego zastanowie-
nia się, ponieważ proponowana zmiana wiązałaby 
się z rzeczywiście rewolucyjnymi w tym momencie 
zmianami, jeżeli chodzi o ramy prawne naszego sys-
temu finansowego i prawa bankowego.

(Głos z sali: Ale czy…)
Tak, Panie Senatorze, jak już zadeklarowałem, 

chcemy się tym zająć i w projekcie przygotowywa-
nym przez rząd pochylamy się nad tym, zajmiemy 
się tymi sprawami. Jest wstępna inicjatywa posel-
ska klubu PSL, którą zaopiniowaliśmy pozytywnie 
i którą wspieramy w czasie prac Komisji Finansów 
Publicznych, a równocześnie przygotowujemy też 
generalny projekt, nad którym już wewnątrz resortu 
toczą się prace, obejmujący te problemy, które pań-
stwo tutaj poruszali.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję bardzo…)
Co do oceny ryzyka, Panie Senatorze, to nie sko-

rzystam. Przez osiemnaście lat byłem bankowcem, 
tak że wiem, jak się to mierzy. Dziękuję.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Tak że może się 
pan nająć ewentualnie na ten…)

Ale wiem też, że pan senator jest matematykiem…

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Rozumiem.
I jeszcze pan senator Pęk.
(Senator Bogdan Pęk: Ja jeszcze mam pytanie do 

KNF.)
Do KNF?
(Senator Bogdan Pęk: Tak.)
To może na końcu, Panie Senatorze, dobrze? Jak 

wyczerpiemy…
Czy są jeszcze pytania do pana ministra? Może 

tak to…
Jeszcze jest pytanie pana senatora 

Wojciechowskiego. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Ministrze! 
Jeszcze tylko bardzo krótkie pytanie. Ja sobie zdaję 
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(wiceprezes J. Król) stronę – a są to rzesze konsumentów – i zapoznają 
się ze znajdującymi się tam informacjami. Ponadto 
każdy raport i każde nasze działanie w tym zakresie 
jest szeroko nagłaśniane. Potem jest o tym głośno 
w telewizji, we wszystkich mediach. Chodzi o to, by 
konsumenci wiedzieli, jakie są problemy. Większość 
konsumentów nie rozumie tego, że może zostać ob-
ciążona dodatkowymi opłatami.

Odnosząc się do pytania pani senator 
Możdżanowskiej, czy te dodatkowe opłaty są ukry-
te, czy chodzi raczej o nieświadomość konsumentów, 
powiem tak: jest to swoisty miks, to znaczy po prostu 
kompilacja tych dwóch elementów. W ramach naszych 
działań edukacyjnych, a ich jest bardzo dużo, staramy 
się… Przygotowujemy publikacje, które następnie 
dystrybuujemy, dostarczamy rzecznikom konsumen-
tów i organizacjom konsumenckim. Na naszej stronie 
są specjalne zakładki dotyczące usług finansowych, 
jak również usług pożyczkowych, pozabankowych. 
No ale wiadomo, że to jest pewien proces. Tak? Proces 
coraz szerszego uświadamiania konsumentów, także 
w zakresie tej specyficznej działalności, jaką są usługi 
parabankowe. Niestety przedsiębiorcy z tymi usługa-
mi trafiają zazwyczaj – taki jest rynek docelowy – do 
tych konsumentów, którzy są mniej wyedukowani czy 
też mniej zamożni, a ponieważ niejako znaleźli się 
pod ścianą i potrzebują gotówki, czasami nie zauwa-
żają na przykład tego, że gdzieś są jakieś dodatkowe 
opłaty. A czasami – tak wynika z naszego raportu 
– opłaty te są ukryte. RRSO nie uwzględnia opłat, 
uwzględnione jest tylko oprocentowanie w ramach 
rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania, a te do-
datkowe opłaty nie są uwzględnione.

Dodatkowe opłaty – w sytuacji, kiedy naruszają 
dobre obyczaje – są przez nas kwestionowane. Na 
przykład usługi detektywistyczne – mówiła o tym 
pani senator – w przypadku których wysokość opłaty 
sięgała i tysiąca, i kilku tysięcy złotych… Opłata ta 
została zakwestionowana i już jej nie ma. Jeżeli cho-
dzi o opłatę związaną z podaniem nieprawdziwych 
informacji we wniosku, która w przypadku jednego 
parabanku czy pozabankowej instytucji pożyczko-
wej wynosiła czterokrotność pożyczki, to ona też 
została przez urząd zakwestionowana, a następnie 
wyeliminowana.

Dwa wspominane raporty to były pierwsze kom-
pleksowe raporty Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów dotyczące pozabankowych firm po-
życzkowych. Trudno już wskazać, jaka jest zmiana, 
jaka jest dynamika… Nie wiadomo, czy nieprawi-
dłowości jest więcej, czy mniej, co niewątpliwie sta-
nowi duży problem, jeżeli chodzi o jakąś statystykę. 
Informacja, którą teraz mam przed sobą… Od marca 
2012 r. do marca 2013 r. urząd wszczął sto trzydzieści 
osiem postępowań przeciwko firmom z omawianego 
sektora.

wach zakazu polityki społecznej Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów nie jest kompetentny. 
Funkcjonujemy w porządku prawnym, w którym każ-
da instytucja, każdy organ działa w ramach swoich 
kompetencji. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów w pewnym zakresie również je wy-
korzystuje. Nie jest prawdą to, że Urząd Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów zajmuje się sprawami 
drobnymi. Urząd zajmuje się sprawami zasadniczymi 
i generalnymi. A raporty, z którymi zapoznanie się 
proponuję panu senatorowi…

(Senator Bogdan Pęk: Gdzie trafiły te raporty i ja-
kie był ich efekty?)

Jakie był ich efekty? Właśnie proponuję, żeby 
przeczytać te raporty. Dlaczego? Dlatego, że te ra-
porty przedstawiają działania, jakie zostały podjęte. 
To nie jest sztuka dla sztuki. W tych raportach poka-
zujemy, jakie nieprawidłowości udało nam się wyeli-
minować z rynku. Każdy raport – a my w ciągu roku 
kilkakrotnie przygotowujemy raporty konsumenc-
kie – ma na celu przede wszystkim wyeliminowanie 
nieprawidłowości z rynku. To były pierwsze raporty 
kompleksowe – określam to mianem raportów… kon-
trole kompleksowe instytucji parabankowych. I udało 
nam się wyeliminować wiele przekazów reklamo-
wych, które były niezgodne z prawdą. Po kontroli 
– mówiłem o tym – wskutek raportu z maja zostały 
wszczęte dwadzieścia trzy postępowania przeciw-
ko parabankom, które naruszały zbiorowe interesy 
konsumentów. Z kolei na skutek raportu dotyczącego 
opłat, Szanowni Państwo, wobec każdego badanego 
parabanku, w którym zostały wykryte nieprawi-
dłowości, a były to wszystkie parabanki, które ba-
daliśmy… Badaliśmy trzydziestu przedsiębiorców 
i wszczętych zostało trzydzieści postępowań w spra-
wie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsu-
mentów. W dwunastu przypadkach wystąpiliśmy do 
Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z pozwa-
mi o uznanie postanowienia wzorca umownego za 
niedozwolone. W każdym przypadku przedsiębiorca, 
który dopuścił się naruszenia prawa konsumenckiego, 
poniesie dotkliwą karę – wynosić ona będzie do 10% 
jego przychodu z poprzedniego roku – i w każdej 
sytuacji, w której zostanie stwierdzona niedozwolona 
praktyka, takie kary będą nakładane.

A raport – wrócę tutaj do tej kwestii – ma sens 
nie tylko w przypadku działań o charakterze incy-
dentalnym. Takie raporty, oprócz tego, że pomagają 
kompleksowo eliminować nieprawidłowości – i ta-
kie nieprawidłowości zostały wyeliminowane, jeżeli 
chodzi o reklamę i różne rodzaje dodatkowych opłat 
parabankowych – mają bardzo duże znaczenie eduka-
cyjne. Do każdego raportu przygotowujemy poradnik 
dla konsumentów. Konsumenci wchodzą na naszą 
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(wiceprezes J. Król) wręcz ciotka babki tam jeszcze była uwzględniona. 
Oczywiście przesadzam, ale szczegółowość tej umo-
wy była nieprawdopodobna, jakby chodziło o zastaw 
wielkiej wartości – a przecież chodzi o kwoty rzędu 
20–30 zł miesięcznie czy, powiedzmy, 50 zł. Teraz 
zaś, jak się połączyli, to dzwoni panienka i przez tele-
fon pyta, czy ja się zgadzam na to, żeby ta, ta, ta, ta… 
i jeżeli się zgodzę – a jest to nagrywane – to będzie 
okej. I potem się okazuje, że kto się zgodził, to ma 
za większe pieniądze mniejszą liczbę programów, niż 
miał uprzednio. Czy taka procedura jest w ogóle legal-
na, że bez jakiegokolwiek powiadomienia na piśmie 
na podstawie rozmowy telefonicznej, kiedy często jest 
kiepski odbiór, oni mogą dokonywać takich opera-
cji, które ewidentnie pogarszają warunki poprzedniej 
umowy? Czy tamtą umowę należy wypowiedzieć? 

I wreszcie: czy jest legalne tworzenie takich umów, 
które zawierają wszelkie chronione dane konsumenta, 
dane wręcz szersze niż dane w umowach notarial-
nych? Bo to jest na porządku dziennym. Czy państwo 
tym się zajmowaliście?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Panie Senatorze, mówimy w tej chwili o pana te-
lewizji, a nie o parabankach. Oczywiście od uznania 
pana prezesa uzależniam odpowiedź na to pytanie.

Bardzo proszę, Panie Prezesie.

Wiceprezes  
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów  
Jarosław Król:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Jeżeli chodzi o zyski parabanków z opłat, to 

faktycznie to też w naszym raporcie wykazujemy. 
Przede wszystkim te zyski są nie z oprocentowania, 
ale właśnie z tych opłat, o których mówimy. Umowa 
pożyczki jest umową cywilnoprawną i konsument, 
który taką umowę zawarł, jest potem zobowiązany 
na podstawie tej umowy do zwrotu kwoty pożyczki. 
A my kwestionujemy te opłaty, o których mówiłem. 
Na skutek naszych działań tych opłat nie będzie i kon-
sument nie będzie zobowiązany do ich ponoszenia. 
Ale generalnie nie możemy ochronić tego konsumen-
ta, który pożyczki nie spłaca. Tak więc inna kwestia 
dotyczy spłaty tego kapitału, a inna opłat, które uzna-
liśmy za nielegalne, za naruszające zbiorowe interesy 
konsumentów.

Jeżeli chodzi o pytanie pana senatora Pęka, to po 
fuzji platform w nc+ Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów wszczął postępowanie przeciwko 
nc+, które zostało bardzo szybko zakończone z ry-
gorem natychmiastowej wykonalności. Zakazano 
stosowania praktyk naruszających zbiorowe interesy 

Jeżeli chodzi o konsekwencje w przypadku wy-
krycia takich praktyk – a tego dotyczyło pierwsze 
pytanie pani senator – to, jak powiedziałem, są one 
zawsze dotkliwe. W pewnych sytuacjach, w przypad-
ku praktyk szczególnie naruszających prawa konsu-
menckie, urząd ma możliwość zastosowania rygoru 
natychmiastowej wykonalności, co jest czynione. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze jakieś pytania do pana prezesa? 

Och, jest las rąk, zresztą tych samych co zawsze. Pan 
senator Wojciechowski, pan senator Pęk… Najpierw 
pan senator Wojciechowski, bo, jak widziałem, zgłosił 
się jako pierwszy.

Bardzo proszę..

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Prezesie!
Instytucje parabankowe udzielające kredytów bar-

dzo często liczą na zysk, który nie pochodzi z opro-
centowania kredytu, tylko na zysk wynikający z tego, 
że klient tego kredytu nie spłaci. Korzystają z odpo-
wiednio ustalonych… Są naliczane odsetki, dokonuje 
się windykacji itd., i to, moim zdaniem, daje główny 
zysk. A ochrona przeciętnego konsumenta przed ta-
kim działaniem jest stosunkowo niewielka. Kredyty 
czy pożyczki są udzielane z pominięciem badania 
możliwości spłaty, co sprawia, że są mniej… 

Czy w związku z tym faktem pana urząd podej-
muje lub ma zamiar podjąć jakieś działania mające na 
celu wzmocnienie ochrony konsumenta przed działa-
niem… Już nie mówię o ściągnięciu tego kredytu sen-
su stricto, tylko o zabezpieczeniu przed czerpaniem 
zysku z tego, że ktoś ma problem ze spłatą, zwłaszcza 
że chodzi o zysk na poziomie kilkuset procent, a na-
wet 1000% procent. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Pan senator Pęk, bardzo proszę.

Senator Bogdan Pęk:

Panie Prezesie, mam pytanie o sprawę, która do-
tyczy milionów odbiorców telewizji satelitarnych. 
Niedawno doszło do fuzji dwóch podmiotów, platfor-
my „n” i Cyfry+. Gdy podpisywałem umowę z Cyfrą+, 
to była tak szczegółowa, że było kilka egzemplarzy, 
na każdej stronie parafka, do tego ogólny podpis… 
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(wiceprezes J. Król) Wiceprezes  
Urzędu Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów  
Jarosław Król:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Ta informacja na ekranie telewizora jest tylko przy-

pomnieniem dla konsumenta o płatności. Oczywiście 
musi zostać wystawiona faktura – ta faktura może 
być przedstawiona konsumentowi w formie elektro-
nicznej albo w formie pisemnej. I będzie w formie 
elektronicznej, jeśli konsument wyraził na to zgodę.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Szanowni Państwo. Dziękuję, 

Panie Prezesie.
(Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów Jarosław Król: Dziękuję bardzo, 
Panie Marszałku.)

Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę pana senatora Bogdana Pęka 

o przerwanie rozmowy telefonicznej i zabranie głosu.

Senator Bogdan Pęk:

Panie Marszałku, Panie Prezesie… Pana ministra 
już nie ma, więc…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Jest na sali sej-
mowej, gdzie za chwilę będą głosowania. Jeśli będą 
jakieś wątpliwości, to…)

Ale pan minister przecież nie głosuje.
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: No ale musi od-

powiedzieć na pytania. W Sejmie jest taka tradycja, 
że przed każdym głosowaniem…)

No tak, zawsze wszystko jest ważniejsze, tylko nie 
to, co… To, co rzeczywiście jest najważniejsze, czyli 
kasa obywateli, jest, Panie Marszałku, w mniejszym 
poważaniu. A skutki tego znamy.

Nie mogłem zadać pytania przedstawicielom nad-
zoru finansowego, więc swoje wystąpienie zacznę 
właśnie od tematyki… Muszę powiedzieć, że to do-
brze, że pan marszałek – jest pan dzisiaj marszałkiem 
prowadzącym – oraz Prezydium Senatu zgodzili się 
na wprowadzenie do dzisiejszego porządku tej tema-
tyki, bo, jak uważam, jest ona kluczowa w obecnej 
sytuacji polskiego państwa, finansów publicznych, 
budżetu. Bez zrozumienia tych mechanizmów cięż-
ko jest wprowadzić środki poprawiające tę sytuację 
i wyjść naprzeciw oczekiwaniom dziesiątek milio-
nów Polaków, polskich konsumentów, którym żyje 
się coraz trudniej i którzy w niebywały sposób są 
atakowani przez instytucjonalnych lichwiarzy. 

A zatem tą drogą – proszę o przekazanie tego 
szefostwu KNF – zapytam: kiedy państwo po raz 

konsumentów polegających na jednostronnej zmia-
nie umowy przez nowego operatora. Więc tylko tyle 
w komentarzu do pana…

(Senator Bogdan Pęk: Te zmiany są nielegalne, 
tak mam to rozumieć?)

To znaczy te, które zaproponowała nc+ przy okazji 
tej zmiany. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Prezesie.
Otwieram dyskusję…
(Senator Bogdan Pęk: Jeszcze KNF…)
Ale KNF jest reprezentowana tylko przez zastępcę 

dyrektora departamentu prawnego…
(Senator Stanisław Jurcewicz: Jeszcze ja, Panie 

Marszałku.)
Aha, jeszcze pan senator Stanisław Jurcewicz. 

Bardzo proszę.

Senator Stanisław Jurcewicz:

Panie Marszałku, dziękuję bardzo.
Ja nawiążę do bardzo ważnej kwestii, mimo że 

nie chodzi o parabank…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Ale to w pyta-

niu.)
…o której mówił senator Pęk. Ja chcę poruszyć tę 

kwestię w aspekcie finansowym. Czy jest możliwe, 
aby rzeczony usługodawca mógł żądać zapłaty po-
przez wyświetlenie na ekranie telewizora informacji, 
że rachunek do zapłaty znajduje się na stronie… itd.? 
Dlaczego o to pytam? Klienci nie otrzymali aneksu 
o zmianie sposobu płatności. Do niedawna otrzymy-
wali blankiet do zapłaty, teraz zaś nie jest przysyłany 
żaden blankiet, a nie było aneksu. Bo rozumiem, że 
jednym z istotnych warunków umowy jest płatność 
i forma tej płatności. Ale ludzie nie dostają blankietu, 
a jedynie gdy człowiek, dany klient, pyta, call center 
informuje: proszę zobaczyć na ekranie telewizora, ile 
jest do zapłaty. Czy to jest dopuszczalne bez przed-
stawienia formalnego aneksu do umowy, mówiącego 
o sposobie informacji o zapłacie?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Wykorzystujemy obecność pana prezesa i zadaje-

my pytania pozaparabankowe…
(Wiceprezes Urzędu Ochrony Konkurencji 

i Konsumentów Jarosław Król: Tak, tak. Znowu je-
steśmy poza…)

…czyli parapytania. Ale jeżeli pan prezes uzna, 
że może odpowiedzieć, to bardzo proszę.
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(senator B. Pęk) dzenia działalności przez firmy udzielające chwiló-
wek, firmy takie jak Provident. Tego typu działalność 
powinna być, zgodnie z literą prawa, zabroniona. 
A jeżeli było łamane prawo, to ludzie, którzy taką 
działalność tutaj wdrażają, powinni być postawieni 
przed wymiarem sprawiedliwości i stosownie ukara-
ni, także finansowo.

Przy okazji pojawia się też koncepcja repolonizacji 
banków. Oczywiście warto by było usłyszeć tu zdanie 
KNF, jak to było z tymi transferami kapitałowymi. 
Wiadomo, że bez kapitału realnego nie ma rozwo-
ju. Gdyśmy sprzedawali banki – czytaj: oddawali za 
bezcen – to był wielki krzyk, że nie jest ważne, czyje 
są banki, byle były dobrze zarządzane, i że napłynie 
poważny kapitał inwestycyjny. A dzisiaj, kiedy na 
rynku chodzą słuchy, że to nie są banki, tylko tak 
zwane wydmuszki, bo ich realny kapitał, z wyjątkiem 
kapitału polskich ciułaczy – choć nawet co do tego 
nie jesteśmy pewni – wypłynął za granicę, mówi się 
o repolonizacji, czyli mówi się: odkupcie, Polacy, 
z powrotem te wydmuszki. Czy jest jakaś koncepcja 
tego, jak to powinno być zrobione, żeby nie prowa-
dziło znów do rabowania finansów polskich?

Czy KNF wie, jakie były transfery, w dowolnych 
kierunkach, realnych środków finansowych zgroma-
dzonych w tych bankach? Czy była realna kontro-
la nad tym i czy wiadomo, jaki to miało wpływ na 
poziom rozwoju, na realne obniżanie się poziomu 
rozwoju polskiej gospodarki? Bo oczywiście jest 
utrudnienie w dostępie do kredytów, one stawały się 
coraz droższe. Co prawda, Narodowy Bank Polski po 
bardzo licznych naciskach i interwencjach – w ostat-
nim okresie nawet ministra finansów, który do tej 
pory raczej zajmował się obroną interesów banków 
niż obroną interesów polskiej gospodarki – obniżył 
znacznie stopy oprocentowania kapitału, jednakże 
nie było to wystarczającą zachętą do inwestowania 
pieniędzy w realną gospodarkę. Rozumiem, że dzi-
siejszy świat jest tak skonstruowany, że zarządzają 
nim megalichwiarze, a stopa zysku z realnej gospo-
darki w skali świata jest mniejsza niż stopa zysku ze 
spekulacji czysto finansowej.

Jak to się dzieje, że na przykład w ciągu dwóch 
miesięcy, bez istotnej zmiany ilości wydobycia ropy, 
cena benzyny na stacjach benzynowych rośnie o kil-
kadziesiąt groszy i jeszcze są zapowiedzi, że będzie 
rosła dalej? Czy ktoś nad tym trzyma kontrolę? Czy 
zwiększenie z tego tytułu zysku rozprowadzających 
te paliwa jest odpowiednio opodatkowane, czy te zy-
ski jedynie wypływają za granicę, przyczyniając się 
do zwiększenia kosztów podstawowych, a takimi są 
koszty transportu?

Proszę państwa, banki, które mówią, że w pol-
skich realiach osiągają za małe zyski, w ostatnim 
roku miały kilkanaście miliardów złotych czystego 
zysku – to było bodajże, nie chcę tutaj skłamać, 

pierwszy uzyskali informacje o poważnych nieprawi-
dłowościach, jakie się działy w tak zwanym Amber 
Gold? Jakie podjęliście działania? Czy to było wtedy, 
kiedy ta sprawa stała się, że tak powiem, własnością 
publiczną – to znaczy po tym, kiedy to samorządo-
wi burłacy ciągnęli samoloty i były pomysły, żeby 
przekazać LOT w ręce dynamicznie rozwijających 
się gdańskich linii lotniczych związanych z Amber 
Gold – czy później?

Kolejna sprawa. Dzisiaj słyszymy pana ministra 
finansów, który mówi to, co ja mówiłem już wiele lat 
temu, chodzi mianowicie o to, jak się skończy spra-
wa z otwartymi funduszami emerytalnymi. Oto pan 
minister finansów informuje publicznie, że w wyniku 
takiej a nie innej działalności otwartych funduszy 
emerytalnych wzrost zadłużenia tylko z tego tytułu 
wyniósł 300 miliardów zł. No to pytam grzecznie, 
gdzie był nadzór finansowy, czy w ogóle widział 
to zjawisko i na czym to zjawisko polega. Przecież 
od dawna było wiadomo, że w wyniku działalności 
tych instytucji… Pamiętamy te ich szczytne hasła, 
te przeszklone budynki i eleganckich dżentelmenów 
w garniturach od Armaniego. Pamiętamy „Bogdan 
mówi: Bankowy” etc., etc., te palmy, morze i kokosy. 
Przecież od dawna było wiadomo, że stopa zwrotu 
pieniędzy biednych, nabitych w butelkę polskich kan-
dydatów na emerytów jest niższa niż na oprocento-
wanych kontach w banku. KNF o tym nie wiedział? 
A może nie chciał wiedzieć albo udawał, że nie wie? 
Dzisiaj nie ma winnych. Dzisiaj są dyskusje, czy 
potrzeba likwidacji lub reformy tego złodziejskie-
go systemu – a to byłoby dramatyczne rozwiązanie 
uderzające w podstawę bytu – wynika tylko z zapaści 
budżetu państwa, którą żeśmy również tutaj, z tej 
trybuny, bardzo precyzyjnie przewidywali.

Proszę państwa, widzimy w telewizji, jak czerstwe 
staruszki zachęcają inne czerstwe staruszki do tego, 
żeby brać pożyczki z Providenta – które w rezulta-
cie są oprocentowane od 300 do 700%, a niektóre 
nawet do 1000% – a wszystkie instytucje, które za 
takie sprawy odpowiadają, milczą. Czyli dzieje się 
to za cichym przyzwoleniem waszym, KNF, UOKiK 
i Ministerstwa Finansów. I to jest niebywały skandal! 
To jest niebywały skandal, bo to jest legalizowanie 
skandalicznej lichwy w takiej postaci, jaka nawet 
we wczesnym średniowieczu nie była możliwa. Coś 
takiego nie było możliwe. Ja próbowałem te sprawy 
poruszać na różnych forach i oczywiście efekt był 
taki: jak grochem o ścianę. Dzisiaj, gdy wali się budżet 
i gdy trzeba przeprowadzać radykalne oszczędności 
kosztem poziomu życia obywateli, to ta sprawa staje 
się jakby wyraźniejsza.

Ja uważam, że trzeba poważnie rozważyć wpro-
wadzenie zakazu działalności lichwiarskiej, prowa-
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(senator B. Pęk) powiedzi na nie. Dobrze? Chodzi o te pytania, które 
padły w wystąpieniu. Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Bog-
dan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Proszę o zabranie głosu pana senatora Henryka 
Ciocha.

Senator Henryk Cioch:

Panie Marszałku! Szanowni Państwo!
Poruszana dziś problematyka dotyczy nas wszyst-

kich i wszystkich nas nurtuje, ponieważ zauważamy, że 
dzieje się coś niedobrego. W ostatnich latach doszło do 
konsolidacji nadzoru finansowego. Powstała Komisja 
Nadzoru Finansowego, która przejęła zadania realizo-
wane wcześniej przez Komisję Nadzoru Bankowego, 
komisję nadzoru nad rynkiem notowanym i Komisję 
Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. No 
i w tym okresie, kiedy była dokonywana reforma, roz-
poczęła się moja przygoda z rynkami kapitałowymi 
i z komisjami. Byłem przedstawicielem prezydenta 
w Komisji Nadzoru nad Funduszami Emerytalnymi 
i Towarzystwami Ubezpieczeniowymi, a następnie 
– w Komisji Nadzoru Finansowego, w tej, jak to się 
mówi, pierwszej komisji. I oczywiście pojawiały się 
wtedy różne problemy, pytania, na które należało 
udzielić odpowiedzi, a nie było to rzeczą łatwą, prostą.

Komisja Nadzoru Finansowego, mimo że przed-
miotowy zakres jej działalności jest szeroki, nie obej-
muje swoim nadzorem wszystkich instytucji finanso-
wych, które obracają dużym kapitałem, miliardami. 
Takimi instytucjami, obracającymi miliardami złotych, 
są firmy leasingowe działające w formie towarzystw. 
I proszę zwrócić uwagę na to, że każde towarzystwo 
leasingowe jest związane z bankiem – towarzystwo le-
asingowe nie ma swojego kapitału, korzysta z kapitału 
banku, za który to kapitał nabywa przedmioty, które 
następnie, w drodze leasingu operacyjnego czy leasin-
gu finansowego, oddaje w używanie leasingobiorcy. 
To jest potężny kapitał. Ja na tę kwestię zwracałem 
i zwracam uwagę. Dlaczego tego typu instytucje nie 
są objęte nadzorem KNF? Nadzór KNF nie jest szczel-
ny – a jeżeli coś niedobrego wydarzy się w dużym 
towarzystwie leasingowym, to odczuje to cały rynek.

Inny przykład: instytucje faktoringowe. Faktoring 
to jest obrót wierzytelnościami, czyli skupowanie ich 
po niższej cenie z opcją zarobku i sprzedawanie po 
wyższej cenie. I tu też tak przypadkowo się zdarza, 
że… Duże firmy faktoringowe muszą być związane 
z bankami, bo żeby na szeroką skalę zajmować się 
skupowaniem wierzytelności, trzeba mieć kapitał.

Jesteśmy w zasadzie po kilkuletniej wojnie czy de-
bacie związanej ze SKOK, bo powstał pomysł: debata 

17 miliardów zł. I one dzisiaj śmią żądać poprawy 
warunków ich działalności na tym rynku! Moim 
zdaniem trzeba by w przypadku tych banków rozwa-
żyć wycofanie licencji albo rzeczywiście posługiwać 
się innego typu narzędziami prawnymi, bo to, co 
one robią, to jest lichwa, która prowadzi do zapaści 
w gospodarce.

Pan profesor Cioch, wybitny specjalista w tej te-
matyce, będzie tu mówił o ważnych szczegółach. A ja 
chcę powiedzieć, że z ogromną obawą i zatroskaniem 
patrzę na to, co się dzieje, bo świat medialny, świat 
polityki zajmuje się wciąż tematami zastępczymi, 
których znaczenie dla przeciętnego obywatela jest 
niewielkie. Tymczasem kluczowe sprawy, o których 
dzisiaj mówimy, stanowią margines zainteresowania 
i dopiero potężna luka budżetowa spowodowała, że 
trzeba będzie politycznie uzasadnić gwałtowne ob-
niżenie poziomu życia ludzi.

Dziękuję raz jeszcze marszałkowi Borusewiczowi 
i Prezydium Senatu za dopuszczenie do tej debaty. 
Mam nadzieję, że instytucje powołane do obrony inte-
resów polskich podatników, polskich konsumentów – 
ludzi, którzy korzystają z usług systemów finansowych 
i bankowych – wyostrzą zmysły, że tak powiem. I mam 
nadzieję, że winnych pociągnie się do odpowiedzial-
ności i ukarze finansowo, a tych, którzy przekraczają 
granice przyzwoitości, wycofa się z tego rynku. Z całą 
pewnością trzeba zacząć od megalichwiarzy, bo ich 
działalność przekracza wszelkie granice.

I ostatnia rzecz, tak zwana odwrócona hipoteka. 
Myśmy w moim biurze senatorskim badali kilka 
takich spraw. Warunki, na jakich uzyskuje się kre-
dyt, są skandaliczne. To jest po prostu naciąganie 
biednych, starych ludzi, którzy potrzebują środków 
finansowych, przede wszystkim z powodu niskich 
emerytur albo różnych przypadków losowych, 
śmierci w rodzinie czy choroby. O wiele bardziej 
opłaciłoby im się sprzedać swoją nieruchomość – na-
wet na rynku topniejących cen – kupić mniejszą i za 
pozostałe środki żyć, niż oddawać dorobek całego 
życia na zasadzie tak zwanej odwróconej hipote-
ki. Apeluję o to, by zwłaszcza nadzór finansowy 
i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów za-
jęły się tą sprawą jak najszybciej, bo jeśli te sprawy 
będą podejmowane dopiero wtedy, gdy się okaże, że 
skala tego zjawiska jest ogromna, będzie to już, jak 
zwykle, musztarda po obiedzie. Dziękuję państwu 
za uwagę.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę pana dyrektora Pachuckiego o prze-

kazanie tych pytań i przesłanie panu senatorowi od-
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(senator H. Cioch) udzielająca wysoko oprocentowanych kredytów, po-
wiązana kapitałowo bodajże z trzecim pod względem 
wielkości bankiem europejskim, który ma siedzibę 
w Wielkiej Brytanii, Hongkong Bank… HBSC… 
HSBC – mnie się ciągle kolejność tych literek myli. 
Stąd moje pytanie. Wieleset tysięcy Polaków skorzy-
stało z usług Providenta, który się reklamuje w tele-
wizji. I jak na tym wyszli? Można powiedzieć, że jak 
Zabłocki na mydle.

Analizowałem umowy, jakie były zawierane, 
i czynił to z pewnością Urząd Ochrony Konkurencji 
i Konsumentów…

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Senatorze…
(Senator Henryk Cioch: Dziesięć minut jeszcze 

nie minęło, Panie Marszałku.)
Ja odliczam czas, dziesięć minut minęło.
(Senator Henryk Cioch: Minęło? To mam jeszcze 

pięć minut, żeby skończyć.)
Tak, w następnym wystąpieniu.
A teraz zapraszam senatora Jana Marię 

Jackowskiego na mównicę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowni 
Państwo! Panie Ministrze!

Temat bulwersuje opinię publiczną, ponieważ 
Amber Gold jest już synonimem pewnych patolo-
gii procesu transformacji, która po 1989 r. została 
w Polsce przeprowadzona. A do historii przejdzie na 
pewno słynne zdjęcie z samolotem ciągniętym przez 
wybitnych przedstawicieli władz samorządowych 
województwa pomorskiego, którzy na tej fotografii 
wyglądają jak burłacy nadwołżańscy, którzy swego 
czasu ciągnęli barkę – i są bardzo zadowoleni. No, 
może burłacy byli mniej zadowoleni. W każdym razie 
to zdjęcie przejdzie do kanonu patologii III RP.

Ale problem jest znacznie głębszy. Jak widać, 
ze względu na luki prawne oraz niewłaściwy i nie 
do końca wykorzystywany nadzór stosownych in-
stytucji, na polskim rynku mogą działać instytucje 
parabankowe, które korzystają z niewiedzy, z naiwno-
ści, z trudnej sytuacji życiowej wielu konsumentów. 
Polacy, którym wydaje się, że są w sytuacji bez wyj-
ścia, niestety korzystają z oferowanych usług, a firmy 
te są często – nie mówię, że wszystkie – nastawione 
nie tyle na zarobek wynikający z oprocentowania po-
życzek czy produktów finansowych, jakie oferują, 
ile… One są przede wszystkim nastawione na dopro-
wadzenie klienta pod ścianę i windykację z resztek 
jego majątku. Jest to groźna sytuacja. Gdybyśmy byli 
społeczeństwem i krajem ustabilizowanym gospodar-
czo i materialnie, gdybyśmy byli społeczeństwem, 

o SKOK. To, co teraz mówię, ma już ścisły związek 
z wystąpieniem pana ministra. Powstało pytanie: czym 
są SKOK? Są to instytucje finansowe, które zawsze 
były instytucjami legalnymi i które funkcjonują w wie-
lu krajach świata, głównie w Stanach Zjednoczonych. 
Są to unie kredytowe i jest to alternatywa dla działal-
ności bankowej. SKOK nie są i nigdy nie były bankami. 
I nie będą bankami z prostej przyczyny: SKOK udzie-
lają pożyczek, udzielają kredytów, przyjmują depozy-
ty, prowadzą działalność ubezpieczeniową na rzecz 
swoich członków i na tym ich działalność się kończy. 
W SKOK nigdy nie można było, obecnie również nie 
można, otworzyć rachunku walutowego, czyli rachun-
ku w walucie obcej. W banku jest to możliwe. SKOK 
nie mogą udzielać gwarancji, nie mogą udzielać poży-
czek i dokonywać wielu, wielu innych czynności ban-
kowych. Poza tym SKOK prowadzą działalność tylko 
i wyłącznie na rzecz osób fizycznych, które muszą 
być połączone określoną więzią. SKOK chciały kupić 
bank na Zachodzie, w Niemczech – to prawda, bo bank 
był im potrzebny, żeby w systemie mieć swój bank. 
SKOK występowały o utworzenie banku, tak zwanego 
BOK, Banku Oszczędnościowo-Kredytowego. Sprawa 
była rozpoznawana bodajże przez osiem lat. Komisja 
Nadzoru Finansowego nie załatwiła tej sprawy pozy-
tywnie, odmówiła, trwało to bardzo długo, sąd admi-
nistracyjny stwierdził bezczynność itd., itd. Można by 
o tym napisać książkę, nawet naukową, monografię…

W każdym razie ja zawsze protestowałem, gdy 
SKOK próbowano określić mianem parabanków. 
Dlaczego? Parabank, proszę państwa, to określenie 
pejoratywne. Jeśli instytucja prowadzi działalność 
parabankową, to znaczy, że prowadzi działalność 
z naruszeniem prawa – nie chcę tu użyć sformuło-
wania dalej idącego: działalność przestępczą. Amber 
Gold był instytucją parabankową, ponieważ udzie-
lał wysoko oprocentowanych pożyczek, kredytów 
i nielegalnie przyjmował depozyty – a to jest główna 
czynność bankowa – bez zezwolenia. Banki mogą 
działać w formie tylko i wyłącznie spółek akcyjnych, 
mogą być utworzone na podstawie zezwolenia KNF, 
a kapitał minimalny wynosi obecnie 30 milionów zł. 
Odstępstwa dotyczą banków spółdzielczych, które 
oczywiście też podlegają nadzorowi KNF. Dlatego 
pytałem pana ministra, czy tego typu podmioty, które 
można określić mianem parabanku, działają jeszcze 
w naszym kraju. To było właściwie pytanie retorycz-
ne, bo oczywiście nie mogłyby działać. Powstaje jed-
nak pytanie, jak to się stało, że tego typu twór mógł 
funkcjonować tyle lat bez podstawy prawnej, nie 
płacąc żadnych podatków.

Gdy chodzi o Provident, to problem jest zupełnie 
inny. Provident to jest instytucja pożyczkowa – bo 
to nie jest parabank, tylko instytucja pożyczkowa – 



119

37. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2013 r. 
Informacja Ministra Finansów o działalności instytucji parabankowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej  

z uwzględnieniem zagrożeń dla obywateli i systemu finansów publicznych 

(senator J. M. Jackowski) ku. I dlatego w moim głębokim przekonaniu – chociaż 
doceniam rolę naszych instytucji i ich przedstawicieli, 
pana ministra oraz pana prezesa obecnych podczas dzi-
siejszej debaty, bo, jak myślę, w sprawach jednostko-
wych ta działalność jest pozytywna – brakuje w tym 
zakresie szerszej perspektywy i działania systemowe-
go, które chroniłoby polskich obywateli, w ogóle osoby 
zamieszkujące na terytorium Rzeczypospolitej, przed 
działaniami obliczonymi po prostu na wykorzystanie 
naiwności i niewiedzy poszczególnych osób. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Henryka 

Ciocha.

Senator Henryk Cioch:

Panie Marszałku, dokończę swoje…
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Następna kwestia. Mam wątpliwości, czy firmy 

pożyczkowe, które udzielają pożyczek nie tylko, jak 
zostało tutaj powiedziane, na 1000% procent, lecz 
także na kilka tysięcy procent w skali roku, mogą 
stosować zabezpieczenia udzielonych pożyczek ta-
kie jak umowa przewłaszczenia na zabezpieczenie. 
Krótko mówiąc, jest to przeniesienie własności nie-
ruchomości bądź rzeczy ruchomej, ale przeniesie-
nie, że tak powiem, warunkowe. Bo jeżeli spłaci się 
pożyczkę, to ten nowy właściciel zobowiązany jest 
przenieść prawo własności z powrotem, na pierwot-
nego właściciela. Tego typu sposób zabezpieczenia 
wierzytelności jest przewidziany tylko w prawie ban-
kowym. W ten sposób mogą być zabezpieczane tylko 
wierzytelności bankowe. Firmy udzielające wysoko 
oprocentowanych pożyczek takich zabezpieczeń nie 
mogą stosować, jednak niektóre stosują.

Kolejna sprawa dotyczy problematyki odwróconej 
hipoteki. O tym się mówi w sposób, który wprowadza 
w błąd, ponieważ coś takiego jak odwrócona hipoteka 
tak naprawdę nie funkcjonuje. Mianem odwróconej 
hipoteki określa się umowę przeniesienia własno-
ści nieruchomości lub rzeczy ruchomej obciążonej 
dożywociem bądź, w przypadku lokalu mieszkal-
nego, służebnością. A więc kto zostaje właścicielem 
nieruchomości w przypadku tak zwanej odwróconej 
hipoteki? Otóż właścicielem zostaje podmiot, który 
udzielił pożyczki. A to, jak tego typu umowy są póź-
niej realizowane, to już jest inna sprawa.

Będę zbliżał się do końca mojej wypowiedzi, po-
nieważ kończy się czas…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Nie, ma pan jesz-
cze trochę czasu.)

Jeszcze dwie minuty, tak?

które zmierza do wypracowania pewnych procedur 
dotyczących funkcjonowania firm parabankowych, 
banków w obrocie gospodarczym i całego systemu 
obsługi finansowej ludności, to bylibyśmy w innej 
sytuacji. No ale nie jesteśmy w takiej sytuacji.

Kiedy się o tym mówi, warto przypomnieć pewną 
ponurą anegdotę, która dobrze oddaje istotę sprawy: 
pożyczyłeś sto, oddałeś dwieście, masz do spłacenia 
trzysta. Widzimy, że często jest to sytuacja… To jest 
najzwyczajniejsza w świecie lichwa, która nie ma 
nic wspólnego z zasadami funkcjonowania wolnego 
rynku i nie ma nic wspólnego z zasadami etyki biz-
nesowej. Szerzej spojrzawszy na sprawy gospodarcze, 
można powiedzieć, że tym, co trawi polską gospo-
darkę czy obrót gospodarczy i jest jedną z przyczyn 
kryzysu, jest brak etyki w biznesie, odejście od zasad 
moralnych dotyczących prowadzenia biznesu.

Tym, co zbudowało Europę, co na przestrzeni wie-
ków doprowadziło do zbudowania potęgi ekonomicznej 
Europy, było powiązanie życia gospodarczego z zasa-
dami moralnymi. Owszem, były okresy, kiedy nastę-
powało natężenie lichwy, ale mimo wszystko dominu-
jąca tendencja obejmowała próby znalezienia jakiegoś 
balansu. Wydaje mi się, że ten obszar funkcjonowania 
państwa wymaga doregulowania, wymaga wdrożenia 
procedur, które sprawdzałyby wiarygodność tego, co 
jest oferowane, a przede wszystkim wymaga kampanii 
informacyjnej skierowanej do obywateli. Oczywiście 
wszystkiego nie załatwi się zakazami czy regulacjami 
prawnymi. Naiwnością byłaby wiara w to, że przez re-
gulacje prawne możemy zbudować jakąś idealną rze-
czywistość, bo rzeczywistość tworzą ludzie ze swoimi 
emocjami, oczekiwaniami, kalkulacjami, dążeniami, 
swoją pracowitością, zdolnościami itd. Obywatelom 
należy się jednak porcja solidnych informacji, należy 
się kampania informacyjna. To jest trochę tak, jak było 
chociażby w przypadku GMO: gdyby w Polsce były 
przepisy wskazujące, że na produktach należy napisać, 
że produkt jest taki a taki, że na przykład jakieś mięso 
zostało wyprodukowane z wykorzystaniem składni-
ków zawierających GMO… Chodzi o to, żeby takie 
informacje się pojawiały. Tu nie chodzi o to, czy dany 
produkt jest gorszy czy lepszy, tylko po prostu o poda-
nie informacji. Wtedy odbiorca mógłby wyrobić sobie 
opinię i wiedziałby, czym się różni towar A od towaru B. 
Również w zakresie funkcjonowania rynku usług tak 
zwanych parabanków ta kampania informacyjna jest 
potrzebna. Państwo, moim zdaniem, nie powinno w tej 
kwestii umywać rąk. Powinno być stroną aktywną, po-
nieważ sprawa dotyczy obywateli polskich. A często – 
o czym mówili koledzy podczas dyskusji – instytucje 
parabankowe są powiązane z silnym kapitałem zagra-
nicznym, który ma określone cele, przede wszystkim 
gospodarcze, związane z działaniami na polskim ryn-
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(senator H. Cioch) transportu drogowego ze środków przymusu bezpo-
średniego i broni palnej były zawarte tylko w ustawie 
o środkach przymusu bezpośredniego.

Komisja bezdyskusyjnie przyjęła ustawę i reko-
menduje Wysokiej Izbie przyjęcie jej bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do senatora 
sprawozdawcy.

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

Projekt ustawy został wniesiony przez komisję 
sejmową.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Nie.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca trwa-
jące nie dłużej niż minutę zapytania do przedstawiciela 
rządu. Jeżeli będą takie pytania, to ogłoszę przerwę.

(Senator Jan Maria Jackowski: Będą.)
Ogłoszę przerwę, ponieważ pan minister jest w tej 

chwili w Sejmie, gdzie odbywa się głosowanie.
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

wycofuję…)
Niemożliwe!
(Wesołość na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: Koledzy mnie 

przekonali, że… Rezygnuję z zadania pytania.)
Słusznie. Ma pan dobrych kolegów, Panie 

Senatorze.
(Wesołość na sali)
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu związane z punktem porządku obrad. 
Nie ma pytań do przedstawiciela rządu.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Ogłaszam przerwę do godziny 12.45. O godzi-
nie 12.45 przystąpimy do głosowania.

(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 05 
do godziny 12 minut 46)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Senatorowie sekretarze są już przy stole prezy-

dialnym.

Generalnie, proszę państwa, chciałbym powie-
dzieć tak: pomimo że nadzór nad instytucjami fi-
nansowymi został rozbudowany, nie jest to nadzór 
pełny. Powtórzę: nie jest to nadzór pełny. Nadzorem 
powinny zostać objęte wszystkie instytucje finansowe 
w naszym kraju, które obracają dużym kapitałem. 
I wszystkie takie instytucje powinny na zasadzie rów-
ności płacić w naszym kraju podatki. A tak niestety 
nie jest. Dziękuję. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Dziękuję podsekretarzowi stanu w Ministerstwie 

Finansów, panu Wojciechowi Kowalczykowi, za 
przedstawienie Senatowi informacji.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa zmieniająca ustawę 
o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz usta-
wy o czasie pracy kierowców.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 403, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 403A.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej, pana senatora Andrzeja Owczarka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Andrzej Owczarek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj w godzinach porannych odbyło się posie-

dzenie Komisji Gospodarki Narodowej, na którym ko-
misja zajęła się ustawą zmieniającą ustawę o zmianie 
ustawy o transporcie drogowym oraz ustawy o czasie 
pracy kierowców. Ustawa ta została wczoraj uchwa-
lona przez Sejm. Skąd tak ekspresowe tempo pracy? 
Wzięło się ono stąd, że ustawa, o której mówię… 
Chodzi tu o nowelizację z dnia 5 kwietnia 2013 r. i to, 
że ustawa ma wejść w życie 14 sierpnia. W zmienianej 
ustawie wprowadzono zapis mówiący między innymi 
o sposobie korzystania ze środków przymusu bez-
pośredniego oraz broni palnej. Jednocześnie w par-
lamencie trwały prace związane z orzecznictwem 
Trybunału Konstytucyjnego, w wyniku których całą 
ustawę o przymusie… Wprowadzono nową ustawę 
o stosowaniu środków przymusu bezpośredniego 
i broni palnej. Ta ustawa w tej chwili już funkcjo-
nuje. I funkcjonowanie dwóch oddzielnych aktów 
prawnych zajmujących się tą sprawą spowodowałoby 
pewien bałagan. W związku z tym została zgłoszona 
propozycja, aby z ustawy o ruchu drogowym został 
usunięty odpowiedni fragment. Chodzi o to, żeby 
sprawy dotyczące korzystania przez inspektorów 



121
37. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2013 r. 

Głosowania

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) ten mechanizm został przez pana ministra Kozieja 
i naszego ministra obrony narodowej przeforsowany. 
Odpowiedzi na te pytania na posiedzeniu komisji nie 
uzyskaliśmy.

Stąd wniosek Prawa i Sprawiedliwości o odrzu-
cenie tej ustawy.

Co prawda była zapowiedź, że w ciągu pół roku 
dojdzie do zbudowania nowej kompleksowej ustawy 
– tak zapowiedział minister obrony narodowej – jed-
nakże przynajmniej przez pół roku, jeśli nie dłużej, 
polska armia i polska obronność będzie funkcjonować 
pod rządami tej ustawy, która jest bardzo daleka od 
doskonałości i niesie ze sobą bardzo poważne zagro-
żenie. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w przypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
senatora Bogdana Pęka oraz senatora Henryka 
Górskiego o odrzucenie ustawy.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 81 obecnych senatorów 25 głosowało za, 

55 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie 
nr 3)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie ustawy 
przystępujemy do głosowania nad wnioskiem Komisji 
Obrony Narodowej o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecności.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Na 83 obecnych senatorów 56 głosowało za, 

24 – przeciw, 3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 4)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywana punktu dru-
giego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz nie-
których innych ustaw.

Komisja Budżetu i Finansów Publicznych przed-
stawiła projekt uchwały, w którym wnosi o wprowa-
dzenie poprawek do ustawy – druk senacki nr 394A.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o urzędzie Ministra Obrony Narodowej oraz niektó-
rych innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Obrony Narodowej, która ustosunkowała się 
do przedstawionych w toku debaty wniosków i przy-
gotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 390Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Józefa Zająca, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Józef Zając:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komisja Obrony Narodowej na posiedzeniu w dniu 

wczorajszym rozpatrzyła wnioski zgłoszone w trak-
cie dyskusji i podjęła decyzję, stosunkiem głosów 
5:2, o rekomendowaniu ustawy o urzędzie Ministra 
Obrony Narodowej oraz niektórych innych ustaw i jej 
przyjęcia bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos?
(Senator Bogdan Pęk: Tak.)
Pan senator Pęk.

Senator Bogdan Pęk:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
To bardzo ważna ustawa, która – mówiliśmy o tym 

podczas obrad komisji, ja również mówiłem o tym 
na sali plenarnej – w miarę możliwości powinna być 
uchwalona w szerokim konsensusie politycznym, bo 
dotyczy jednej z kluczowych rzeczy dla każdego na-
rodu, mianowicie dotyczy obronności.

Proszę państwa, zanim podejmiecie decyzję, 
chciałbym jeszcze przypomnieć, że ustawa ta – poza 
pewnymi niedoróbkami legislacyjnymi, które for-
malnie na wniosek ministra obecnego na posiedzeniu 
nie zostały usunięte, choć była taka propozycja se-
nackich legislatorów – ma wadę, która jest znacznie 
poważniejsza. 

Chodzi o to, że po przyjęciu tej ustawy zostanie 
zbudowany układ dowodzenia trzyosobowy, będą 
trzy osoby, będzie trzech równorzędnych dowódców 
podlegających ministrowi obrony narodowej, któ-
rzy z pewnością będą konkurować o jego względy. 
Takiego systemu dzisiaj nie ma nigdzie w nowocze-
snej Europie. Nie bardzo rozumiem, dlaczego akurat 
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(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej, która ustosunkowa-
ła się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje 
się ono w druku nr 395Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Stanisława Iwana, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Iwan:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Komisja Gospodarki Narodowej rekomenduje 

Wysokiej Izbie przyjęcie poprawek od pierwszej do 
dwudziestej pierwszej oraz od dwudziestej trzeciej 
do sześćdziesiątej.

Jednocześnie proponuję, aby poprawki redak-
cyjne zostały przegłosowane łącznie. Są to po-
prawki od pierwszej do trzeciej, od dziesiątej do 
czternastej, osiemnasta, dziewiętnasta, dwudziesta 
trzecia, dwudziesta piąta, dwudziesta ósma, dwu-
dziesta dziewiąta, trzydziesta pierwsza, trzydzie-
sta druga, trzydziesta czwarta, trzydziesta piąta, 
od trzydziestej siódmej do czterdziestej trzeciej, 
czterdziesta piąta, czterdziesta siódma, czterdziesta 
ósma, od pięćdziesiątej pierwszej do pięćdziesią-
tej piątej i pięćdziesiąta dziewiąta. Dziękuję, Pani 
Marszałek.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcą jeszcze za-

brać głos? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Poprawka…
(Głos z sali: Teraz ten blok.)
Tak jest, blok: poprawki od pierwszej do trzeciej, 

od dziesiątej do czternastej, osiemnasta, dziewiętna-
sta, dwudziesta trzecia, dwudziesta piąta, dwudziesta 
ósma, dwudziesta dziewiąta, trzydziesta pierwsza, 
trzydziesta druga, trzydziesta czwarta, trzydziesta 
piąta, od trzydziestej siódmej do czterdziestej trzeciej, 
czterdziesta piąta, czterdziesta siódma, czterdziesta 
ósma, od pięćdziesiątej pierwszej do pięćdziesiątej 
piątej i pięćdziesiąta dziewiąta.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-
ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka pierwsza ma charakter doprecyzowujący.
Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 83 głosowało za. 

(Głosowanie nr 5)
Poprawka uzyskała państwa przychylność.
Poprawka druga zapewnia przepisom ustawy wła-

ściwą kolejność.
Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 83 głosowało za. 

(Głosowanie nr 6)
Poprawka uzyskała państwa przychylność.
Poprawka trzecia jest konsekwencją przyjęcia 

zasady, zgodnie z którą do udzielania instytucjom 
finansowym gwarancji rekapitalizacyjnych właściwy 
jest również Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 7)
Poprawka uzyskała państwa przychylność.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 83 głosowało za, 

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 8)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
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(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Proszę o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 60 głosowało za, 

24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Poprawka zyskała państwa przychylność.
Poprawka dziewiąta eliminuje obowiązek dołącza-

nia kopii decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowe-
go do wniosku o przyznanie dodatku energetycznego.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 58 głosowało za, 

25 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 15)
Poprawka zyskała państwa przychylność.
Kolejne poprawki: dziesiąta, jedenasta, dwunasta, 

trzynasta, czternasta, były już przegłosowane.
Poprawka piętnasta prawidłowo określa terminy 

dla czynności odbiorcy przemysłowego.
Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 61 głosowało za, 

22 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 16)
Poprawka zyskała państwa przychylność.
Poprawka szesnasta nakazuje ochronę informacji 

handlowych, które przedsiębiorstwa energetyczne 
uzyskały od osób trzecich w trakcie wykonywanej 
działalności.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 senatorów 76 głosowało za, 7 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 17)
Poprawka uzyskała państwa przychylność.
Poprawka siedemnasta wprowadza obowiązek 

współpracy pomiędzy operatorami systemów prze-
syłowych państw Unii Europejskiej.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 61 głosowało za, 

21 – przeciw, 1 wstrzymał się od głosu, 1 nie głoso-
wał. (Głosowanie nr 18)

Poprawka uzyskała państwa przychylność.
Poprawki osiemnasta i dziewiętnasta były prze-

głosowane.
Poprawka dwudziesta nakłada obowiązek współ-

pracy z operatorem systemu między innymi właści-
ciela sieci przesyłowej.

Na 84 obecnych senatorów 61 głosowało za, 
23 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 9)

Poprawki zyskały państwa przychylność.
Poprawka czwarta nakazuje prezesowi URE okre-

ślić sposób podawania do publicznej wiadomości in-
formacji o dostępnej zdolności przesyłowej przedsię-
biorstwa energetycznego.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 61 głosowało za, 23 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 10)
Poprawka zyskała państwa przychylność.
Poprawka piąta usuwa wątpliwość dotyczącą obo-

wiązków odbiorcy wypowiadającego umowę o dosta-
wę gazu lub energii.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 79 głosowało za, 5 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Poprawka zyskała państwa przychylność.
Poprawka szósta usuwa część przepisu dotyczącą 

wyłącznie wypowiedzenia umowy w zakresie całości 
lub części dostawy paliw gazowych.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 81 głosowało za, 3 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 12)
Poprawka zyskała państwa przychylność.
Poprawka siódma wprowadza mechanizm infor-

mowania operatora o wypowiedzeniu umowy.
Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 81 obecnych senatorów 60 głosowało za, 1 – 

przeciw, 20 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 13)

Poprawka zyskała państwa przychylność.
Poprawka ósma zmienia podmiot sporządzający 

zbiór praw konsumenta.
Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
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(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Poprawka uzyskała państwa przychylność.
Poprawka trzydziesta poprawia redakcję przepisu.
Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
84 senatorów głosowało, 63 było za, 20 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 24)
Poprawka zyskała państwa przychylność.
Poprawka trzydziesta trzecia nakazuje prezeso-

wi URE przekazywać gwarancje pochodzenia do 
rejestru.

Obecność.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
84 senatorów głosowało, 61 – za, 23 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 25)
Poprawka zyskała państwa przychylność.
Poprawka trzydziesta szósta określa obowiązki 

sprawozdawcze związane ze zużyciem energii ze 
źródeł odnawialnych.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 84 senatorów, 60 było za, 1 był 

przeciwnego zdania, 23 wstrzymało się od głosu. 
(Głosowanie nr 26)

Poprawka zyskała państwa przychylność.
Poprawka czterdziesta czwarta dostosowuje kata-

log zadań prezesa URE do innych przepisów ustawy.
Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 59 głosowało za, 

24 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 27)
Poprawka uzyskała państwa przychylność.
Poprawki czterdziesta szósta i pięćdziesiąta siódma 

zmniejszają z 70% do 50% minimalną ilość gazu, która 
powinna być sprzedana na giełdzie, oraz zmieniają 
odpowiednie progi sprzedaży w okresie przejściowym.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 60 głosowało za, 

23 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 28)
Stwierdzam, że poprawki uzyskały państwa przy-

chylność.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 84 senatorów 61 głosowało za, 23 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 19)
Poprawka uzyskała przychylność.
Poprawka dwudziesta pierwsza daje prezesowi 

URE prawo kontroli nad operatorem systemu prze-
syłowego, uwzględniając konieczność wprowadzenia 
zmian w innym przepisie.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
84 senatorów głosowało, 60 było za, 24 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 20)
Poprawa uzyskała państwa zgodę.
Poprawka dwudziesta czwarta usuwa przepis re-

gulujący szczególną moc dowodową umowy o powie-
rzenie obowiązków operatora.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
84 senatorów głosowało, 61 było za, 23 wstrzy-

mało się od głosu. (Głosowanie nr 21)
Poprawka uzyskała państwa przychylność.
Poprawka dwudziesta szósta określa obowiązek 

zasięgnięcia opinii przed przyznaniem certyfikatu 
niezależności.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 61 głosowało 

za, 21 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. 
(Głosowanie nr 22)

Poprawki dwudziesta siódma i pięćdziesiąta mię-
dzy innymi zwalniają właścicieli mikroinstalacji 
z obowiązku rejestracji działalności gospodarczej 
oraz limitują cenę energii elektrycznej wytworzonej 
w mikroinstalacji.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
82 senatorów głosowało, 61 było za, 21 wstrzyma-

ło się od głosu. (Głosowanie nr 23)
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Głosowania

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki głosowania.
Na 83 obecnych senatorów 59 głosowało za, 

22 – przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 33)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o syste-
mie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych 
ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny i Polityki Społecznej, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Znajduje się ono w druku nr 391Z

Proszę sprawozdawcę, senatora Mieczysława 
Augustyna, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:

Komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie 
poprawek zawartych w druku nr 391Z. Jednocześnie 
informuję, że senator Jan Rulewski wycofał znajdu-
jące się w zestawieniu wniosków poprawki: drugą, 
trzecią, piątą, dziewiątą i dziesiątą. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy chcieliby zabrać 

głos? Nie widzę zgłoszeń.
Przypominam, że senator Jan Rulewski wycofał 

swoje poprawki.
Czy ktoś z państwa senatorów chce podtrzymać 

wycofane poprawki? Nie.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzo-

ne głosowania nad przedstawionymi poprawkami, 
a następnie nad podjęciem uchwały w sprawie przy-
jęcia ustawy w całości, ze zmianami wynikającymi 
z przyjętych poprawek.

Poprawki pierwsza, czternasta i piętnasta mają 
na celu dostosowanie przepisów ustawy dotyczących 
wieku dziecka, nad którym jest sprawowana opieka, 
do obecnie obowiązującego w stanie prawnym – pię-
ciu lat.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.

Poprawka pięćdziesiąta została już przegłosowana.
Poprawka pięćdziesiąta szósta… Przepraszam. 
Poprawka czterdziesta dziewiąta dodaje przepis 

dostosowujący regulujący obowiązki odbiorców prze-
mysłowych.

Obecność.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 59 głosowało 

za, 23 wstrzymało się od głosu, 1 nie głosował. 
(Głosowanie nr 29)

Poprawka uzyskała państwa przychylność.
I teraz poprawka pięćdziesiąta szósta, która for-

mułuje przepis nakazujący do umów zawartych przed 
dniem wejścia w życie ustawy stosować dotychcza-
sowe regulacje.

Głosujemy.
Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki głosowania.
Na 84 obecnych senatorów 81 głosowało za, 

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 30)
Poprawka uzyskała państwa przychylność.
Poprawka pięćdziesiąta ósma dodaje przepis, który 

wyraźnie odracza początek powstania uprawnienia 
do dodatku energetycznego.

Obecność.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Wyniki głosowania.
Na 84 obecnych senatorów 82 głosowało za, 

2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 31)
Poprawka uzyskała państwa przychylność.
Poprawka sześćdziesiąta nakłada na ministra fi-

nansów obowiązek monitorowania wydatków prze-
znaczonych na dodatki energetyczne.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 59 głosowało za, 

1 – przeciw, 22 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 32)

Poprawka uzyskała państwa przychylność.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.



126
37. posiedzenie Senatu w dniu 12 lipca 2013 r.  

Głosowania

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Poprawka trzynasta usuwa z katalogu okresów 
nieskładkowych przypadające przed dniem nabycia 
prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wycho-
wawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na pod-
stawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla 
matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, 
innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych 
oraz okresy niewykonywania pracy – z powodu opieki 
nad dzieckiem.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 60 głosowało przeciw, 

23 wstrzymało się od głosu (Głosowanie nr 40)
Poprawka nie uzyskała państwa akceptacji.
Poprawka szesnasta ma na celu wprowadzenie 

poprawnej redakcji przepisu dotyczącego zawieszenia 
działalności gospodarczej w celu sprawowania opieki 
nad dzieckiem.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 41)
Poprawka uzyskała państwa przychylność.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości, ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Przycisk obecności.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 81 było za, 1 – przeciw, 

nie głosował 1 senator. (Głosowanie nr 42)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 
innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o emerytu-
rach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przedsta-
wiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Jest to druk senacki nr 392A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki głosowania.

Na 84 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. 
(Głosowanie nr 34)

Wobec tego stwierdzam, że poprawki zostały 
przyjęte.

Poprawki czwarta i jedenasta mają na celu roz-
szerzenie zakresu podmiotowego ustawy o osoby, 
których umowa o pracę uległa rozwiązaniu na skutek 
upływu czasu.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Na 84 obecnych senatorów 28 głosowało za, 

56 – przeciw. (Głosowanie nr 35)
Poprawki nie uzyskały państwa akceptacji.
Poprawka szósta eliminuje obowiązek nieprze-

rwanego podlegania ubezpieczeniom przez kategorie 
osób objęte ustawą oraz modyfikuje redakcję przepisu 
dotyczącego podmiotu opłacającego ich składki na 
ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 25 głosowało za, 

59 – przeciw. (Głosowanie nr 36)
Poprawka nie uzyskała państwa akceptacji.
Poprawka siódma ma charakter uściślający.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów 83 głosowało za, 1 se-

nator nie głosował. (Głosowanie nr 37)
Poprawka uzyskała państwa przychylność.
Poprawka ósma ma charakter doprecyzowujący.
Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki głosowania.
Na 84 obecnych senatorów 23 głosowało za, 

60 – przeciw. (Głosowanie nr 38)
Poprawka nie uzyskała państwa akceptacji.
Poprawka dwunasta ma charakter uściślający.
Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 39)
Poprawka uzyskała państwa przychylność.
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Głosowania

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Zagranicznych, które ustosunkowały się do przed-
stawionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się ono 
w druku nr 398Z.

Proszę sprawozdawcę, senatora Wiesława Dobko-
wskiego, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja 

Spraw Zagranicznych na posiedzeniu w dniu 11 lipca 
2013 r. rozpatrzyły wnioski zgłoszone w toku debaty 
w dniu 11 lipca 2013 r. do ustawy o ratyfikacji Umowy 
o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku 
Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą 
Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie 
w dniu 17 lipca 2012 r.

Komisje przedstawiają Wysokiemu Senatowi na-
stępujące stanowisko: Wysoki Senat raczy przyjąć 
wniosek zawarty w punkcie oznaczonym rzymską 
dwójką, a więc wniosek o przyjęcie ustawy bez po-
prawek. Za przedstawionym wnioskiem głosowało 
14 senatorów, przeciw było 5 senatorów. Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Czy senatorowie wnioskodawcy lub senator spra-

wozdawca chcą jeszcze zabrać głos? Nie widzę chętnych.
Proszę bardzo, pani senator Czudowska.

Senator Dorota Czudowska:

Dziękuję.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Mimo że wniosek o odrzucenie ustawy niejako 

przegrał podczas obrad komisji – przedstawił to przed 
chwilą senator Dobkowski – w imieniu grupy sena-
torów, którzy wnoszą o jej odrzucenie, jeszcze raz 
proszę jednak o refleksję. Nawet takie duże kraje jak 
Francja, Niemcy, Hiszpania, Portugalia jeszcze nie 
ratyfikowały umów o funkcjonalnych blokach prze-
strzeni powietrznej w Europie i nie widzę powodu, 
żeby Polska miała się spieszyć, zwłaszcza że podpi-
sujemy umowę, której szczegółów i warunków nie 
znamy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzo-

ne głosowanie nad wnioskiem o odrzucenie ustawy, 
a następnie, w wypadku odrzucenia tego wniosku, 
nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Głosowało 85 senatorów, wszyscy byli za. 
(Głosowanie nr 43)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o świad-
czeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa.

Komisja Rodziny i Polityki Społecznej przedsta-
wiła projekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie 
ustawy bez poprawek – druk senacki nr 393A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Przycisk obecności.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 44)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia spo-
łecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Powracamy do rozpatrywania punktu siód-
mego porządku obrad: ustawa o zmianie niektórych 
ustaw dotyczących praw pasażerów podróżujących 
drogą morską i drogą wodną śródlądową.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła pro-
jekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie ustawy bez 
poprawek – druk senacki nr 396A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Proszę o naciśnięcie przycisku obecności.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 83 głosowało za. 

(Głosowanie nr 45).
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie niektó-
rych ustaw dotyczących praw pasażerów podróżują-
cych drogą morską i drogą wodną śródlądową.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósme-
go porządku obrad: ustawa o ratyfikacji Umowy 
o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku 
Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą 
Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie 
dnia 17 lipca 2012 r.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw 
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Oświadczenia

(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Powracamy do rozpatrywania punktu dwu-
nastego porządku obrad: ustawa zmieniająca usta-
wę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz 
ustawy o czasie pracy kierowców.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła pro-
jekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek – druk senacki nr 403A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 81 głosowało za, 1 się 

wstrzymał, 1 nie głosował. (Głosowanie nr 49)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy zmieniającej usta-
wę o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz 
ustawy o czasie pracy kierowców.

Przerwa techniczna…
(Rozmowy na sali)
Proszę przenieść rozmowy na…
Wysoka Izbo, informuję, że porządek obrad trzydzie-

stego siódmego posiedzenia Senatu został wyczerpany.
Informuję, że porządek kolejnego, trzydziestego 

ósmego posiedzenia, które odbędzie się w dniach 7, 
8 i 9 sierpnia, zostanie państwu dostarczony do biur 
senatorskich.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania stenograficznego. 
Oświadczenia nie mogą trwać dłużej niż pięć minut. 
Przedmiotem oświadczenia mogą być sprawy zwią-
zane z wykonywaniem mandatu, przy czym nie może 
ono dotyczyć spraw będących przedmiotem porządku 
obrad bieżącego posiedzenia Senatu. Marszałek od-
mówi przyjęcia niewygłoszonych oświadczeń, któ-
rych treści nie można ustalić lub których wygłoszenie 
przez senatora nie byłoby możliwe w przysługującym 
na to czasie, czyli w ciągu pięciu minut. Nad oświad-
czeniem senatorskim nie przeprowadza się dyskusji.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać 
głos?

Proszę bardzo, senator Maciej Klima.

Senator Maciej Klima:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Oświadczenie to kieruję do szanownego pana 

Donalda Tuska, prezesa Rady Ministrów.
Szanowny Panie Premierze!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie 

informacji w związku z podpisaniem na terenie 

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o podanie wyników.
Na 83 obecnych senatorów 24 głosowało za, 

58 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 46)
Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-

wy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Spraw 
Zagranicznych o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 83 obecnych senatorów 58 głosowało za, 

23 – przeciw, 2 się wstrzymało od głosowania. 
(Głosowanie nr 47)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji Umowy 
o ustanowieniu Bałtyckiego Funkcjonalnego Bloku 
Przestrzeni Powietrznej pomiędzy Rzecząpospolitą 
Polską i Republiką Litewską, podpisanej w Wilnie 
dnia 17 lipca 2012 r.

Powracamy do rozpatrywania punktu 
dziewiątego porządku obrad: ustawa o ratyfi-
kacji Konwencji między Rzecząpospolitą Polską 
a Stanami Zjednoczonymi Ameryki w sprawie uni-
kania podwójnego opodatkowania i zapobiegania 
uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podat-
ków od dochodu, podpisanej w Warszawie dnia 
13 lutego 2013 r.

Komisja Spraw Zagranicznych oraz Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych przedstawiły jed-
nobrzmiące projekty uchwał, w których wnoszą 
o przyjęcie tej ustawy bez poprawek – druki senackie 
nr 397A i 397B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 84 obecnych senatorów wszyscy głosowali za. 

(Głosowanie nr 48)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o ratyfikacji 
Konwencji między Rzecząpospolitą Polską a Stanami 
Zjednoczonymi Ameryki w sprawie unikania podwój-
nego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od 
opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, 
podpisanej w Warszawie dnia 13 lutego 2013 r.
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(senator M. Klima) Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
Pan senator Marek Borowski, proszę.

Senator Marek Borowski:

Pani Marszałek! Wysoki Senacie!
Oświadczenie kieruję do ministra zdrowia, pana 

Bartosza Arłukowicza.
Szanowny Panie Ministrze!
W połowie sierpnia ubiegłego roku odwołał pan 

bez podania przyczyn profesora Jerzego Szaflika 
z trzech funkcji: konsultanta krajowego w dziedzi-
nie okulistyki, członka Rady Transplantacyjnej przy 
Ministrze Zdrowia i dyrektora Banku Tkanek Oka 
w Warszawie. Jednocześnie Ministerstwo Zdrowia zło-
żyło do Centralnego Biura Antykorupcyjnego zawia-
domienie w sprawie rzekomych niejasności procedu-
ralnych w zakresie przeszczepu rogówek. Działaniom 
tym towarzyszyły publicznie formułowane podejrzenia 
o korupcyjne zachowania profesora Szaflika.

Profesor Jerzy Szaflik jest uczonym światowej sła-
wy, prekursorem nowoczesnych metod chirurgii oka, 
człowiekiem powszechnie szanownym. Wysunięto 
przeciwko niemu poważne zarzuty. Od tego czasu 
minął już prawie rok. Najwyższy czas, aby poin-
formował pan opinię publiczną, jakie są rezultaty 
wszystkich dochodzeń.

W związku z tym proszę o udzielenie odpowiedzi 
na następujące pytania.

Po pierwsze. Jakie są konkluzje postępowania pro-
wadzonego przez Centralne Biuro Antykorupcyjne? 

Po drugie. Jakie są rezultaty postępowania prowa-
dzonego przez prokuraturę? 

Po trzecie. Czy departament nadzoru Ministerstwa 
Zdrowia przeprowadził kontrolę w Banku Tkanek 
Oka, a jeśli tak, to jakie są jej wyniki? 

I po czwarte. Czy w tej sprawie miały miejsce 
jakiekolwiek inne postępowania, na przykład sądowe, 
a jeśli tak, to jakie zapadły wyroki? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Henryk Górski, proszę.

Senator Henryk Górski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Oświadczenie na okoliczność śmierci Janusza 

Rożka.
Z wielkim żalem i smutkiem przyjąłem wiadomość 

o śmierci Janusza Rożka, współzałożyciela rolniczej 
Solidarności i wieloletniego członka Rady Krajowej 
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”, po-

Federacji Rosyjskiej memorandum między EurRoPol 
GAZ a Gazpromem. Prośba taka została skierowa-
na do pana premiera już w dniu 18 kwietnia tego 
roku, ale uzyskane wyjaśnienia kwestii zawartych 
w pytaniach skierowanych do pana premiera nie jest 
dla senatora i obywatela Rzeczypospolitej Polskiej 
satysfakcjonujące.

Odpowiedzi uzyskane z Ministerstwa Skarbu 
Państwa w dniach 28 maja i 24 czerwca zawierają 
prośbę o wydłużenie terminu odpowiedzi. Odpowiedź 
z dnia 1 lipca tego roku odsyła mnie do nieistniejącej 
strony internetowej www.premier.gov.pl/files/rapor-
t_w_sprawie_memorandum_gazowego.pl. Strona, do 
której odnosi się odpowiedź ministra skarbu, zawiera 
informację „Przepraszamy, ale strona, której szukasz, 
jest niedostępna”.

Dlatego zwracam się do pana premiera z prośbą 
o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. Kto 
i kiedy podjął decyzję o podpisaniu porozumienia 
między EuRoPol GAZ a Gazpromem?

Kto z przedstawicieli instytucji rządu 
Rzeczypospolitej Polskiej posiadał wiedzę o plano-
wanym podpisaniu tego porozumienia? Może minister 
skarbu, może jakiś inny minister?

Kiedy podjęto decyzję o podjęciu prac nad me-
morandum między EuRoPol GAZ a Gazpromem?

Kiedy pan premier lub ministrowie skarbu i go-
spodarki uzyskali informację o pracach, o podpisaniu 
wspomnianego porozumienia?

Czy treść podpisanego memorandum między 
EuRoPol GAZ a Gazpromem jest objęta klauzulą 
„ściśle tajne” lub „tajne”?

Kto koordynuje bezpieczeństwo w zakresie po-
lityki energetycznej i paliwowej z ramienia rządu 
polskiego?

Czy w procesie prac i podczas podpisywania 
wspomnianego memorandum doszło do naru-
szenia procedur dotyczących obiegu informacji 
w instytucjach odpowiedzialnych – rządowych, 
gospodarczych, kontrolowanych przez Skarb 
Państwa? Kto personalnie ponosi odpowiedzial-
ność za ewentualne naruszenie wyżej wymienio-
nych procedur?

Uprzejmie proszę o odpowiedź na wszystkie py-
tania, które nie naruszają tajemnicy państwowej lub 
handlowej. Proszę o odpowiedź w formie pisemnej 
bez odniesień do nieistniejących stron internetowych 
– pisanie na Berdyczów było stosowane w zamierz-
chłej epoce.

Oświadczenie to składam ja i pan senator Grzegorz 
Wojciechowski.

Przekazuję to oświadczenie… Warto też zobaczyć, 
na jaką stronę internetową minister skarbu kieruje 
senatora Rzeczypospolitej Polskiej. Dziękuję bardzo.
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(senator H. Górski) wyborów. 21 września 1980 r. został wiceprzewodni-
czącym Komitetu Założycielskiego NSZZ Rolników 
„Solidarność Wiejska”, organizował struktury związku 
na Lubelszczyźnie, kierując Wojewódzkim Komitetem 
Założycielskim. Na zjeździe zjednoczeniowym rolniczej 
Solidarności w Poznaniu w marcu 1981 r. wszedł do 
Prezydium Ogólnopolskiego Komitetu Założycielskiego 
NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. 
13 grudnia 1981 r. został internowany i osadzony we 
Włodawie, a następnie w Darłówku. W 1982 r. został 
skazany na trzy lata więzienia za napisanie do żołnierzy 
Ludowego Wojska Polskiego odezwy wzywającej ich 
do niewykonywania rozkazów dowódców. Zwolniony 
z więzienia został w sierpniu 1983 r. na mocy amne-
stii. Ponownie podjął działalność w podziemnych 
strukturach rolniczej Solidarności, w Duszpasterstwie 
Rolników. Był współorganizatorem obchodów rocznic 
związanych z historią ruchu ludowego i Batalionów 
Chłopskich. W 1984 r. był inicjatorem upamiętnienia 
bitwy pod Wytycznem. 23 listopada 1986 r. został 
członkiem Konwentu Seniorów Ruchu Ludowego, 
który wyłonił Tymczasową Radę Krajową Rolników 
„Solidarność”. Następnie był przewodniczącym rady 
w Lublinie. Od 1987 r. był członkiem prezydium, prze-
wodniczącym Rady Regionalnej Solidarności Rolników 
Indywidualnych Regionu Środkowo-Wschodniego. 
Podczas obchodów rocznicy strajków chłopskich 
w Rzeszowie w lutym 1988 r. zorganizował demonstra-
cję przeciw ustawie emerytalnej. Od 12 lutego 1989 r. 
był członkiem Prezydium Tymczasowego Komitetu 
Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego. 
W 1990 r. został wiceprezesem Naczelnego Komitetu 
Wykonawczego PSL Mikołajczykowskiego. W wybo-
rach kontraktowych 4 czerwca 1989 r. został posłem 
z ramienia Komitetu Obywatelskiego „Solidarność”. 
Był członkiem sejmowej Komisji Polityki Społecznej.

Janusz Rożek był rozpracowywany od 21 listo-
pada 1977 r. do 3 sierpnia 1989 r. przez Wydział III/
IIIA Komendy Wojewódzkiej Milicji Obywatelskiej 
w Lublinie/RUSW w Łęcznej w ramach SOR kryp-
tonim „Rolnik”.

27 listopada 2008 r. z okazji jubileuszu trzydziestej 
rocznicy powstania niezależnego ruchu chłopskiego 
na ziemi lubelskiej Janusz Rożek został odznaczony 
przez prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha 
Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim Orderu 
Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepod-
ległości Rzeczypospolitej, za działalność na rzecz 
przemian demokratycznych w kraju oraz rozwoju 
rolniczego ruchu solidarnościowego.

Świętej pamięci Janusz Rożek pozostanie w naszej 
pamięci jako ten, który miał ogromny udział w przemia-
nach demokratycznych w kraju, a szczególnie na polskiej 
wsi. Niech spoczywa w pokoju! Dziękuję. (Oklaski)

(Senator Marek Borowski: Pani Marszałek, ja 
chciałbym uzupełnić.)

sła na Sejm, odznaczonego Krzyżem Komandorskim 
Orderu Odrodzenia Polski przez prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.

Janusz Rożek urodził się 18 grudnia 1921 r. 
w Lublinie, był żołnierzem Batalionów Chłopskich, 
następnie Oddziału Lotnego Inspektoratu Armii 
Krajowej Lublin. W 1944 r. był ranny w bitwie pod 
Marysinem koło Lublina. W 1945 r. został wcie-
lony do Korpusu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 
a w 1946 r. zdemobilizowany.

Osiadł we wsi Kolonia Górne koło Milejowa i za-
jął się uprawą ziemi. Słuchał Radia Wolna Europa. 
Z niego dowiedział się o powstaniu KOR, usłyszał, 
że w Lublinie działają ojciec Ludwik Wiśniewski 
oraz student Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
Marian Piłka, związani z Ruchem Obrony Praw 
Człowieka i Obywatela. W 1977 r. uczestniczył 
w ROPCiO. Kolportował niezależne wydawnictwa, 
między innymi „Opinie” i „Gospodarz”. Uczestniczył 
w spotkaniach działaczy opozycji w Lublinie. 
Współorganizował w okolicznych miejscowościach 
otwarte spotkania, na których mówił o braku wol-
ności i demokracji, przewrotności polityki rolnej 
PRL, oszukiwaniu i dyskryminowaniu rolników oraz 
o tym, że planowana rolnicza ustawa emerytalna jest 
kolejną próbą zniszczenia rolnictwa indywidualnego. 
Zbierał podpisy pod petycją do władz, w której lu-
belscy rolnicy domagali się transmisji mszy świętej 
w radiu i telewizji. Mimo prób zastraszenia przez 
Służbę Bezpieczeństwa, nie przerwał działalności.

Wiosną 1978 r. lubelscy rolnicy pod przewodnic-
twem Rożka podjęli decyzję o niepłaceniu składek 
emerytalnych oraz o solidarnej sąsiedzkiej obronie 
przed poborcami podatkowymi. Najbardziej zaanga-
żowanych w protest zaczęto wzywać na przesłucha-
nia, wielu aresztowano.

30 lipca 1978 r. Janusz Rożek stanął na czele pierw-
szego w kraju, powołanego w lesie koło Ostrówka 
podczas wiecu z udziałem około dwustu rolników, 
Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi 
Lubelskiej, który został upoważniony do reprezentowa-
nia rolników w negocjacjach z władzami. Władze zare-
agowały wzmożeniem represji wobec członków komite-
tu i popierających go rolników. Rożek był wielokrotnie 
zatrzymywany, a jego dom poddawano rewizjom.

Współpracował z czasopismami „Rolnik 
Niezależny” i „Placówka” oraz z Ośrodkiem Myśli 
Ludowej. Był sygnatariuszem „Memoriału obywa-
telskiego w sprawie zmian w prawie wyborczym” 
przygotowanego przez Komitet Porozumienia na 
rzecz Samostanowienia Narodu.

W 1980 r. przed wyborami do sejmu PRL orga-
nizował w województwach lubelskim, chełmskim 
i zamojskim akcję ulotkową wzywającą do bojkotu 
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W chwili obecnej są w tej kwestii dwa warunki, 
progi selekcji: dochód na członka rodziny i opieku-
nów nie większy niż 620 zł oraz obowiązek zaprze-
stania pracy zarobkowej. Jak łatwo wykazać, ustawa 
ta pogarsza sytuację środowisk, o których mówiłem, 
gdyż skazuje je na życie poniżej progu egzystencjal-
nego, co w moim przekonaniu oznacza uchybienie 
art. 69 i 71 konstytucji.

W chwili obecnej nie dostrzegam innych możli-
wości poprawienia sytuacji tych osób, na przykład 
ich powrotu do pracy po latach pielęgnacji bliskich. 
Dostrzegam za to, że brakuje środków w zasobach 
gmin, brakuje miejsc w domach pomocy społecznej. 
To zaś uzasadnia postawienie niniejszego wniosku.

Pragnę zauważyć, że środki na pomoc, o której 
mowa powyżej, mogą pochodzić z tej samej działki 
w budżecie – świadczenia rodzinne. Środki te nie są 
i nie będą wykorzystywane w obecnym roku budże-
towym na zasiłki rodzinne.

Przy okazji chciałbym ponowić mój apel do pre-
miera, aby podjął działania – tym razem bardziej 
skuteczne – dotyczące zjawiska, które nastąpi w naj-
bliższej przyszłości. We wrześniu nastąpi kolejna już 
wypłata zasiłków rodzinnych. Są to niewielkie środki, 
jednakże niezbędne dla egzystencji biednych rodzin 
z dziećmi. Kolejny raz pojawią się, co można już dziś 
przewidzieć, wielotysięczne kolejki przed urzęda-
mi gmin. Kolejny raz Ministerstwo Pracy i Polityki 
Społecznej przemilczało wszelkie moje inicjatywy 
dotyczące rozwiązania tego przykrego i wstydliwe-
go problemu. A inicjatywy te zmierzały do zmiany 
ustawy bądź dotyczyły zawierania porozumień przez 
urzędy, które zajmują się obsługą tych świadczeń. 
Niestety do tej pory, mimo upływu półtora roku, nie 
otrzymałem odpowiedzi w tych sprawach. I kolej-
ny raz, począwszy od września, ci wszyscy ludzie 
ustawiać się będą w wielusettysięcznych kolejkach. 
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Proszę o komunikaty. A, nie ma komunikatów.
Informuję, że protokół trzydziestego siódmego 

posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej 
kadencji zostanie udostępniony senatorom w terminie 
trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu w Biurze Prac 
Senackich, pokój nr 255.

Zamykam trzydzieste siódme posiedzenie Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Proszę bardzo, to może…
(Senator Marek Borowski: Jeśli można, to tylko 

w trybie uzupełnienia chciałbym powiedzieć, że to 
oświadczenie, które złożyłem, złożyłem w imieniu 
swoim oraz senatora Jana Rulewskiego, którego też 
proszę do niego dopisać.)

Dobrze. To proszę tutaj może… Tak, to będzie 
w stenogramie. Dziękujemy.

I zapraszam pana senatora Jana Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:

Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Dziękuję panu senatorowi Borowskiemu, że ze-

chciał dopisać do swego bardzo słusznego oświad-
czenia również moją osobę.

Ja zaś chciałbym złożyć oświadczenie skierowane 
do premiera rządu, pana Donalda Tuska.

Ma ono związek z faktem, że 1 lipca weszła prak-
tycznie w życie zmieniona ustawa o świadczeniach 
pielęgnacyjnych. Już na starcie jej obowiązywania 
pojawiły się zastrzeżenia osób objętych tą ustawą, 
mianowicie środowisk do tej pory korzystających z do-
broci ustawy przyznającej osobom, które zwolniły się 
z pracy w celu pielęgnacji najbliższych – rodziców, 
innych bliskich – świadczenie w wysokości 520 zł. 
Wprawdzie ustawa miała vacatio legis wynoszące pół 
roku, ale jak wynika z oglądu sytuacji, niemożliwe było 
przygotowanie się tych osób do zmienionej sytuacji, 
zwłaszcza tych osób, które znajdują się w niejako eks-
tremalnej sytuacji. Kierując się swoimi wcześniejszymi 
krytycznymi spostrzeżeniami, jak również biorąc pod 
uwagę sytuację obecną, uważam za zasadne skierowa-
nie wniosku do premiera o wydanie rozporządzenia 
w związku z rządowym programem wspierania osób 
uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego. Treść 
tego wniosku ma charakter prośby i brzmi następująco.

W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie 
ustawy o świadczeniach pielęgnacyjnych i innych 
ustaw – DzU poz. 1548 – mając na uwadze napływa-
jące zastrzeżenia co do zakresu obowiązywania usta-
wy, a przede wszystkim sytuację rodzin dotkniętych 
ciężkimi chorobami, sytuację starców bez możliwości 
spełniania elementarnych funkcji życiowych, wnoszę 
o uruchomienie doraźnej pomocy w wysokości 520 zł 
na podstawie stosownej uchwały Rady Ministrów. Ta 
ograniczona pomoc skierowana byłaby do rozpozna-
nych przez ośrodki pomocy społecznej środowisk, 
w których opieka, pełniona bezpośrednio przez człon-
ków rodzin, którzy w tym celu zrezygnowali z pracy 
zarobkowej, jest niezbędna.

(Koniec posiedzenia o godzinie 13 minut 44)





Wyniki głosowań
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. nieobecny;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się;  # nie głosował

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 1 Ł.M. Abgarowicz - - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2 A.T. Aksamit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3 T. Arłukowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4 M. Augustyn - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 5 E.E. Bieńkowska . . - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 6 G.M. Bierecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 7 P.J. Błaszczyk + + + - + + + + ? ? + + ? ? ? ? + - ? ?
 8 R.W. Bonisławski - ? - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 9 M.S. Borowski + - ? ? + + + + + + + + + + + + + + + +
 10 B.M. Borusewicz - - . + . . + + + + + + + + + + + + + +
 11 B. Borys-Damięcka - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 12 J.M. Chróścikowski + # . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 13 A.P. Chybicka - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 14 W. Cimoszewicz + + - ? + + + + + + + + + + + + + + + +
 15 H. Cioch + + + - + + + + ? ? + + ? ? ? . + - ? ?
 16 L. Czarnobaj - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 17 G. Czelej + + + - + + + + ? ? ? ? ? ? ? ? ? - ? ?
 18 D. Czudowska + + + - + + + + ? ? ? + ? ? ? ? + - ? ?
 19 W.J. Dobkowski + + + - + + + + ? ? ? + ? ? ? ? + - ? ?
 20 R. Dowhan - - . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 21 J. Duda - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 22 M.W. Gil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 23 W.J. Gintowt-Dziewałtowski - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 24 S. Gogacz + + + - + + + + ? ? + + ? ? ? ? + - ? ?
 25 S.A. Gorczyca - # - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 26 B.B. Gosiewska + + + - + + + + ? ? + + ? ? ? ? ? ? ? ?
 27 R.J. Górecki - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 28 H. Górski + + + - + + + + ? ? + + ? ? ? ? + - ? ?
 29 M.T. Grubski - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 30 P.A. Gruszczyński - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 31 A.S. Grzyb - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 32 H. Hatka ? - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 33 S. Hodorowicz - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 34 S.A. Iwan - ? - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 35 J.M. Jackowski + + + - + + + + ? ? + + ? ? ? ? ? # ? ?
 36 K. Jaworski + + + - + + + + + + + + + ? ? + . + + +
 37 S. Jurcewicz - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 38 S. Karczewski + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 39 W. Kilian - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 40 K.M. Kleina - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 41 B.A. Klich - ? . . + + + + + + + + + + + + + + + +
 42 M.J. Klima + + + - + + + + ? ? + ? ? ? ? ? ? - ? ?
 43 R.A. Knosala - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 44 A. Kobiak ? ? . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 45 S. Kogut + + + - + + + + ? ? + + ? ? ? ? + - ? ?
 46 M. Konopka - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 47 T.W. Kopeć - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 48 W.J. Kraska . . + - + + + + ? ? + + ? ? ? ? ? - ? ?
 49 K.J. Kutz - - - + + + + + + + + + . + + + + + + +
 50 J.W. Lasecki . . - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 51 J.F. Libicki - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 52 R.A. Mamątow + + + - + + + + ? ? + + ? ? ? ? + - ? ?
 53 M.E. Martynowski . . + - + + + ? ? ? + + ? ? ? ? + - ? ?
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37. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 lipca 2013 r. 

Wyniki głosowań

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
 54 A.A. Matusiewicz + + + - + + + + ? ? + + ? ? ? ? + - ? ?
 55 Z.H. Meres - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 56 J. Michalski - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 57 A.K. Misiołek - ? - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 58 A.A. Możdżanowska . . - + + + + + + + + + + + . + + + + +
 59 R.K. Muchacki - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 60 I. Niewiarowski - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 61 J.W. Obremski . . + ? + + + + + ? + + + + ? + + + + ?
 62 N.P. Obrycki - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 63 A. Owczarek - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 64 A.M. Pająk + + + - + + + + ? ? + + - ? ? ? + - ? ?
 65 M. Pańczyk-Pozdziej ? - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 66 B.J. Paszkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 67 A. Person . . . + + + + + + + + + + + + + + + + +
 68 B.M. Pęk + + + - + + + + ? + + + + ? ? ? ? - ? ?
 69 B.G. Piecha + + . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 70 L.M. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 71 J. Pinior . . - + + + + + + + + + . + + + + + + +
 72 A.A. Pociej - - - + + + + + + + + + . + + + + + + +
 73 M. Poślednik - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 74 S.P. Preiss - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 75 M.D. Rocki . . - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 76 J.K. Rotnicka ? ? - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 77 J. Rulewski - . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 78 J.Z. Sagatowska + + + - + + + + ? ? ? + ? ? ? ? + - ? ?
 79 J.M. Sepioł . . - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 80 M. Seweryński + + + - + + + + ? ? ? ? ? ? ? ? + - ? ?
 81 W.J. Sitarz - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 82 W. Skurkiewicz + + + - + + + + ? ? + + ? ? ? ? + - ? ?
 83 K.M. Słoń + + + - + + + + ? ? + + ? ? ? ? ? - ? ?
 84 A. Szewiński - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 85 G.A. Sztark . . - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 86 B.P. Śmigielski + - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 87 A. Świeykowski . . - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 88 P. Wach - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 89 K.A. Wiatr + + + - + + + + ? ? + + ? ? ? ? + - ? ?
 90 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 91 G.M. Wojciechowski . . + - + + + + ? ? + + + ? ? ? + - ? ?
 92 M.J. Wojtczak . . - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 93 J.A. Wyrowiński - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 94 R. Zaborowski - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 95 A.M. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 96 J. Zając - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 97 A.M. Zdziebło - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 98 P.B. Zientarski . . - + + + + + + + + + + + + + + + + +
 99 M.A. Ziółkowski - - - + + + + + + + + + + + + + + + + +

 Obecnych 76 75 81 83 83 83 84 84 84 84 84 84 81 84 83 83 83 84 84 84
 Za 27 24 25 56 83 83 84 83 61 61 79 81 60 60 58 61 76 61 61 60
 Przeciw 45 43 55 24 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 21 0 0
 Wstrzymało się 4 6 1 3 0 0 0 1 23 23 5 3 20 24 25 22 7 1 23 24
 Nie głosowało 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
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37. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 lipca 2013 r. 

Wyniki głosowań

. nieobecny;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się;  # nie głosował

   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 1 Ł.M. Abgarowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 2 A.T. Aksamit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 3 T. Arłukowicz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 4 M. Augustyn + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 5 E.E. Bieńkowska + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 6 G.M. Bierecki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 7 P.J. Błaszczyk ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? ? + + + + + + ?
 8 R.W. Bonisławski + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 9 M.S. Borowski + + + + + + + . + + + + + + - - + - + -
 10 B.M. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 11 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 12 J.M. Chróścikowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 13 A.P. Chybicka + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 14 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + + - - + + + -
 15 H. Cioch ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? - + + + + - + ?
 16 L. Czarnobaj + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 17 G. Czelej ? # ? ? ? ? . ? ? + + ? - + + + # + + ?
 18 D. Czudowska ? ? ? + ? ? ? ? ? + + ? - + + + + - + ?
 19 W.J. Dobkowski ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + + ?
 20 R. Dowhan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 21 J. Duda + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 22 M.W. Gil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 23 W.J. Gintowt-Dziewałtowski + + + + + + + + + + + . + + - - + - + -
 24 S. Gogacz ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + + ?
 25 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 26 B.B. Gosiewska ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + + ?
 27 R.J. Górecki + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 28 H. Górski ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + - - + + + + + + ?
 29 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 30 P.A. Gruszczyński + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 31 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 32 H. Hatka + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 33 S. Hodorowicz + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 34 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + - + - + -
 35 J.M. Jackowski ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + + ?
 36 K. Jaworski + ? + + + + ? + + + + # . + + + + + + .
 37 S. Jurcewicz + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 38 S. Karczewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 39 W. Kilian + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 40 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 41 B.A. Klich + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 42 M.J. Klima ? + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - + + + + + + ?
 43 R.A. Knosala + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 44 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 45 S. Kogut ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + + ?
 46 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 47 T.W. Kopeć + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 48 W.J. Kraska ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + + ?
 49 K.J. Kutz + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 50 J.W. Lasecki + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 51 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 52 R.A. Mamątow ? ? + ? ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + + ?
 53 M.E. Martynowski ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + + ?
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37. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 lipca 2013 r. 

Wyniki głosowań

   21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
 54 A.A. Matusiewicz ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + + ?
 55 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 56 J. Michalski + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 57 A.K. Misiołek + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 58 A.A. Możdżanowska + + + + + + + + + + + + + + + - + + + -
 59 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 60 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 61 J.W. Obremski + + + + + - ? + ? + + ? ? + + + + + + -
 62 N.P. Obrycki + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 63 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 64 A.M. Pająk ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + + ?
 65 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 66 B.J. Paszkowski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 67 A. Person + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 68 B.M. Pęk ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? + - + + + + # + ?
 69 B.G. Piecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 70 L.M. Piechota . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 71 J. Pinior + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 72 A.A. Pociej + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 73 M. Poślednik + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 74 S.P. Preiss + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 75 M.D. Rocki + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 76 J.K. Rotnicka + + . + + + + + + + + + + + - - + - + -
 77 J. Rulewski . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 78 J.Z. Sagatowska ? ? ? + ? ? ? ? ? + + ? - + + + + - + ?
 79 J.M. Sepioł + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 80 M. Seweryński ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + + ?
 81 W.J. Sitarz + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 82 W. Skurkiewicz ? . . # ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + + ?
 83 K.M. Słoń ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + + ?
 84 A. Szewiński + + + + + + + + # + + + + + - - + - + -
 85 G.A. Sztark + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 86 B.P. Śmigielski + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 87 A. Świeykowski + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 88 P. Wach + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 89 K.A. Wiatr ? ? ? ? ? ? ? ? ? + + ? - + + + + + + ?
 90 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 91 G.M. Wojciechowski ? ? ? ? ? ? ? ? . ? + ? - + + + + + + ?
 92 M.J. Wojtczak + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 93 J.A. Wyrowiński + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 94 R. Zaborowski + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 95 A.M. Zając . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 96 J. Zając + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 97 A.M. Zdziebło + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 98 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + - - + - + -
 99 M.A. Ziółkowski + + + + + + + + + + + + + + + - + - + -

 Obecnych 84 83 82 84 84 84 83 83 83 84 84 83 83 84 84 84 84 84 84 83
 Za 61 61 61 63 61 60 59 60 59 81 82 59 59 84 28 25 83 23 84 0
 Przeciw 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 22 0 56 59 0 60 0 60
 Wstrzymało się 23 21 21 20 23 23 24 23 23 3 2 22 2 0 0 0 0 0 0 23
 Nie głosowało 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
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37. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 lipca 2013 r. 

Wyniki głosowań

. nieobecny;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się;  # nie głosował

   41 42 43 44 45 46 47 48 49
 1 Ł.M. Abgarowicz . . . . . . . . .
 2 A.T. Aksamit . . . . . . . . .
 3 T. Arłukowicz . . . . . . . . .
 4 M. Augustyn + + + + + - + + +
 5 E.E. Bieńkowska + + + + + - + + +
 6 G.M. Bierecki . . . . . . . . .
 7 P.J. Błaszczyk + + + + + + - + +
 8 R.W. Bonisławski + + + + + - ? + +
 9 M.S. Borowski + + + + + - + + #
 10 B.M. Borusewicz + + + + + - + + +
 11 B. Borys-Damięcka + + + + + - + + +
 12 J.M. Chróścikowski . . . . . . . . .
 13 A.P. Chybicka + + + + + - + + +
 14 W. Cimoszewicz + + + + + - + + +
 15 H. Cioch + + + + + + - + +
 16 L. Czarnobaj + + + + + - + + +
 17 G. Czelej + + + + + + - + +
 18 D. Czudowska + + + + + + - + +
 19 W.J. Dobkowski + + + + + + - + +
 20 R. Dowhan . . . . . . . . .
 21 J. Duda + + + + + - + + +
 22 M.W. Gil . . . . . . . . .
 23 W.J. Gintowt-Dziewałtowski + + + + + - + + +
 24 S. Gogacz + + + + + + - + +
 25 S.A. Gorczyca + + + + + - + + +
 26 B.B. Gosiewska + + + + + + - + +
 27 R.J. Górecki + + + + . . . . .
 28 H. Górski + + + + + + - + +
 29 M.T. Grubski + + + + + - + + +
 30 P.A. Gruszczyński + + + + + - + + +
 31 A.S. Grzyb + + + + + - + + +
 32 H. Hatka + + + + + - + + +
 33 S. Hodorowicz + + + + + - + + +
 34 S.A. Iwan + + + + + - + + +
 35 J.M. Jackowski + + + + + + - + +
 36 K. Jaworski + . + + . . . + +
 37 S. Jurcewicz + # + + + - + + +
 38 S. Karczewski . . . . . . . . .
 39 W. Kilian + + + + + - + + +
 40 K.M. Kleina + + + + + - + + +
 41 B.A. Klich + + + + + - + + +
 42 M.J. Klima + + + + + + - + .
 43 R.A. Knosala + + + + + - + + +
 44 A. Kobiak . . . . . . . . .
 45 S. Kogut + + + + + + - + +
 46 M. Konopka + + + + + - + + +
 47 T.W. Kopeć + + + + + - + + +
 48 W.J. Kraska + + + + + + - + +
 49 K.J. Kutz + + + + + - + + +
 50 J.W. Lasecki + + + + + - + + +
 51 J.F. Libicki + + + + + - + + +
 52 R.A. Mamątow + + + + + + - + +
 53 M.E. Martynowski + + + + + + - + +
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37. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 lipca 2013 r. 

Wyniki głosowań

   41 42 43 44 45 46 47 48 49
 54 A.A. Matusiewicz + + + + + + - + +
 55 Z.H. Meres + + + + + - + + +
 56 J. Michalski + + + + + - + + +
 57 A.K. Misiołek + + + + + - + + +
 58 A.A. Możdżanowska + + + + + - + + +
 59 R.K. Muchacki + + + + + - + + +
 60 I. Niewiarowski + + + + + - + + +
 61 J.W. Obremski + + + + + - + + ?
 62 N.P. Obrycki + + + + + - + + +
 63 A. Owczarek + + + + + - + + +
 64 A.M. Pająk + - + + + + - + +
 65 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + - + + +
 66 B.J. Paszkowski . . . . . . . . .
 67 A. Person + + + + + - + + +
 68 B.M. Pęk + + + + + + - + +
 69 B.G. Piecha . . . . . . . . .
 70 L.M. Piechota . . . . . . . . .
 71 J. Pinior + + + + + - + + +
 72 A.A. Pociej + + + + + - + + +
 73 M. Poślednik + + + + + - + + +
 74 S.P. Preiss + + + + + - + + +
 75 M.D. Rocki + + + + + - + + +
 76 J.K. Rotnicka + + + + + - + + +
 77 J. Rulewski . . + + + ? ? + +
 78 J.Z. Sagatowska + + + + + + - + +
 79 J.M. Sepioł + + + + + - + + +
 80 M. Seweryński + + + + + + - + +
 81 W.J. Sitarz + + + + + - + + +
 82 W. Skurkiewicz + + + + + + - + +
 83 K.M. Słoń + + + + + + - + +
 84 A. Szewiński + + + + + - + + +
 85 G.A. Sztark + + + + + - + + +
 86 B.P. Śmigielski + + + + + - + + +
 87 A. Świeykowski + + + + + - + + +
 88 P. Wach + + + + + - + + +
 89 K.A. Wiatr + + + + + + - + +
 90 E.K. Wittbrodt . . . . . . . . .
 91 G.M. Wojciechowski + + + + + + - + +
 92 M.J. Wojtczak + + + + + - + + +
 93 J.A. Wyrowiński + + + + + - + + +
 94 R. Zaborowski + + + + + - + + +
 95 A.M. Zając . . . . . . . . .
 96 J. Zając + + + + + + + + +
 97 A.M. Zdziebło + + + + + - + + +
 98 P.B. Zientarski + + + + + - + + +
 99 M.A. Ziółkowski + + + + + - + + +

 Obecnych 84 83 85 85 83 83 83 84 83
 Za 84 81 85 85 83 24 58 84 81
 Przeciw 0 1 0 0 0 58 23 0 0
 Wstrzymało się 0 0 0 0 0 1 2 0 1
 Nie głosowało 0 1 0 0 0 0 0 0 1
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37. posiedzenie Senatu w dniach 11 i 12 lipca 2013 r.  

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 37. posiedzenia Senatu

Przemówienie senatora Wiesława Kiliana  
w dyskusji nad punktem 1. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dzisiaj nowelizujemy ustawę o urzędzie ministra obrony narodowej oraz ustawy: o izbach morskich; po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej; ochronie granicy państwowej; zasadach pobytu wojsk 
obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczania się przez to terytorium; 
świadczeniach odszkodowawczych przysługujących w czasie wypadków i chorób pozostających w związku ze 
służbą wojskową; służbie wojskowej żołnierzy zawodowych; Służbie Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służbie 
Wywiadu Wojskowego; ochronie żeglugi i portów morskich oraz bezpieczeństwie morskim. Celem tego jest 
usprawnienie systemu kierowania i dowodzenia Siłami Zbrojnymi RP poprzez wprowadzenie przejrzystych 
relacji w tym zakresie zgodnie z wymogami, jakie narzuca system dowodzenia w czasie wojny oraz potrzebą 
dostosowania go do aktualnych uwarunkowań prawnych i organizacyjnych.

Nowelizacja przywołanych ustaw przede wszystkim podniesie poziom planowania strategicznego w Siłach 
Zbrojnych RP; uprości struktury dowodzenia; wzmocni cywilną kontrolę nad armią; podniesie zdolność struktur 
dowodzenia do akcji w czasie operacji wojennych i kryzysu; pozwoli obniżyć koszty funkcjonowania systemu 
kierowania i dowodzenia Sił Zbrojnych RP; spowoduje przesunięcie części kadry na stanowiska taktyczne.

Z przedstawionych względów w pełni popieram zaproponowaną nowelizację ustawy o urzędzie ministra 
obrony narodowej oraz nowelizację pozostałych związanych z nią ustaw. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 2. porządku obrad

Działalność Bankowego Funduszu Gwarancyjnego najpowszechniej kojarzona jest z gwarancją depozytów 
złożonych w bankach. Temat ten był zresztą przedmiotem debaty kilka lat temu, kiedy w obliczu zagrożeń 
spowodowanych kryzysem gospodarczym zdecydowano się na podniesienie maksymalnej kwoty objętej gwa-
rancjami. Jednak działalność gwarancyjną tego podmiotu można wpisać w zdecydowanie szerszą formułę. 
Wspomniane mechanizmy gwarancji wypłaty środków znajdują bowiem zastosowanie co do zasady wówczas, 
gdy bank napotkał już określone problemy, a brak wypłacalności jest jednym ze skutków. Gwarancje mogą 
jednak polegać także na działaniach zapobiegających wystąpieniu sytuacji, w której konieczne stanie się pokry-
wanie depozytów ze środków funduszu. To ostatnie rozwiązanie jest co do zasady lepsze, ponieważ umożliwia 
instytucji finansowej odzyskanie stabilności, na przykład poprzez okresową dekapitalizację i samodzielne za-
gwarantowanie wypłaty środków z depozytów oraz – co istotne – możliwość późniejszego odzyskania środków 
przeznaczonych na pomoc dla tej instytucji.

Przedstawiona dzisiaj nowelizacja sprowadza się właśnie do wdrożenia w ramach Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego dodatkowych mechanizmów ochronnych, pomagających zapobiec destabilizacji krajowego 
sektora bankowego. Mowa tutaj o tworzonym na mocy niniejszego projektu ustawy tak zwanym funduszu 
stabilizacyjnym, działającym jako wydzielony, dedykowany fundusz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. 
Projekt ustawy przewiduje zasilanie kasy funduszu stabilizacyjnego środkami pochodzącymi z tak zwanej 
opłaty ostrożnościowej. Wysokość tej opłaty ustalana będzie przez radę funduszu działającą na wniosek jego 
zarządu, jednak jej maksymalna stawka ograniczona została przez projektodawcę do wysokości 0,2% podstawy 
naliczania opłaty rocznej w danym podmiocie objętym systemem gwarantowania. W ten sposób dla obliczenia 
wysokości opłaty ostrożnościowej wykorzystano istniejące narzędzie w postaci opisanej w art. 13 ustawy tak 
zwanej opłaty rocznej, która obliczana jest między innymi w korelacji z poszczególnymi rodzajami ryzyka 
ponoszonymi przez dany podmiot.

To jednak nie wszystko, bowiem zgodnie z zaproponowanymi zmianami – art. 7 ust. 3 projektu ustawy – 
rada funduszu, określając stawki wspomnianych opłat, rocznej i ostrożnościowej, będzie musiała wziąć pod 
uwagę także „sytuację w sektorze finansowym oraz jego otoczeniu makroekonomicznym”.

Środki zgromadzone w ramach funduszu stabilizacyjnego będą wykorzystywane do udzielania oraz wyko-
nywania gwarancji rekapitalizacyjnej. Zgodnie z projektowanym art. 4 ust. 1j pkt 1 udzielenie takiej gwarancji 
polegać będzie na zagwarantowaniu zwiększenia funduszy własnych banku krajowego, a wykonanie gwarancji 
odnosi się do nabycia lub objęcia akcji, obligacji lub bankowych papierów wartościowych banku krajowego. Na 
mocy art. 7 ust. 2 pkt 7e projektu ustawy radzie funduszu powierzono także określenie szczegółowych zasad 
udzielenia gwarancji rekapitalizacyjnej oraz sposobu zarządzania papierami wartościowymi objętymi wskutek 
wykonania przedmiotowej gwarancji. Niemniej jednak pewne ogólne wytyczne w tym zakresie projektodawca 
zapisał w przepisach tworzonego rozdziału 2a, zatytułowanego „fundusz stabilizacyjny i udzielanie pomocy ze 
środków tego funduszu”. W rozdziale tym postanowiono między innymi, że udzielenie gwarancji odbywać się 
będzie wyłącznie na wniosek instytucji finansowej złożony zgodnie z trybem przewidzianym w art. 6 ust. 2a 
ustawy z dnia 12 lutego 2010 r. o dekapitalizacji niektórych instytucji finansowych. Jednocześnie wniosek taki 
nie będzie przesądzał o konieczności wypłaty gwarancji, bowiem ostateczna decyzja w tym zakresie należeć 
będzie do funduszu, a ewentualna odmowa udzielenia gwarancji nie będzie dawała podstawy do roszczeń 
wobec funduszu i jego organów.

We wspomnianym rozdziale znalazły się także przepisy zezwalające na czasowe przenoszenie środków po-
między funduszami własnymi Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Rozwiązanie to umożliwi niewątpliwie 
większe uelastycznienie polityki stabilizacyjnej prowadzonej przez fundusz, co oczywiście przełoży się na 
możliwość lepszego, bardziej efektywnego dostosowania jej do zaistniałych potrzeb.

Patrząc na opisane rozwiązania z bardziej ogólnej perspektywy, widzimy zatem, że ich istotą jest większe 
zaangażowanie instytucji finansowych w finansowanie gwarantowanych przez państwo instrumentów służących 
udzielaniu pomocy mającym trudności finansowe podmiotom rynku finansowego. Powszechnie wiadomo, że 
rynek ten jest niezwykle wrażliwy na różnego rodzaju zawirowania, a upadek jednej instytucji może spowo-
dować tak zwany efekt domina i całkowicie zdestabilizować cały sektor. To z kolei może przynieść różnego 
rodzaju inne negatywne następstwa zarówno dla gospodarki, jak i dla obywateli. Nie ulega więc wątpliwości, 
że działania stabilizacyjne znajdują uzasadnienie. Jednocześnie pojawiają się kontrowersje związane z ich fi-
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nansowaniem, w szczególności jeśli środki przeznaczone na pomoc pochodzą bezpośrednio z budżetu państwa, 
czyli de facto od wszystkich podatników. Takie finansowanie byłoby nadto niekorzystne również dla samego 
budżetu państwa, bowiem pogłębiałoby deficyt. Dlatego też logicznym rozwiązaniem jest obciążenie kosztami 
funkcjonowania takiego systemu tych instytucji, których działalność generuje określone ryzyko i które mogą 
być następnie bezpośrednio zainteresowane uzyskaniem wsparcia – czyli właśnie instytucji finansowych. 
Rozwiązania zmierzające do tego zostały już wypracowane w zbliżonej formie w kilku największych państwach 
członkowskich Unii Europejskiej.

Wysoka Izbo, na szczęście ostatnich lat kryzysu na rynkach finansowych nie odczuliśmy w naszym kraju 
z taką intensywnością, jak odczuto je w innych państwach. Uniknęliśmy także sytuacji, w której konieczne 
byłoby wsparcie finansowe działających w naszym kraju banków. Oczywiście w żadnej mierze nie uprawnia 
to nas do pozostawania w bezczynności, mamy bowiem okazję, aby uczyć się na cudzych błędach, co daje nam 
zawczasu szansę na wdrożenie odpowiednich rozwiązań prawnych na wypadek wystąpienia wspomnianego 
zagrożenia. Biorąc pod uwagę wszystkie przedstawione argumenty, jestem przekonany, że omawiany projekt 
ustawy zasługuje na przyjęcie. Dziękuję za uwagę.
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Przemówienie senatora Wiesława Kiliana  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!

Przedstawiona na dzisiejszym posiedzeniu ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 
oraz niektórych innych ustaw jest w mojej ocenie jak najbardziej zasadna oraz wyczekiwana.

Bez wątpienia projektowane zmiany, realizując między innymi zapowiedź Rady Ministrów w ramach prac 
nad ustawą podnoszącą wiek emerytalny, mają duże znaczenie społeczne. Zapewnienie realizacji przyszłych 
świadczeń jest bowiem jednym z priorytetowych postulatów społeczeństwa wobec rządu. Omawiając reformę 
systemu emerytalnego, trzeba jednak również pamiętać o znaczeniu okresów dezaktywizacji zawodowej spo-
wodowanej rodzicielstwem. Tę właśnie kwestię podejmuje przedmiotowa ustawa.

Należy zaznaczyć, że w aktualnym stanie prawnym z urlopu wychowawczego mogą korzystać jedynie 
pracownicy, to jest osoby zatrudnione w ramach stosunku pracy. Takiego prawa nie mają obecnie ani osoby 
prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek, ani zleceniobiorcy. Wobec konieczności zadbania 
o wysokość przyszłych świadczeń osób wychowujących dzieci niezbędne jest rozszerzenie kręgu osób, za które 
budżet państwa opłacałby składki w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Dotyczy to między innymi 
osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, osób prowadzących inną działalność pozarolniczą, 
osób wykonujących przez okres co najmniej sześciu miesięcy pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umo-
wy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług. Z pewnością poprawi to w sposób wyraźny oczekiwane 
zabezpieczenie emerytalne osób, które podjęły się trudów i wyzwań rodzicielstwa.

Biorąc pod uwagę przyszłość osób sprawujących osobistą opiekę nad małym dzieckiem i w związku z nią 
przerywających wykonywanie działalności zawodowej, w pełni popieram wprowadzenie przedmiotowej usta-
wy. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Andrzeja Matusiewicza  
w dyskusji nad punktem 4. porządku obrad

Projekt ustawy zawarty w druku senackim nr 391 przewiduje, że wszystkie osoby, które będą sprawować 
bezpośrednią opiekę nad dzieckiem w czasie odpowiadającym urlopowi wychowawczemu, będą miały z tego 
tytułu opłacane składki emerytalne z budżetu państwa. Takie rozwiązanie wychodzi naprzeciw wielokrotnie 
zgłaszanym opiniom, że część osób świadczących pracę nie ma dziś równych uprawnień emerytalnych zwią-
zanych z opieką nad dziećmi do wieku przedszkolnego.

Projektodawcy za pomocą tej ustawy chcą promować aktywność na rynku pracy i dlatego przyjęli dwie 
podstawy wymiaru składki. Osoby opłacające składki przez okres co najmniej sześciu miesięcy przed podjęciem 
opieki nad dzieckiem mają prawo do podstawy wymiaru składek w wysokości 60% prognozowanego przecięt-
nego wynagrodzenia, które dziś wynosi mniej więcej 2 tysiące 220 zł. Osoby bez stażu ubezpieczeniowego 
będą miały odprowadzaną składkę, której podstawą wymiaru będzie 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia 
– dziś jest to około 1 tysiąc 200 zł. Jedynym kryterium różnicującym uprawnienia, a co za tym idzie wysokość 
przyszłej emerytury, jest fakt odprowadzania składek przez co najmniej sześć miesięcy przed rozpoczęciem 
opieki nad dzieckiem.

W ramach dotychczasowych zapisów projektu w nieuzasadniony sposób utworzono trzecią grupę, do której 
należą pracownicy zatrudnieni na czas określony, których umowa o pracę wygasa w trakcie ciąży, urlopu ma-
cierzyńskiego, rodzicielskiego lub wychowawczego. Osoby te pracowały i opłacały składki przez co najmniej 
sześć miesięcy – a często dużo dłużej – przed zawieszeniem pracy zarobkowej w związku z opieką nad dziećmi, 
jednakże nie zostały ujęte w żadnej z czterech kategorii osób, którym przysługuje prawo do podstawy wymiaru 
składki w wysokości 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Pracownicy zatrudnieni na podstawie 
umowy na czas określony, których umowa wygasa w czasie sprawowania opieki nad dzieckiem, mogą jedynie 
oczekiwać składki obliczanej od podstawy w wysokości 75% kwoty minimalnego wynagrodzenia – tak jak 
osoby bez żadnego stażu.

Zgodnie z raportem „Młodzi 2011” 55% osób młodych, wśród których dominują kobiety, pracuje na podsta-
wie umów tymczasowych. Taka forma świadczenia pracy jest narzucana przez pracodawców, którzy obawiają 
się komplikacji związanych z zatrudnianiem osób w wieku prokreacyjnym. Taka różnica wpłynie znacząco 
i w sposób nieuzasadniony na wymiar przyszłych emerytur kobiet, które w większości przypadków opiekują się 
dziećmi w wieku przedszkolnym. Można zatem wysnuć wniosek, że zaproponowane rozwiązanie doprowadzi 
do dyskryminacji pośredniej ze względu na płeć.

Proponuję więc, aby w art. 1 projektu, gdzie w art. 6a wymienia się kategorie osób podlegających obowiąz-
kowo ubezpieczeniu emerytalnemu, dodać pkt 6 w następującym brzmieniu: „6) osobami, które przez okres co 
najmniej sześciu miesięcy były pracownikami zatrudnionymi na czas określony lub na czas wykonania okre-
ślonej pracy albo na okres próbny przekraczający jeden miesiąc i których umowa o pracę uległa rozwiązaniu 
wskutek upływu okresu, na jaki została zawarta: w dniu porodu, na podstawie art. 177 §3 k.p., lub w okresie 
urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, 
urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego lub urlopu wychowawczego.” Ponadto proponuję uwzględnienie tego 
punktu w proponowanej zmianie szóstej.
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Przemówienie senatora Ryszarda Knosali  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby 
i macierzyństwa dotyczy kwestii ustalenia wysokości zasiłku w przypadku, kiedy niezdolność do pracy powsta-
ła przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego, licząc od momentu objęcia danej osoby wspomnianym 
ubezpieczeniem. Wątpliwości w tym zakresie powstały w związku z istotnym zróżnicowaniem sytuacji prawnej 
ubezpieczonego będącego pracownikiem oraz ubezpieczonego niebędącego pracownikiem – chodzi tu najczęściej 
o przedsiębiorcę. Z przepisów obowiązującej ustawy wynika, że w opisanej sytuacji ten pierwszy nabywa prawo 
do zasiłku chorobowego obliczonego w oparciu o podstawę odpowiadającą wynagrodzeniu, które ubezpieczony 
osiągnąłby, gdyby przepracował pełny miesiąc kalendarzowy – licząc proporcjonalnie – zaś w drugim przypadku 
ustawa przy obliczania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego nakazuje uwzględnienie jedynie przychodów 
z faktycznie przepracowanego okresu.

Istniejące przepisy są niesprawiedliwe w szczególności z punktu widzenia osoby, która była ubezpieczona 
najpierw jako pracownik, a później odprowadzała składki jako przedsiębiorca. Fakt opłacania składki z nowego 
tytułu, pomimo tego, że de facto jest to kontynuacja ubezpieczenia, każe traktować taką osobę jak nowego 
ubezpieczonego. Oznacza to po pierwsze, stosowanie niekorzystnego sposobu obliczenia podstawy wymiaru 
ubezpieczenia, a po drugie – utratę prawa do zasiłku z tytułu niezdolności do pracy, który w pewnych szcze-
gólnych okolicznościach przewidziany jest dla pracownika nawet po zakończeniu okresu ubezpieczenia.

Takie rozwiązanie, jeśli zważyć na konstytucyjne zasady, a w szczególności na zasadę równości, nie może 
zasługiwać na akceptację. Podniósł to Trybunał Konstytucyjny, który komentując opisane przepisy, dopuścił 
wprawdzie możliwość różnicowania sposobu ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego ze względu 
na odmienną sytuację faktyczną i prawną pracownika i przedsiębiorcy, jednak nie w aż tak znacznym zakresie, 
jak ma to miejsce obecnie.

Projekt ustawy zmierza do wyeliminowania stwierdzonych problemów. Zakres projektowanych zmian 
odnosi się do art. 49 cytowanej ustawy. W wymiarze merytorycznym zmiany te nie ograniczają się jednak wy-
łącznie do przedsiębiorców, obejmując w szczególności zleceniobiorców oraz członków spółdzielni rolniczych. 
Projektodawca, podążając za wytycznymi Trybunału Konstytucyjnego, słusznie zaproponował, aby stosowne 
zrównanie w prawach na analogicznych zasadach objęło wszystkie kategorie niepracowników.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na projektowany art. 49 ust. 2. Zgodnie z tym przepisem w sytuacji, 
kiedy nastąpiła jedynie zmiana tytułu, z którego opłacane jest ubezpieczenie, dopuszcza się odpowiednie stoso-
wanie art. 37 ust. 1 ustawy. Właśnie w tym przepisie zapisano zasadę dotyczącą obliczania podstawy wymiaru 
zasiłku chorobowego w oparciu o hipotetyczne wynagrodzenie z całego miesiąca. Rozwiązanie to adresowane 
jest do osób, w przypadku których niezdolność do pracy powstała w okolicznościach wspomnianych na wstępie, 
czyli przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego ubezpieczenia chorobowego, oraz w sytuacji, kiedy 
przerwa pomiędzy poszczególnymi okresami ubezpieczenia chorobowego nie przekroczyła trzydziestu dni.

Jak wynika z szacunków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej projektowane zmiany będą miały stosun-
kowo niewielki zasięg, bowiem opisana sytuacja dotyczy co najwyżej kilkuset osób w całym kraju. Doniosłość 
projektowanych zmian polega przede wszystkim na dostosowaniu przepisów prawa w taki sposób, aby zapisane 
w nich normy były postrzegane jako sprawiedliwe także w kontekście obowiązujących w naszym, kraju wartości 
konstytucyjnych. Proszę Wysoką Izbę o przyjęcie niniejszego projektu ustawy. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Roberta Mamątowa  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Cieszy mnie fakt, że ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego 
w razie choroby i macierzyństwa została przyjęta na 44. posiedzeniu Sejmu. Za jej przyjęciem głosowało 432 
posłów i nikt nie był przeciwny. Również senacka Komisja Rodziny i Polityki Społecznej, w której pracach 
uczestniczyłem, wniosła o przyjęcie bez poprawek projektu tej ustawy – druk nr 393A.

Jej celem jest dostosowanie systemu prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 24 maja 2012 r., 
sygn. P 12/10, dotyczącego ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia 
społecznego w razie choroby i macierzyństwa, DzU z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zmianami. Projektowana ustawa 
zakłada nadanie nowego brzmienia art. 49 tej ustawy.

Według Trybunału Konstytucyjnego całokształt analizowanej regulacji prowadzi do stanu, w którym 
z dwóch osób zatrudnionych tracących pracę, ale spełniających powyższe warunki, chodzi o dłuższą chorobę 
ujawniającą się w określonym czasie po ustaniu tytułu ubezpieczenia, jedna osoba, która nie ubezpieczyła się 
z żadnego nowego tytułu, otrzymuje zasiłek na zasadach, na których przysługiwałby jej on, gdyby kontynu-
owała pracę, choć z ograniczeniem podstawy wymiaru zasiłku wynikającym z art. 46, zaś druga osoba, która 
ubezpieczyła się i zaczęła odprowadzać składki z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, otrzymuje 
zasiłek na zasadach znacznie mniej korzystnych.

Takie zróżnicowanie godzi w zasadę równości i jest jawnie niesprawiedliwe w stosunku do osoby, która 
postanowiła się ubezpieczyć z nowego tytułu – prowadzenia działalności gospodarczej – i zasilić składkami 
fundusz chorobowy działający w ramach Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

W stanie prawnym leżącym u podstaw wyroku Trybunału Konstytucyjnego obywatel był przez wiele lat 
pracownikiem, miał ponaddziesięcioletni pracowniczy staż ubezpieczeniowy, i z tego tytułu od jego wynagro-
dzenia pracodawca deklarował składki na ubezpieczenie chorobowe. Równocześnie pracownik ten prowadził 
działalność gospodarczą, z którego to tytułu nie odprowadzał składek na ubezpieczenie chorobowe, ponieważ 
nie było takiego obowiązku. Po rozwiązaniu stosunku pracy, od następnego dnia, to jest dwudziestego drugiego 
dnia miesiąca kalendarzowego, zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego z tytułu prowadze-
nia działalności gospodarczej. Gdy przed upływem pełnego miesiąca ubezpieczenia z nowego tytułu stał się 
niezdolny do pracy, ZUS – opierając się na art. 48 ust. 2 nieprzewidującym odpowiedniego stosowania art. 37 
– wyliczył zasiłek chorobowy jako pochodną części miesięcznego przychodu, a nie jego całości.

Reasumując, obywatel, od którego przychodów przez wiele lat, w tym również w miesiącu, w którym przestał 
być ubezpieczony z tytułu zatrudnienia, a zaczął z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej, potrącane 
były składki na ubezpieczenie chorobowe, otrzymał zasiłek wynoszący około 23% przychodu w rozumieniu 
przepisów podatkowych, a nie zmieniając tytułu ubezpieczenia, a nawet nie podlegając już ubezpieczeniu 
chorobowemu, otrzymałby około 70% tego przychodu.

Trybunał Konstytucyjny podkreślił, że niesprawiedliwość tej regulacji jest szczególnie jaskrawa w odniesieniu 
do grupy osób samozatrudnionych, które do podjęcia działalności gospodarczej zostały często zmuszone nieza-
leżnymi od nich okolicznościami i niejednokrotnie znajdują się w sytuacji życiowej nie lepszej niż pracownicy.

Słusznym celem tej ustawy jest stosowanie do wszystkich grup ubezpieczonych niebędących pracownikami 
zasad ustalania podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i macierzyńskiego podobnych do zasad obowiązujących 
ubezpieczonych będących pracownikami. W myśl ustawy, w przypadku gdy niezdolność do pracy powstała 
przed upływem pełnego miesiąca kalendarzowego podlegania ubezpieczeniu z tytułu prowadzenia działalności 
gospodarczej, podstawę wymiaru zasiłku stanowić będzie pełna zadeklarowana kwota, stanowiąca podstawę 
wymiaru składek, nieograniczona do faktycznie przepracowanych dni miesiąca. Dotychczas tą podstawą była 
deklarowana kwota zmniejszona proporcjonalnie do przepracowanych dni miesiąca.

Proszę panie i panów senatorów o głosowanie za przyjęciem projektu tej ustawy.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mieczysława Augustyna

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

W związku z informacjami, jakoby zmieniane rozporządzenie MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu zaopatrzenia w wyroby medyczne i środki pomocnicze ograniczało poziom dofinansowania środków 
absorpcyjnych (potocznie nazywanych pieluchomajtkami), proszę o wyjaśnienie, czy istotnie zamiarem mini-
sterstwa jest ograniczenie poziomu dofinansowania środków absorpcyjnych, a jeśli tak, to jaki jest projektowany 
poziom tego dofinansowania. Jeśli planowane są ograniczenia w tym zakresie, to prosiłbym o wyjaśnienie, jakie 
są powody tych zmian, jakie cele zamierza ministerstwo osiągnąć dzięki tym zmianom.

Dofinansowanie zakupu środków absorpcyjnych (pieluchomajtek) jest niezwykle ważną pomocą udzielaną 
chorym z zespołem nietrzymania moczu. Wraz z procesem starzenia przybywa tego rodzaju problemów zdro-
wotnych, natomiast możliwości samodzielnego zakupu tych środków maleją w związku ze spadającą stopą 
życia − zastąpienia płacy emeryturą czy rentą. Według prognoz demograficznych i emerytalnych oba te pro-
cesy będą narastać z roku na rok. W tej sytuacji obniżanie poziomu dofinansowania ograniczyć może poziom 
higieny u tej grupy chorych, co w konsekwencji prowadzić będzie do poważnych komplikacji zdrowotnych. 
Z raportu „Wsparcie pacjenta z NTM w systemie opieki zdrowotnej” wynika jednoznacznie, że leczenie po-
wikłań wywołanych zbyt rzadkim stosowaniem pieluchomajtek jest bardzo drogie i koszty te szybko rosną. 
A zatem oszczędności na dofinansowaniu zakupu pieluchomajtek miałyby charakter pozorny i krótkotrwały. 
W efekcie mielibyśmy do czynienia z pogorszeniem stanu zdrowia i cierpieniem chorych na NTM, wzrostem 
liczby dodatkowych badań i kosztownych procedur leczniczych.

Liczę na to, że przygotowywane rozporządzenie okaże się korzystne dla wszystkich grup pacjentów objętych 
jego oddziaływaniem, w tym chorych na NTM.

Mieczysław Augustyn  
przewodniczący Parlamentarnego Zespołu  
ds. Osób Starszych
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 
oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do mojego oświadczenia skierowanego do Pana Ministra Finansów na posiedzeniu Senatu 

w dniu 3 lipca 2013 r. chciałbym niniejszym wyjaśnić, iż do mojego biura senatorskiego docierają kolejne skargi 
rolników, z których wynika, iż oni bądź ich małżonkowie, pozostając współwłaścicielami gospodarstwa rol-
nego, skorzystali z pomocy w ramach działania PROW „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” 
i zdecydowali się na rozpoczęcie dodatkowo działalności gospodarczej w zakresie działalności usługowej 
wspomagającej produkcję roślinną, dokonali jedynie w tym zakresie zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnicy 
VAT, a obecnie są informowani, iż zarówno działalność usługowa, jak i z gospodarstwa rolnego powinna być 
łącznie opodatkowana. W odróżnieniu od stanu opisanego w moim oświadczeniu z dnia 3 lipca 2013 r. problem 
zgłaszających się rolników polega na tym, iż rolnik bądź jego współmałżonek w związku z rozpoczęciem działal-
ności gospodarczej dokonali zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnicy podatku VAT, podczas gdy jednocześnie 
działalność prowadzoną w ramach gospodarstwa rolnego w dalszym ciągu rozliczali jako rolnicy ryczałtowi.

Należy jednocześnie wskazać, iż osoby te przed dokonaniem zgłoszenia rejestracyjnego jako podatnicy 
podatku VAT – jedynie w zakresie prowadzonej działalności usługowej wspomagającej produkcję roślinną 
– uzyskali zarówno w siedzibie właściwego dla nich urzędu skarbowego, jak i w rozmowie telefonicznej z pra-
cownikiem Krajowej Informacji Podatkowej informację o dopuszczalności pozostania rolnikiem ryczałtowym 
co do gospodarstwa rolnego oraz podatnikiem VAT co do działalności usługowej. Jednocześnie z posiadanych 
informacji wynika, iż część urzędów skarbowych odmawiała w takiej sytuacji przyjęcia zgłoszenia rejestra-
cyjnego co do działalności usługowej.

W związku z tym proszę o wyjaśnienie, czy w świetle obowiązujących przepisów ustawy z dnia 11 marca 
2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. DzU z 2011 r. nr 177 poz. 1054, z późn. zm.) dopuszczalna jest 
taka sytuacja, aby rolnik prowadzący gospodarstwo rolne rozliczał się jako ryczałtowiec oraz jednocześnie on 
bądź jego współmałżonek będący współwłaścicielem gospodarstwa rolnego dokonał zgłoszenia rejestracyjnego 
jako podatnik VAT w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej – świadczenie usług rolniczych – i roz-
liczał się na zasadach ogólnych, w tym korzystał ze zwolnienia, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o podatku VAT jedynie w zakresie prowadzonej działalności usługowej. Dodatkowo proszę o wyjaśnienie, czy 
stanowisko urzędów skarbowych w tejże sprawie mogło ulec zmianie w okresie 2010–2013 r. i czym ta zmiana 
była bądź mogła być spowodowana.

Do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruję następujące zapytanie: czy problem rolników beneficjentów 
programu w ramach działania PROW „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” jest Panu znany? 
Jeżeli tak, to jaka jest skala problemu? Jakie działania resort rolnictwa zamierza podjąć lub podjął w celu roz-
wiązania opisanego problemu i rozważenia udzielenia pomocy rolnikom?

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby, do prezes Urzędu 
Ochrony Konkurencji i Konsumentów Małgorzaty Krasnodębskiej-Tomkiel oraz do głównego inspektora jakości 
handlowej artykułów rolno-spożywczych Stanisława Kowalczyka

Szanowni Państwo!
Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz oraz indywidualni producenci jaj skarżą się na poważne 

ograniczenia dotyczące sprzedaży jaj od kur żywionych konwencjonalnymi paszami z udziałem surow-
ców GMO, soi dopuszczonej unijnym i krajowym prawem paszowym w zakresie skarmiania w produkcji 
zwierzęcej.

Jak twierdzi KIPDiP, sytuacja ta spowodowana jest reklamami produktów pochodzenia zwierzęcego wolnych 
od GMO, sugerującymi, że produkty te charakteryzują się wyższą jakością i wyższym poziomem bezpieczeń-
stwa zdrowotnego, ponieważ pochodzą od zwierząt karmionych paszą zbożową wolną od składników modyfi-
kowanych genetycznie. Tym samym reklamy te sugerują, że produkty wyprodukowane z udziałem surowców 
GMO są gorszej jakości. Przykładem tego jest reklamowana marka jaj „Farmio wolne od GMO”. Handlowcy, 
powołując się na takie reklamy, uzależniają zakup jaj od certyfikatów potwierdzających nieskarmianie pasz 
z udziałem surowców GMO.

Krajowa Izba Producentów Drobiu i Pasz, organizacja reprezentująca producentów jaj, skierowała w ich 
imieniu wnioski do Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz do Inspekcji Jakości Handlowej 
Artykułów Rolno-Spożywczych o zbadanie tej marki w świetle reguł dotyczących jakości i znakowania 
produktów pochodzących od zwierząt żywionych paszami z udziałem surowców GMO oraz wyników 
badań naukowych, które stanowiły podstawy do określenia tych reguł. Od dwóch miesięcy producenci jaj 
bezskutecznie czekają na jednoznaczne stanowisko tych instytucji dotyczące zasad znakowania produktów 
pochodzenia zwierzęcego w świetle przepisów regulujących znakowanie żywności GMO. Spodziewali się 
uzyskać niezwłocznie opinie tych instytucji, mając na uwadze zarówno przepisy ustawy z dnia 25 sierpnia 
2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia oraz ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o jakości handlowej 
artykułów rolno-spożywczych, jak i jednoznaczne wyniki badań naukowych przeprowadzonych przez 
państwowe instytuty badawcze: Instytut Zootechniki oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny w Puławach. 
Badania te, wykonane na zlecenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi, jednoznacznie potwierdziły, że „pro-
dukty uzyskane ze zwierząt żywionych paszami wolnymi od GMO niczym nie różnią się od produktów 
pochodzących od zwierząt żywionych paszami niemodyfikowanymi, konwencjonalnymi, ponieważ trans-
geniczne DNA ulegają denaturacji w żołądku właściwym zwierząt pod wpływem niskiego odczynu pH 
(1–2). W narządach i tkankach zwierząt, w tym drobiu, mięsie, jajach i mleku, nie stwierdza się nawet 
śladowych ilości DNA zmodyfikowanego”.

Niezbędne jest w tej sprawie oficjalne potwierdzające stanowisko Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, 
Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Inspekcji Handlowej podległej temu urzędowi, a także 
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych. Brak stanowiska tych instytucji wobec reklamy 
kwestionowanej przez producentów stworzył niejasną sytuację, która przyczyniła się do wydania sądowego 
zakazu publikowania zgodnej z prawdą informacji, że wszystkie jaja produkowane w Unii Europejskiej są wolne 
od GMO bez względu na rodzaj skarmianej paszy.

Producenci obawiają się, że zaistniała sytuacja może doprowadzić do zalegalizowania nieuczciwej konkurencji 
i przewagi rynkowej jaj rzekomo wolnych od GMO. Instytucje te są zobowiązane statutowo wobec producen-
tów, prowadzących produkcję i stosujących oznaczenia produktów zgodnie z przepisami, do niezwłocznego 
udzielania oficjalnej odpowiedzi na następujące pytania.

Czy produkty uzyskane ze zwierząt żywionych genetycznie modyfikowanymi paszami podlegają wymaga-
niom etykietowania, czyli informowania konsumentów o skarmianiu pasz GMO?

Czy produkty pochodzące od zwierząt żywionych paszami genetycznie modyfikowanymi są żywnością 
GMO?

Czy produkty pochodzące od zwierząt żywionych paszami wolnymi od GMO mają wyższą, mierzalną jakość?
Czy istnieją podstawy naukowe lub prawne do informowania konsumentów o rodzaju skarmianej paszy?
Czy reklamowanie produktów pochodzących od zwierząt żywionych paszami wolnymi od składników 

modyfikowanych genetycznie jako wolnych od GMO stanowi naruszenie przepisów art. 45, art. 46 oraz art. 48 
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ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia, w związku z art. 6 ustawy z dnia 
21 grudnia 2000 r. o jakości artykułów rolno-spożywczych?

Kiedy można spodziewać się przedstawienia stanowiska przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 
oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych w wyżej opisanej sprawie?

Z wyrazami szacunku 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Roberta Dowhana

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej wnoszę o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia regulacji 

dotyczących dostępu ojca dziecka do urlopów macierzyńskich oraz rodzicielskich.
Przepisy o rocznych urlopach macierzyńskich dyskryminują część opiekunów w zakresie dostępu do no-

wych świadczeń związanych z narodzinami dziecka. Do takiego procederu dochodzi w sytuacji, kiedy matka 
w momencie narodzin jest niezatrudniona, a ojciec pracuje na etacie od wielu lat i ma regularnie odprowadzane 
składki ubezpieczeniowe. Kiedy kobieta po urodzeniu dziecka przyjmie ofertę pracy, małżonek traci prawo do 
dodatkowego sześciotygodniowego urlopu macierzyńskiego czy nowego dwudziestosześciotygodniowego urlopu 
rodzicielskiego. Podobne komplikacje zachodzą w przypadku śmierci niepracującej matki dziecka – w takim 
przypadku małżonek również traci wspomniane urlopy.

W takiej sytuacji opiekunowie, którzy nie mogą skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzi-
cielskiego, mogą jedynie ubiegać się o inne dni wolne związane z narodzinami dziecka.

Podobne stanowisko przedstawia sekretarz stanu Kancelarii Prezydenta RP Irena Wóycicka.
Ojciec dziecka nie będzie mógł korzystać ze świadczeń w sytuacji, gdy matka jest nieubezpieczona lub 

umiera w okresie porodu lub połogu. Należy sprecyzować zapisy prawne, uwzględniając te wyjątkowe sytuacje. 
W tym stanie rzeczy działania w powyższym zakresie są konieczne i uzasadnione.

Z poważaniem 
Robert Dowhan
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Oświadczenie złożone 
przez senator Helenę Hatkę

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego 
oraz do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
21 czerwca tego roku w Ministerstwie Finansów został złożony i przyjęty wniosek powiatu gorzowskiego 

o pożyczkę z budżetu państwa w kwocie 100 milionów zł w ramach postępowania ostrożnościowego na lata 
2013–2030.

W imieniu własnym, ale również w imieniu władz powiatu gorzowskiego i pracowników Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą w likwidacji, którzy oczekują na wypłatę 
zaległego wynagrodzenia, deklaruję swoje pełne poparcie dla tych starań.

Jednocześnie pragnę podkreślić, że podejmowane dotychczas działania nie przyniosły efektów i nie zatrzyma-
ły spirali rosnącego zadłużenia tej lecznicy. Uprzejmie proszę Pana Ministra o wsparcie i pomoc w rozwiązaniu 
problemu, który narasta i stanowi zagrożenie dla istnienia powiatu gorzowskiego, a także stanowi poważne 
obciążenie dla byłych pracowników szpitala, którzy w znacznej części do dziś pozostają bez środków do życia.

Pożyczka w kwocie 100 milionów zł z budżetu państwa przeznaczona będzie na spłatę zobowiązań po li-
kwidowanym Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Kostrzynie nad Odrą, dla którego 
powiat gorzowski jest organem założycielskim.

Szpital został postawiony w stan likwidacji na mocy uchwały Rady Powiatu Gorzowskiego z dnia 25 lipca 
2007 r. w sprawie postawienia w stan likwidacji Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
w Kostrzynie nad Odrą. W uchwale określono termin zakończenia likwidacji na dzień 31 grudnia 2010 r. 
W kolejnych uchwałach wielokrotnie przesuwano ten termin aż do końca 2017 r.

Po uzyskaniu pod koniec 2011 r. z Ministerstwa Zdrowia informacji o nieobjęciu powiatu gorzowskiego 
Planem B władze powiatu podjęły kolejną próbę spłaty zadłużenia likwidowanego SP ZOZ w Kostrzynie nad 
Odrą. Jedynym prawnym i faktycznym instrumentem wsparcia finansowego w spłacie długu szpitala jest po-
życzka z budżetu państwa, gdyż ustawa o działalności leczniczej nie obejmuje naszego przypadku. Wobec tego 
działania władz powiatu w latach 2012–2013 ukierunkowane są na czynności zmierzające do złożenia wniosku 
o pożyczkę z budżetu państwa z przeznaczeniem na spłatę całego długu szpitalnego.

W tym celu został opracowany i uchwalony przez Radę Powiatu Gorzowskiego dokument pod nazwą 
„Program postępowania ostrożnościowego dla powiatu gorzowskiego na lata 2013–2039”. Zarówno jego zało-
żenia, jak i pełen harmonogram spłat pożyczki pozwalam sobie przekazać w załączeniu.

Szanowny Panie Ministrze!
Rozwiązanie problemu byłego SP ZOZ w Kostrzynie nad Odrą pozwoli na zatrzymanie wzrostu zadłużenia 

i ograniczy niepotrzebne wydatki z pieniędzy publicznych. Co więcej, w obecnej sytuacji otrzymanie pożyczki 
z budżetu państwa wydaje się jedynym realnym rozwiązaniem niewątpliwie dramatycznej sytuacji, w jakiej 
znajduje się powiat gorzowski. Nie można także zapominać o byłych pracownikach szpitala, którzy przez długi 
już czas nie otrzymują zaległego wynagrodzenia.

Jako senator i specjalista w dziedzinie ochrony zdrowia, ale przede wszystkim jako mieszkanka województwa 
lubuskiego, uprzejmie proszę o życzliwe przeanalizowanie wskazanego problemu i potraktowanie pożyczki dla 
powiatu gorzowskiego jako dobrego rozwiązania dla powiatu, jego mieszkańców, a także budżetu państwa.

Z poważaniem 
Helena Hatka
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  

Grzegorza Wojciechowskiego, Andrzeja Pająka,  
Marka Martynowskiego i Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Do mojego biura senatorskiego zwrócili się mieszkańcy Mławy zaniepokojeni informacjami o nowym roz-
kładzie jazdy PKP InterCity. Z informacji przekazanych przez moich rozmówców wynika, że EIC Premium 
pokonujący trasę Warszawa – Gdynia nie będzie się zatrzymywał w Ciechanowie ani w Mławie. Pragnę nad-
mienić, że zakup pociągów Pendolino, które kosztowały 400 milionów euro, miał na celu skrócenie podróży 
i podwyższenie komfortu wszystkich obywateli. Ogłoszony rozkład jazdy PKP InterCity w sposób oczywisty 
dyskryminuje mieszkańców północnego Mazowsza, utrudniając im korzystanie z przejazdu EIC Premium. 
Pieniądze wydatkowane na zakup wspomnianych pociągów pochodzą z podatków płaconych przez wszystkich 
obywateli naszego kraju, w związku z czym powinno dążyć się do jak najszerszego korzystania przez nich 
z osiągnięć techniki kolejowej. Jest to tym bardziej zasadne, że dotychczasowa modernizacja magistrali kolejowej 
E-65 Warszawa – Gdynia przyczyniła się do powstania utrudnień dotykających mieszkańców miejscowości 
położonych wzdłuż trasy w postaci zamykania dotychczasowych przejazdów kolejowych, wybudowania na wielu 
kilometrach wzdłuż torów ekranów dźwiękochłonnych, które oprócz tego, że spełniają zadanie chronienia przed 
hałasem, powodują zakłócenia w dotychczasowym wyglądzie krajobrazu terenów położonych wzdłuż torów.

W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, czy rozważane jest wprowadzenie zmian 
rozkładu jazdy PKP InterCity umożliwiających zatrzymywanie się EIC Premium na jednej ze stacji północ-
nego Mazowsza (Ciechanów, Mława), co, jak sądzimy, zrekompensowałoby w jakimś stopniu dotychczasowe 
wyrzeczenia związane z modernizacją magistrali.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk 
Marek Martynowski 
Waldemar Kraska
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  

Grzegorza Wojciechowskiego, Marka Martynowskiego 
i Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Realizowane budowy i modernizacje dróg w naszym kraju pozwalają na coraz większy komfort podróżowania 
osób i szybszy przewóz masy towarowej. Niestety z rozmów, które odbywam regularnie z władzami i miesz-
kańcami gmin w moim okręgu wyborczym, wynika, że wspomniane inwestycje są przyczyną problemów. Do 
mojego biura senatorskiego zwrócili się przedstawiciele władz gminy Załuski, informując o problemach, jakie 
stworzyła – nieprzemyślana ich zdaniem – modernizacja odcinka drogi E7, przebiegającego przez teren gminy. 
Informacja dotyczy między innymi węzła drogowego w miejscowości Załuski. Według moich rozmówców na 
etapie projektu i wykonawstwa tej inwestycji nie przewidziano następstw braku odpływu wód powierzchnio-
wych spływających z okolicznych pól. Efektem, bardzo uciążliwym dla wielu właścicieli posesji położonych 
w pobliżu węzła drogowego, jest nagminne podtapianie ich domostw, spowodowane brakiem przepustów pod 
drogą. To kardynalne niedopatrzenie naraża na wymierne straty mieszkańców, ale też pośrednio obciąża Skarb 
Państwa odszkodowaniami. Sytuacja jest tym bardziej kuriozalna, że gmina zaoferowała zakup rury umożli-
wiającej wykonanie przepustu, ale niestety GDDKiA na taką ofertę nie zareagowała.

Nie jest to jedyny problem związany z przebiegiem drogi E7 na terenie gminy Załuski. Przyczyną obniże-
nia bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców gminy Załuski jest też brak ciągłości dróg serwisowych 
na odcinku Załuski – Kroczewo. Stanowi to istotny mankament w przypadku zablokowania drogi E7 na 
wspomnianym odcinku. Poważną przyczyną troski władz gminy jest też ruch ciężkich pojazdów, które w celu 
uniknięcia kontroli, ważenia przemieszczają się po drogach powiatowych i gminnych, powodując ich totalną 
degradację. Z uwagi na bardzo umiarkowany budżet gminy środki wydatkowane na remonty dróg w żaden 
sposób nie pozwalają na przywrócenie ich do pierwotnego stanu.

W związku z zasygnalizowanymi problemami zwracamy się z uprzejmą prośbą o informację, w jaki sposób, 
zdaniem ministerstwa, powinien być chroniony interes osób, których posesje są regularnie podtapiane z powodu 
braku opisanego odpływu wód powierzchniowych. Prosimy też o informację, czy rozważane jest przedsięwzięcie 
mające na celu zapewnienie ciągłości ruchu pojazdów na drodze serwisowej na odcinku Załuski – Kroczewo 
i czy Inspekcja Transportu Drogowego zamierza przedsięwziąć środki zmierzające do ukrócenia procederu 
omijania przez pojazdy ciężkie (TIR) kontroli, ważenia na wadze zlokalizowanej w miejscowości Załuski.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Grzegorz Wojciechowski 
Marek Martynowski 
Waldemar Kraska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Jurcewicza

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego

Szanowny Panie
Dnia 19 czerwca 2013 r. wpłynęło do mnie pismo starosty kłodzkiego, Macieja Awiżenia, w sprawie przekaza-

nia samorządom powiatowym dodatkowych środków finansowych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych na wykonanie stawianych przed nimi zadań w zakresie pomocy osobom niepełnosprawnym.

Jak wynika z pisma, powiat kłodzki na wykonanie zadań związanych z zatrudnieniem, rehabilitacją za-
wodową i społeczną otrzymał w 2013 r. 60% środków finansowych, jakie zostały wykorzystane na realizację 
wymienionych zadań w 2012 r. Z pisma wynika, że w powiecie kłodzkim mieszka prawie dwadzieścia cztery 
tysiące osób niepełnosprawnych. Dodatkowe środki finansowe umożliwiłby realizację zadań pomocowych skie-
rowanych do większej niż dotychczas liczby niepełnosprawnych mieszkańców. W obecnej chwili ze względu na 
brak wystarczających środków finansowych trzysta trzydziestu ośmiu osobom ze znacznym lub umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności nie przyznano dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, 
zaś blisko dwieście osób oczekuje na wykonanie zadania związanego z likwidacją barier architektonicznych, 
technicznych oraz barier w komunikowaniu się. Niezbędne jest także zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne, 
środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny.

W związku z tym, że w pełni popieram starania władz powiatu kłodzkiego, zwracam się z prośbą o rozwa-
żenie możliwości przekazania z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dodatkowych 
środków finansowych na wspomniane zadania.

Z poważaniem 
Stanisław Jurcewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Jurcewicza

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra w związku z niepokojącymi doniesieniami mediów oraz środowisk medycz-

nych na temat braku dostępu do leczenia w ramach chemioterapii niestandardowej na terenie naszego kraju. 
Z uzyskanych informacji wynika, że pacjenci cierpiący na choroby nowotworowe mają ogromny problem 
z otrzymaniem niezbędnych leków pozwalających znacząco wydłużyć długość ich życia.

Nowoczesne ratujące życie pacjentów terapie zalecane przez lekarzy są teoretycznie świadczone w ramach 
chemioterapii niestandardowej, jednak aby otrzymać refundację podawanego w ramach terapii leku, wymagana 
jest zgoda Narodowego Funduszu Zdrowia wydawana na indywidualny wniosek pacjenta. Mimo że odpowie-
dzialna za prowadzenie chorego kompetentna osoba stwierdziła już potrzebę podjęcia konkretnego leczenia, 
pacjent jest zmuszony do złożenia indywidualnego wniosku do NFZ oraz oczekiwania na wydanie decyzji w jego 
sprawie. Stosowanie biurokratycznych i długotrwałych procedur w przypadku leczenia nowotworów, kiedy 
każdy dzień zwłoki może mieć bardzo negatywne skutki i rzutować na ogólny stan zdrowia pacjenta, wydaje 
się niedopuszczalne. Niestety sednem całego problemu jest fakt powszechnego wydawania przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia takich zgód na leczenie, które w rzeczywistości uniemożliwiają jego podjęcie.

W swoich decyzjach Narodowy Fundusz Zdrowia zgadza się na udzielenie świadczenia choremu, jednak 
zobowiązuje się do sfinansowania niewielkiej części kosztów zalecanej terapii. Pacjent otrzymuje informację 
o przyznaniu mu leczenia, ale nie jest świadomy, że na przykład w przypadku zaawansowanego czerniaka 
budżet płatnika publicznego pokryje zaledwie 1/3 wszystkich wydatków. Należy pamiętać, że substancje 
wykorzystywane w leczeniu nowotworów są wyjątkowo kosztowne i rachunek za całą terapię może być liczo-
ny w dziesiątkach tysięcy złotych. Według Narodowego Funduszu Zdrowia pozostałą część kosztów terapii 
powinien pokryć szpital, ale ze względu na ograniczone środki i dużą liczbę chorych szpital nie jest w stanie 
sfinansować tak drogiego leczenia. Bezradny pacjent jest pozostawiany sam sobie i nie otrzymuje niezbędnej 
terapii, mimo iż fundusz wyraził na nią zgodę. Niepełna informacja o szczegółach otrzymanej decyzji sprawia, 
że pacjent czuje się oszukany przez pracowników szpitala i nie rozumie, dlaczego mimo zaleceń lekarzy oraz 
decyzji NFZ nie otrzymuje przyznanego leczenia.

Skalę problemu obrazują dane przedstawiane przez członków Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej 
na stronach Akademii Czerniaka, według których na ponad osiemdziesiąt wniosków o przyznanie leczenia 
zaawansowanego czerniaka w ramach chemioterapii niestandardowej złożonych w 2012 r. pozytywnie rozpa-
trzono tylko jeden. Pozostałe decyzje wydane przez Narodowy Fundusz Zdrowia obejmowały albo niepełne 
finansowanie terapii, albo były negatywne.

Szanowny Panie Ministrze, w świetle opisanych przeze mnie działań Narodowego Funduszu Zdrowia opinia 
o polskim systemie opieki zdrowotnej nie bez przyczyny staje się coraz gorsza. Ciężko chorzy ludzie, którzy 
przez całe życie płacili składki na ubezpieczenie zdrowotne, nie tylko nie mogą liczyć na przysługujące im 
świadczenia, ale nawet na rzetelną i jasną informację ze strony płatnika.

Zwracam się więc do Pana z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania. 
Na jakiej zasadzie Narodowy Fundusz Zdrowia przyznaje zgody na leczenie w ramach chemioterapii nie-

standardowych?
Czy Ministerstwo Zdrowia posiada informacje o tym, ile osób, które otrzymały niepełną zgodę na finanso-

wanie terapii w ramach chemioterapii niestandardowej, nie mogło z niej skorzystać?
Czy i w jaki sposób Ministerstwo Zdrowia planuje urzeczywistnić dostęp do najnowocześniejszych terapii 

w leczeniu nowotworów oferowanych obecnie jedynie w ramach chemioterapii niestandardowych?

Z poważaniem 
Stanisław Jurcewicz
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Macieja Klimę i Grzegorza Wojciechowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o finansowaniu mediów publicznych jest oczekiwana przez wszystkie media publiczne, a w szcze-

gólności regionalne rozgłośnie radiowe, które w ramach podziału wpływów z opłat abonamentowych otrzy-
mują najniższe kwoty. Nowy model finansowania mediów publicznych zakłada między innymi wprowadzenie 
powszechnej opłaty audiowizualnej.

W wypowiedziach medialnych pojawiają się różnorodne komentarze dotyczące wejścia w życie nowej usta-
wy. Zwracamy się zatem z prośbą o odpowiedzi na pytania dotyczące działań legislacyjnych w tym zakresie. 

Jak przebiega proces przygotowywania przez Pana resort ustawy o finansowaniu mediów publicznych? 
Kiedy nowa ustawa zostanie wprowadzona w życie? 
Czy istnieją przeszkody, który opóźniają proces przygotowania ustawy?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Grzegorz Wojciechowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Macieja Klimę i Grzegorza Wojciechowskiego 

Oświadczenie skierowane do przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Jana Dworaka

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przedstawienie informacji o zasadach, na jakich w 2014 r. następuje 
podział środków z opłat abonamentowych między jednostki publicznej radiofonii i telewizji. 

25 czerwca 2013 r. przez KRRiT została podjęta uchwała o podziale środków abonamentowych na przyszły 
rok. Udział Telewizji Polskiej SA w wykorzystaniu tych środków wzrośnie z 44% do 54,46% wpływów. Poziom 
środków dla Polskiego Radia SA obniży się z 29% do 24,31% wpływów. Środki zaplanowane dla radiowych 
rozgłośni regionalnych będą na najniższym poziomie wynoszącym 21,23% wpływów (spadek o 3,77%). Jeszcze 
bardziej niekorzystnie dla regionalnych rozgłośni radiowych kształtuje się podział środków z tak zwanej nad-
wyżki wpływów – rozgłośnie regionalne otrzymają zaledwie 4%, zaś Telewizja Polska SA aż 90% tych środków.

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytania. 
Jaki jest algorytm podziału wpływów z opłat abonamentowych między media publiczne? 
Czy w sytuacji poprawy ściągalności opłaty abonamentowej rozgłośnie regionalne mogą liczyć na korzyst-

niejszy podział środków w części podstawowej oraz w części dotyczącej nadwyżki?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Grzegorz Wojciechowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Ryszarda Knosalę

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego

Szanowny Panie Ministrze!
Przepisy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o lekarzach sądowych określają, między innymi, warunki oraz 

tryb nabywania i utraty prawa do wykonywania czynności lekarza sądowego, jak również zasady wykonywa-
nia czynności lekarza sądowego. Biorąc pod uwagę obowiązujące rozwiązania prawne, należy stwierdzić, że 
funkcja lekarza sądowego ma istotne znaczenie z perspektywy „usprawiedliwiania niestawiennictwa z powodu 
choroby, na wezwanie lub zawiadomienie sądu lub organu prowadzącego postępowanie karne”.

Jednakże, jak wynika z docierających do mnie sygnałów, zapisana w ustawie procedura usprawiedliwiania 
nieobecności nie działa dostatecznie efektywnie. Wiele osób wskazuje na trudności w uzyskaniu stosownego 
zaświadczenia od lekarza sądowego, a co za tym idzie, na niemożność usprawiedliwienia swojej nieobecności 
w sądzie w takim trybie, jak wymaga tego ustawa. Skutki niedostarczenia odpowiedniego zaświadczenia są 
najczęściej niekorzystne dla uczestnika postępowania (na przykład gdy sąd nie przychyli się do wniosku o od-
roczenie terminu rozprawy). Stan taki w ocenie wielu ekspertów, w tym także rzecznika praw obywatelskich, 
interpretować należy jako ograniczenie prawa do sądu. Co więcej, patrząc na sprawę w świetle postanowień 
art. 6 Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności, dotyczących prawa do rzetelnego procesu 
sądowego, możemy brać tu pod uwagę nawet możliwości naruszenia elementarnych praw człowieka.

Wszystko zdaje się wskazywać na to, że opisany problem wynika z braku dostatecznego zainteresowania 
lekarzy pełnieniem przedmiotowej funkcji. Jedną z przyczyn tej sytuacji może być zawyżenie wymagań usta-
wowych związanych z możliwością wykonywania funkcji lekarza sądowego. 

Proszę zatem Pana Ministra o przeanalizowanie zasygnalizowanego przeze mnie problemu i podjęcie sto-
sownych działań w celu jego rozwiązania.

Z wyrazami szacunku 
Ryszard Knosala
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marszałku!
Zgodnie z ukształtowaną już tradycją w Roku Powstania Styczniowego, w jego 150. rocznicę, przypominam 

najważniejsze wydarzenia tamtego czasu.
10 lipca 1863 r. pod Ossą, w gminie Odrzywół na Mazowszu, stoczona została bitwa pomiędzy oddziałem 

powstańczym Ludwika Żychlińskiego a Rosjanami dowodzonymi przez majora Szukalskiego. O godzinie 6.00 
wieczorem Rosjanie zaatakowali polski obóz, w którym przebywało wówczas 200 żuawów, 600 kosynierów, 
50 kawalerzystów i 200 powstańców oczekujących na broń. Przeważające siły rosyjskie składały się z dwóch 
rot piechoty i sotni kozaków.

Żuawi uformowani w tyralierę powstrzymali atak Rosjan, tymczasem z boku przeciwnika zaatakowali polscy 
kawalerzyści i kosynierzy. Wśród Rosjan wybuchła panika. Uchodzący Rosjanie pozostawili na polu bitwy 28 
zabitych, powstańcy wzięli 5 jeńców, w tym jednego oficera. Straty polskie wyniosły 4 zabitych i 16 rannych.

Zwycięską powstańczą partią dowodził Ludwik Wincenty Dionizy Żychliński herbu Szeliga, doświadczony 
żołnierz, jeszcze przed powstaniem styczniowym uczestnik wyprawy Garibaldiego na Sycylię i wojny secesyjnej 
w Stanach Zjednoczonych. Po powstaniu został zesłany na Syberię, uczestniczył w powstaniu zabajkalskim 
w 1866 r. (to powstanie polskich zesłańców w pobliżu granicy Rosji z Chinami). Wrócił z zesłania do kraju 
w początku lat dziewięćdziesiątych XIX wieku i tu zmarł w Wielkopolsce.

W bitwie pod Ossą wyróżnili się żuawi. Pierwotnie była to formacja lekkiej piechoty umundurowana w arab-
skie kaftany, bufiaste spodnie i fezy. Nazwa pochodzi od jednego z arabskich plemion. W 1830 r. pierwsze 
oddziały żuawów sformowano w armii francuskiej, do Polski pomysł przynieśli francuscy ochotnicy. W obozie 
pod Ojcowem sierżant Rochebrune sformował pierwszy oddział tak zwanych żuawów śmierci, zaś pierwszą 
ich bitwą był atak Kurowskiego na Miechów.

Dowodzący pod Ossą Ludwik Żychliński pozostawił po sobie wspomnienia. Stąd z pierwszej ręki znamy 
jego niezwykłe losy.

Lektura tych materiałów zmusza do zadania trudnego pytania: Panie Marszałku, dlaczego ze środków pu-
blicznych finansowane są filmy przedstawiające polską historię w krzywym zwierciadle, jak „Pokłosie”, a nie 
finansuje się produkcji przedstawiających młodzieży niezwykłe losy polskich bohaterów? Dobrze zrobione filmy 
„Ludwik Żychliński” i „Żuawi śmierci 1863” mogłyby zawładnąć wyobraźnią widzów całej Europy. Trzeba 
byłoby tylko chcieć. Oni oddali Polsce zdrowie, życie. Jesteśmy im winni pamięć.

Apeluję do Pana Marszałka, by Senat stał się inspiratorem i patronem produkcji filmowych pokazujących 
nasze piękne, dumne polskie dzieje.

Stanisław Kogut
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Niepokojąco brzmią artykuły publikowane w ostatnich dniach w dzienniku „Rzeczpospolita” oraz w eko-

nomicznej części portalu internetowego Wirtualna Polska, według których obecny rok jest najgorszym rokiem 
dla polskiej gospodarki od czasów upadku PRL. Profesor Leszek Balcerowicz uważa, iż wskutek starzenia się 
społeczeństwa i braku dodatkowych reform polskiej gospodarce grozi stałe spowolnienie wzrostu. Inni ekono-
miści zwracają uwagę na niską stopę oszczędności w polskiej gospodarce oraz niski współczynnik aktywności 
zawodowej.

W Polsce pracuje 65% osób w wieku 20–64 lata, podczas gdy w Niemczech 78% takich osób. Niektóre 
prognozy rządowe zakładały, że polska gospodarka ożywi się w drugiej połowie roku. Opierały się na nich 
rekomendacje i strategie inwestorów giełdowych. Wraz z początkiem drugiego półrocza wszyscy coraz bardziej 
nerwowo wypatrują oznak poprawy. Na dzisiaj wiele się nie zmieniło. Skala spowolnienia polskiej gospodarki, 
z którym mamy do czynienia od początku 2012 r., należy do największych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. 
Osiągnięte w I kwartale tego roku tempo wzrostu PKP wyniosło 0,5%. Równie niskie było jedynie w I kwartale 
roku 2009, to jest za rządów obecnej koalicji PO-PSL, oraz w IV kwartale roku 2001, a więc za rządów koalicji 
SLD-PSL. Niższe niż sięgające w ubiegłym roku 1,9% tempo wzrostu gospodarczego notowano jedynie w latach 
2001–2002, a więc wówczas, gdy Polską rządził rząd SLD-PSL. Jest spore ryzyko, że w tym roku będzie ono 
należało do najniższych od czasów transformacji.

Prognozowany przez NBP wzrost PKB na poziomie 1,1% w 2013 r. to dla Polski bardzo słaby wynik. 
Ekonomiści obawiają się, że grozi nam trwałe spowolnienie. Najnowsze szacunki Narodowego Banku Polskiego 
wskazują, że produkt potencjalny Polski (wskaźnik wyliczany przez ekonomistów nazywany też potencjałem 
wzrostu PKB, czyli maksymalna moc wytwórcza gospodarki) spada i wynosi już mniej niż 3%. W dodatku 
co najmniej do 2015 r. polska gospodarka nie będzie w pełni wykorzystywać swoich możliwości. Co więcej, 
w tym roku PKB naszego kraju ma wzrosnąć o 1,1%, a to oznacza najwolniejszy wzrost od chwili rozpoczęcia 
transformacji ustrojowej.

Chcę wobec tego zapytać, jakie konkretnie reformy mające na celu zahamowanie niekorzystnych mechani-
zmów powodujących spowolnienie gospodarcze wdrożył Pan Minister po objęciu resortu gospodarki. 

Czy po objęciu resortu gospodarki przeprowadził Pan jakiekolwiek konsultacje międzyresortowe z mini-
strem pracy i polityki społecznej na temat odbudowy wzrostu współczynnika aktywności zawodowej w Polsce? 
Jeśli takie konsultacje przeprowadzono, to proszę podać, kiedy i kto ze strony ekspertów w nich uczestniczył.

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Koguta

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Ponad połowa inwestycji infrastrukturalnych realizowanych przez PKP PLK SA jeszcze w kwietniu miała 

znaczne opóźnienia. Niektóre z tych opóźnień sięgały nawet dwudziestu dziewięciu miesięcy w stosunku do 
pierwotnie ustalonych terminów. Według instytucji kontrolujących, w tym Naczelnej Izby Kontroli, PKP PLK 
SA nie są dobrze przygotowane do sprawnego wykorzystywania funduszy unijnych. Unijne środki pomoco-
we, zwłaszcza z Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” na lata 2007–2013, dawały szansę na 
powstrzymanie degradacji infrastruktury kolejowej, jednak, jak czytamy w raportach kontrolnych, nie udało 
się do końca tej szansy wykorzystać, głównie z powodu opóźnień.

Zgodnie z Wieloletnim Programem Inwestycji Kolejowych do roku 2013, z perspektywą do roku 2015 
łączna kwota na inwestycje kolejowe ma wynieść 19,2 miliarda zł, w tym 13,7 miliarda zł w ramach Programu 
Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko” i 1,5 miliarda zł z regionalnych programów operacyjnych. Zdaniem 
NIK zarządca infrastruktury kolejowej, czyli PKP Polskie Linie Kolejowe SA, nie jest wystarczająco przygo-
towany pod względem organizacyjnym i kadrowym do terminowej realizacji inwestycji. PLK miały trudności 
z pozyskaniem środków w ramach Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko”. Trudności wynikały 
głównie z braku zabezpieczenia wkładu krajowego w odpowiednich kwotach i terminach – chodzi o pieniądze 
z budżetu państwa, z Funduszu Kolejowego oraz środki własne PLK. W tym miejscu wskazuje się na niewy-
starczający nadzór właścicielski ministra właściwego do spraw transportu nad funkcjonowaniem PLK.

W przypadku braku pełnego zabezpieczenia wkładu krajowego istnieje ryzyko niezrealizowania projektów 
określonych w Wieloletnim Planie Inwestycji Kolejowych, zaś złe zarządzanie w zakresie planowania inwestycji 
rodzi pytania o zagrożenia dotyczące realizacji tychże inwestycji.

Po upływie połowy okresu realizacji Wieloletniego Planu Inwestycji Kolejowych nie podpisano umów o do-
finansowanie osiemnastu z trzydziestu dwóch zaplanowanych zadań o łącznej wartości prawie 6 miliardów zł. 
Wynikało to między innymi ze zmian dokonywanych w projektach, z nierzetelnego przygotowania dokumentów 
niezbędnych do uzyskania pozwoleń administracyjnych czy też z opóźnień w przeprowadzaniu przetargów. 
W rezultacie średni czas, jaki upływał od złożenia dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie, wynosił 
trzysta osiemdziesiąt trzy dni. PLK nie miały też przygotowanych projektów zapasowych w razie wystąpienia 
trudności z realizacją bieżących zadań.

Od publikacji wspomnianych raportów minęły już trzy miesiące. Chciałbym zapytać, czy Ministerstwo 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wprowadziło jakikolwiek plan naprawczy bądź zaleciło 
władzom spółki PKP PLK SA wprowadzenie planu naprawczego, aby przyspieszyć realizację zaplanowanych 
inwestycji i uporządkować bałagan dokumentacyjny.

Z poważaniem 
Stanisław Kogut
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Krystyny Szumilas

Samorząd wojewódzki jest organem prowadzącym szkołę. W styczniu 2012 r. podjęto decyzję o likwidacji 
szkoły na zasadzie wygaszania jej do roku 2014. W związku z taką decyzją nie wyrażono zgody na rekrutację 
młodzieży na rok szkolny 2012/2013. Wiosną 2012 r. podjęto również działania w celu utworzenia na bazie szkoły 
Spółdzielni Socjalnej Osób Prawnych, gdzie założycielami będą samorządy województwa, powiatu i gminy, 
o nazwie „Centrum”. Centrum to ma być ośrodkiem rewitalizacji społecznej, który będzie realizował politykę 
społeczną województwa w oparciu o narzędzia i zasoby dostępne w obszarach edukacji, zdrowia i pomocy 
społecznej. W ramach Centrum ma działać szkoła niepubliczna, która kontynuować będzie taki sam charakter 
kształcenia, jak likwidowana szkoła publiczna.

Istniejąca jeszcze obecnie szkoła publiczna dostała zgodę od organu założycielskiego na dokonywanie rekru-
tacji, naboru do klas pierwszych, na rok szkolny 2013/2014, po rocznej przerwie. Ponadto samorząd wojewódzki 
poinformował, że uczniowie nowo rekrutowanych klas zostaną przeniesieni od 1 września 2014 r. do szkoły 
niepublicznej prowadzonej przez tę spółdzielnię socjalną.

Czy prowadzenie szkoły przez nowo powstałą spółdzielnię wyżej wymienionych osób prawnych jest zgodne 
z przepisami prawa (między innymi z ustawą o systemie oświaty i innymi) w wyniku zaistniałych zmian, czyli 
likwidacji szkoły publicznej? Czy spółdzielnia socjalna trzech samorządów, województwa, powiatu i gminy, 
może prowadzić szkołę niepubliczną i przejąć uczniów szkoły publicznej? Czy samorząd województwa, obec-
nie organ prowadzący szkołę, może być założycielem spółdzielni socjalnej, która prowadzić będzie między 
innymi szkołę niepubliczną w miejscu szkoły publicznej? Na jakich zasadach powinno nastąpić przekazanie 
szkoły publicznej liczącej obecnie mniej niż 75 uczniów, tak aby nie naruszyć obowiązujących przepisów prawa 
w tym zakresie?

Z poważaniem 
Waldemar Kraska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Apeluję o interwencję w sprawie planowanego obniżenia limitu pomocy publicznej przez zmianę rozporzą-

dzenia Unii Europejskiej nr 800 z 2008 r. Planowana zmiana projektu rozporządzenia Komisji Europejskiej 
dotyczy wyłączeń grupowych na lata 2014–2020. Zaproponowane przez Komisję Europejską limity wysokości 
pomocy publicznej mogą doprowadzić do likwidacji systemu wspierania zatrudnienia za pomocą dopłat do 
pensji. Komisja Europejska proponuje, aby wynosiły one 0,01% PKB kraju członkowskiego z poprzedniego 
roku lub kwotę stanowiącą równowartość 100 milionów euro. W przypadku Polski oznaczałoby to odpowiednio 
150 milionów zł lub 420 milionów zł. Roczne wydatki PFRON na dopłaty do pensji wynoszą obecnie ponad 
3 miliardy zł, dlatego projekt nowego rozporządzenia budzi zaniepokojenie wśród pracodawców i pracowników.

Zmiana ta zagraża działalności organizacji zatrudniających osoby niepełnosprawne. Setki osób straci pracę, 
wiele przedsiębiorstw upadnie. Skala tego będzie bardzo duża, biorąc pod uwagę to, jak bardzo pracodawcy 
przy pomocy państwa zaangażowali się w realizację w swoich zakładach pracy jednej z podstawowych zasad 
obowiązujących w Unii Europejskiej – zasady równości. W konsekwencji na rynku pojawi się kilkaset tysięcy 
bezrobotnych, którym państwo będzie zmuszone płacić renty.

Dla wielu osób zatrudnionych w zakładach pracy chronionej praca ma znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale 
także często terapeutyczne. Niepełnosprawni czują się wreszcie potrzebni, a ich status w rodzinie i społeczeństwie 
rośnie. Praca daje im poczucie bezpieczeństwa i możliwość samodzielnej egzystencji z chorobą. Włożyliśmy 
dotychczas wiele wysiłku w kształtowanie pozytywnego wizerunku naszego kraju na międzynarodowej arenie 
i szkoda byłoby to zaprzepaścić.

Zwracam się do Pana Ministra o interwencję w tej sprawie. Nie dajmy milczącego przyzwolenia na doko-
nywanie takich zmian w unijnym prawie. Należy wspomagać najsłabszych, a odwdzięczą się zaangażowaniem 
i szacunkiem do tego, co udało im się osiągnąć.

Z poważaniem 
Waldemar Kraska
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,  
Andrzeja Pająka, Roberta Mamątowa, Bogdana Pęka,  

Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  
Wiesława Dobkowskiego, Macieja Klimę,  

Andrzeja Matusiewicza, Wojciecha Skurkiewicza,  
Kazimierza Jaworskiego, Janinę Sagatowską, Dorotę Czudowską, 

Henryka Górskiego i Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Otrzymaliśmy dramatyczną prośbę od przedstawicieli stowarzyszenia chorych na rzadką chorobę Niemanna-

Picka (NPC) w znanej Panu Ministrowi z ich wystąpień sprawie leku o nazwie Zavesca, który bardzo pomaga 
w leczeniu tej choroby, a który jest niedostępny dla chorych ze względu na brak refundacji.

Z otrzymanych przez nas informacji wynika, że niektórzy chorzy na tę chorobę byli skutecznie leczeni 
wspomnianym lekiem w Niemczech, jednak po dopuszczeniu leku w Polsce (bez refundacji) dalsze leczenie 
w Niemczech stało się prawnie niemożliwe.

Wiemy też, że wybitny niemiecki lekarz, prof. Rolfs, zwracał się do Pana Ministra z „błagalną prośbą” 
o pomoc w leczeniu polskich pacjentów, których on dalej leczyć nie może.

Według uzyskanych przez nas informacji refundacja leku Zavesca to sprawa życia i śmierci dla kilkudzie-
sięciu chorych na chorobę NPC. Szczegóły zawarte są w piśmie wspomnianego stowarzyszenia skierowanym 
do Pana Ministra w dniu 20 czerwca br.

Prosimy by przedstawił Pan swoje stanowisko w tej sprawie. Czy, a jeśli tak to kiedy, będzie możliwe leczenie 
pacjentów lekiem Zavesca i jak zamierza Pan Minister pomóc polskim chorym na NPC do czasu rozwiązania 
sprawy leku?

Prosimy o pilną odpowiedź, a nade wszystko o pilne działanie wobec umierających, pozbawionych ostatniej 
nadziei ludzi.

Z poważaniem 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk 
Robert Mamątow 
Bogdan Pęk 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Wiesław Dobkowski 
Maciej Klima 
Andrzej Matusiewicz 
Wojciech Skurkiewicz 
Kazimierz Jaworski 
Janina Sagatowska 
Dorota Czudowska 
Henryk Górski 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Marka Marynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  
Wiesława Dobkowskiego, Wojciecha Skurkiewicza,  
Andrzeja Matusiewicza, Kazimierza Jaworskiego,  

Henryka Górskiego i Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Prosimy, by Pan Prokurator Generalny zlecił ponowne zbadanie sprawy prowadzonej przez Prokuraturę 

Rejonową w Pruszkowie, województwo mazowieckie, dotyczącej zbezczeszczenia zwłok śp. Anny B.
Syn zmarłej twierdzi, że podczas pochówku jego matki miały miejsce skandaliczne zachowania pracowników 

zakładu pogrzebowego stanowiące zbezczeszczenie zwłok. Zachowania te po części znalazły potwierdzenie 
w postępowaniu dowodowym, jednakże prokuratura nie dopatrzyła się w nich cech znieważenia zwłok.

W naszym przekonaniu prokuratura nie rozważyła i w zasadzie nie podjęła kluczowego wątku, jakim jest 
podejrzenie, że pracownicy zakładu pogrzebowego przemieścili ciało zmarłej w taki sposób, że być może po-
chowana została ona w innym miejscu, niż miała zostać pochowana, a ponadto w otwartej trumnie. Podejrzenia 
te wzmaga okoliczność, że pracownicy zakładu pogrzebowego wbrew woli rodziny zmarłej, a prawdopodobnie 
również wbrew przepisom prawa, samowolnie i bez obecności rodziny przemieścili ciało już po pogrzebie.

Syn zmarłej domagał się ekshumacji zwłok i w zaistniałej sytuacji żądanie to wydaje się uzasadnione, bo-
wiem pan Sebastian B. nie ma pewności, gdzie i w jaki sposób ostatecznie została pochowana jego matka. Jest 
to dla niego traumatyczne przeżycie i należy to w pełni zrozumieć, wszak kultura pochówku i szacunek dla 
ciała, a nade wszystko pewność co do prawidłowości i miejsca pochówku, jest w kulturze polskiej i katolickiej 
sprawą szczególnej wrażliwości i wagi.

Uważamy, że z uwagi na tyle zaniedbań i lekceważące zachowanie właścicielki oraz pracowników zakładu 
pogrzebowego, z uwagi na dramatyczną niepewność rodziny co do prawidłowości pochówku zmarłej, postę-
powanie to powinno zostać podjęte na nowo, a prawidłowość pochówku powinna zostać sprawdzona w drodze 
ekshumacji. Przemawiają za tym względy prawne i zwykłe ludzkie współczucie, o którego okazanie prosimy 
Pana Prokuratora Generalnego.

Z poważaniem 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Wiesław Dobkowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Andrzej Matusiewicz 
Kazimierz Jaworski 
Henryk Górski 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Roberta Mamątowa, Jana Marię Jackowskiego, Dorotę Czudowską, 
Krzysztofa Słonia, Wiesława Dobkowskiego, Wojciecha Skurkiewicza, 
Andrzeja Matusiewicza, Kazimierza Jaworskiego, Janinę Sagatowską, 

Henryka Górskiego i Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Siemianowice Śląskie Jacka Guzego

Szanowny Panie Prezydencie!
Zwracamy się do Pana Prezydenta o pilne zajęcie się sprawą dramatycznych warunków sanitarnych i miesz-

kaniowych mieszkańców domu przy ul. Kołłątaja 1. Według uzyskanych przez nas informacji pozbawieni są 
oni podstawowych instalacji sanitarnych, co zmusza ich do zachowań niegodnych we współczesnej cywilizacji, 
a ponadto powoduje poważne zagrożenie sanitarne.

Sytuacja jest tym poważniejsza, że wśród osób dotkniętych opisaną sytuacją znajdują się osoby niepełno-
sprawne, na przykład osoba niewidoma.

Przekazujemy ten sygnał Panu Prezydentowi z prośbą o zajęcie się sprawą i podjęcie stosownych działań 
zmierzających do poprawy sytuacji urągającej godności ludzi, mieszkańców Siemianowic Śląskich.

Z poważaniem 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Jan Maria Jackowski 
Dorota Czudowska 
Krzysztof Słoń 
Wiesław Dobkowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Andrzej Matusiewicz 
Kazimierz Jaworski 
Janina Sagatowska 
Henryk Górski 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Marka Martynowskiego, Grzegorza Wojciechowskiego,  
Roberta Mamątowa, Bogdana Pęka, Dorotę Czudowską,  

Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  
Wiesława Dobkowskiego, Wojciecha Skurkiewicza,  

Andrzeja Matusiewicza, Kazimierza Jaworskiego, Janinę Sagatowską, 
Henryka Górskiego i Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do prezydenta miasta Szczecina Piotra Krzystka

Szanowny Panie Prezydencie!
Zwracamy się do Pana Prezydenta w sprawie dramatycznej sytuacji, w jakiej znalazła się trzydziestoczte-

roletnia mieszkanka Szczecina, pani Renata M., która sześć lat temu, w 2007 r., zachorowała prawdopodobnie 
na stwardnienie zanikowe boczne (diagnoza nie jest pewna).

Pani M. jest matką dwojga małych dzieci, a choroba uczyniła ją osobą całkowicie niepełnosprawną, zmu-
szoną do korzystania z pomocy innych ludzi. Opiekę nad nią sprawują mąż i rodzice, ale sytuacja na skutek tej 
choroby stała się bardzo trudna. Na dodatek problemem jest również brak pewnej diagnozy choroby pani M., 
a w ślad za tym brak odpowiedniej terapii.

Prosimy, by Pan Prezydent zainteresował się tą sprawą i wziął pod uwagę potrzebę pomocy pani M. w jej 
spowodowanej chorobą trudnej sytuacji życiowej dotyczącej całej rodziny.

Z poważaniem 
Marek Martynowski 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Bogdan Pęk 
Dorota Czudowska 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Wiesław Dobkowski 
Wojciech Skurkiewicz 
Andrzej Matusiewicz 
Kazimierz Jaworski 
Janina Sagatowska 
Henryk Górski 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jana Michalskiego

Oświadczenie skierowane do ministra administracji i cyfryzacji Michała Boniego

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o udzielenie informacji związanej z kolejnym etapem wyłączenia 

naziemnej telewizji analogowej i włączeniem naziemnej telewizji cyfrowej na obszarze powiatu zgorzeleckiego 
ze szczególnym uwzględnieniem gminy Bogatynia.

W związku z licznymi obawami mieszkańców powiatu zgorzeleckiego dotyczącymi prawidłowego odbioru 
sygnału cyfrowego na terenie Przedgórza Sudeckiego, przy granicy z Niemcami i Republiką Czeską, proszę Pana 
Ministra o odpowiedź na pytanie, czy mieszkańcy gminy Bogatynia będą mogli w pełni korzystać z nowego 
rodzaju nadawania. Obawy mieszkańców nie są bezpodstawne, ponieważ w ostatnich latach mimo bliskości 
nadajników telewizji analogowej znajdujących się w Nowej Karczmie i na Śnieżnych Kotłach sygnał telewizyjny 
był bardzo słaby, a miejscami wręcz niedostępny.

Pomimo prowadzonej akcji informacyjnej mieszkańcy powiatu zgorzeleckiego nie są pewni, czy nowoczesna 
telewizja cyfrowa, której nadawanie oparte jest na trzech multipleksach, będzie w pełni dostępna dla polskich 
odbiorców.

Z wyrazami szacunku 
Jan Michalski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Muchackiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Rady Ministrów Donalda Tuska

Szanowny Panie Premierze!
W związku z kierowanymi do mnie wnioskami gmin, dotyczącymi redakcji art. 6k ust. 4 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, przyjętego nowelizacją ustawy z dnia 6 marca 2013 r., zwracam się z prośbą 
o udzielenie informacji, czy rozważane jest uchwalenie takiej nowelizacji ustawy, która umożliwiłaby wpro-
wadzanie zwolnień podmiotowych bądź podmiotowo-przedmiotowych, co pozwoliłoby zmniejszyć obciążenia 
finansowe wynikające z wprowadzenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności 
w przypadku osób będących w trudnej sytuacji życiowej i materialnej. 

Wprowadzenie zwolnień przedmiotowych w obecnym kształcie, o którym mowa w cytowanej ustawie, 
zawęża obszar możliwości samorządów. Uchwalone przez samorządy opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi są bardzo dużym obciążeniem dla właścicieli nieruchomości. Dotyczy to przede wszystkim rodzin 
wielodzietnych, rencistów, osób o niskich dochodach oraz znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Art. 168 
Konstytucji RP stwierdza, że jednostki samorządu terytorialnego mają prawo do ustalania wysokości podatków 
i opłat lokalnych w zakresie określonym w ustawie. Zapis umożliwia wprowadzenie drogą ustawową również 
zwolnień od tych opłat, nie precyzując przy tym ich zakresu w sensie podmiotowym i przedmiotowym. Sprawia 
to, iż zasadne wydaje się podjęcie prac legislacyjnych zmierzających do zmiany zapisów art. 6k ust. 4 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i wprowadzenie zwolnień podmiotowych. Nie stoją temu na 
przeszkodzie postanowienia Konstytucji RP ani też sama funkcja opłaty, której znaczenie jest wielorodzajowe, 
o zróżnicowanym charakterze, co sprawia, że instytucja ta cechuje się większą elastycznością prawną niż inna 
danina publiczna, jaką stanowi podatek.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Muchackiego

Oświadczenie skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego Bogdana Zdrojewskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Z uzyskanych przeze mnie informacji wynika, iż na mocy decyzji Pana Ministra z dnia 4 czerwca 2013 r. 

dotyczącej programu „Promocja literatury i czytelnictwa”, priorytet „Literatura”, żaden ze złożonych wniosków 
o zwolnienie z wkładu własnego nie został uwzględniony z powodów formalnych. Jednym z potencjalnych 
beneficjentów była Oficyna Wydawnicza „Kwadrat”. Złożyła ona wniosek o udzielenie przez Pana Ministra 
niezbędnej pomocy finansowej, która umożliwiałaby zrealizowanie przedsięwzięcia edytorskiego związanego 
z przedstawieniem zbrodniczej działalności byłego komendanta niemieckiego nazistowskiego obozu koncentra-
cyjnego i zagłady KL Auschwitz-Birkenau Rudolfa Hoessa. Książka ta miałaby zostać wydana w cyklu dwu-, 
trzyletnim w związku z przypadającą 1 września 2014 r. siedemdziesiątą piątą rocznicą wybuchu II wojny 
światowej. Wskazany beneficjent wnosił do Pana Ministra o podniesienie wartości maksymalnego udziału 
dofinansowania w budżecie zadania z 40 tysięcy zł, która to suma nie przekracza 50% potrzebnego budżetu na 
sfinansowanie, do poziomu 100% jego wartości, to jest 80 tysięcy zł, co pozwoliłoby na pokrycie wszystkich 
niezbędnych kosztów kwalifikowanych, które nie zostały ujęte w preliminarzu całkowitych kosztów zadania, 
takich jak druk i papier. Argumentowano to faktem, iż książka nie miałaby być sprzedawana, a ze względu na 
to, iż stanowiłaby ważną dla kultury polskiej i dziedzictwa narodowego publikację, nie powinna być przedmio-
tem zysku finansowego. Ułatwiłoby to dostęp do książki albumu stanowiącej historyczny dokument o czasach 
II wojny światowej, o których nie wszyscy chcą pamiętać lub zamazują je w wyniku niewiedzy albo nieznajo-
mości udokumentowanych i niekwestionowanych źródeł.

Co istotne, zadaniem wskazanej publikacji ma być również usilne korygowanie nieustających świadomych 
lub nieświadomych pomyłek zagranicznych osób publicznych oraz zagranicznych mediów używających terminu 
„polskie obozy śmierci”, co przydarzyło się w ostatnich latach chociażby prezydentowi USA Barackowi Obamie 
w trakcie wręczania pośmiertnej nagrody Janowi Karskiemu na ręce byłego ministra spraw zagranicznych RP 
Adama Rotfelda.

Atutem przedmiotowej publikacji ma być z jednej strony zaprezentowanie nieznanych dotąd relacji osób 
o uznanych nazwiskach, a równocześnie ofiar Holokaustu, to jest doktor Wandy Półtawskiej, profesora 
Władysława Bartoszewskiego, czy też świadków historii, to jest Danuty Sładki, Antoniego Stolarczyka, jak 
również ujawnienie wielu, od lat niewznawianych, materiałów znajdujących się w zasobach Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu z archiwów Instytutu Pamięci Narodowej oraz Państwowego Muzeum 
Oświęcim-Brzezinka. Z drugiej strony atutem książki albumu liczącej trzysta trzydzieści sześć stron ma być 
unikatowa dokumentacja fotograficzna, tekstowa oraz ilustracyjna zbrodni Holokaustu dokonywanych w fa-
bryce śmierci, jaką podczas II wojny światowej był niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady KL 
Auschwitz-Birkenau na terenie okupowanej Polski.

Mając na uwadze wspomniane kwestie, proszę o przeanalizowanie i ponowne rozpatrzenie, w ramach 
swoich kompetencji, możliwości ewentualnego dofinansowania przedmiotowej publikacji w celu umożliwienia 
pojawienia się na rynku książki albumu pod roboczym tytułem „Arbeit macht frei”, publikacji, jak się wydaje, 
niezwykle istotnej dla polskiej kultury narodowej i jej światowego dziedzictwa.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Muchackiego

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dalej: ustawa o pieczy) ustala zasadę, że za pobyt 

dziecka w pieczy zastępczej odpłatność ponoszą rodzice lub inna osoba dysponująca majątkiem dziecka.
Sama zasada wydaje się słuszna, gdyż to do rodziców należy obowiązek ponoszenia kosztów utrzymania 

ich dzieci. Niemniej w praktyce są ogromne trudności ze ściągalnością tych opłat. W większości przypadków 
dzieci umieszczone w pieczy zastępczej pochodzą z rodzin patologicznych lub wyjątkowo ubogich, w których 
rodzice nie są w stanie i nie będą w stanie ponosić odpłatności za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Oczywiście 
istnieje możliwość wydawania decyzji o odstąpieniu od ustalenia tej opłaty – art. 194 ust. 3 ustawy o pieczy – 
co więcej, samorząd ma swobodę w zakresie kreowania warunków odstąpienia od ustalenia opłaty, niemniej 
wydaje się, że są to rozwiązania niewystarczające.

Zasadne byłoby, aby w ustawie wskazano wprost, że opłata może zostać ustalona (a zatem podkreślono by 
fakultatywność przyjęcia takiego rozstrzygnięcia), jeżeli organ na podstawie posiadanych przez siebie informacji 
uzna, że jest szansa na pokrycie przez rodziców kosztów pobytu dziecka w pieczy choćby w części. Zatem jeżeli 
organ wiedziałby, iż stan majątkowy tych rodziców nie rokuje żadnych nadziei, albo nie był w stanie choćby 
ustalić miejsca pobytu rodziców, nie musiałby nawet wszczynać postępowania w sprawie ustalenia opłaty, aby 
następnie odstępować od ustalenia opłaty. Wystarczyłaby sama wiedza (okoliczności znane z urzędu) o bezna-
dziejnym stanie majątkowym rodziców lub niewiedza co do miejsca ich pobytu.

Pozytywne aspekty takiego rozwiązania są następujące:
– spadek liczby prowadzonych postępowań administracyjnych (prowadzących następnie do odstąpienia od 

ustalenia opłaty lub umorzenia opłaty w późniejszym czasie);
– ograniczenie sytuacji, gdy rodzice są całkowicie bierni w toku postępowania administracyjnego, następnie 

zostają obciążeni odpłatnością, dług narasta do ogromnych rozmiarów, rodzice umierają (lub rodzic, jeżeli drugi 
nie był nawet znany), zaś dzieci są obciążone długiem z tego tytułu. Wbrew pozorom nie są to takie rzadkie 
przypadki;

– samorządy nie będą generowały „wirtualnych” dochodów budżetowych, które widnieją w księgowości 
jako należne i trzeba je traktować jako istniejące, gdy tymczasem wszelkie egzekucje są bezskuteczne albo nie 
można w ogóle ustalić aktualnego miejsca pobytu rodziców.

W związku z tym proszę o informacje, czy ministerstwo rozważa takie rozwiązanie i czy wpływały do 
niego informacje o niskiej ściągalności opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Muchackiego

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z kierowanymi do mnie wnioskami dotyczącymi kwestii wariantowego przebiegu drogi eks-

presowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej, 
zwracam się z prośbą o wskazanie planowanego ostatecznego przebiegu przedmiotowego odcinka. 

Sprzeciw okolicznej społecznej budzi bowiem tak zwany wariant A, przedstawiony przez Generalną Dyrekcję 
Dróg Krajowych i Autostrad. Istnieje bowiem realne zagrożenie, iż jego zastosowanie ograniczy możliwości 
rozwoju Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” w Czechowicach-Dziedzicach, które należy do czołowej cze-
skiej grupy działającej w sektorze energetycznym i przemysłowym Energetický a Průmyslový Holding a.s., 
która jest wiodącym inwestorem strategicznym w sektorze energetycznym, a także w górnictwie i przemyśle.

Przedsiębiorstwo Górnicze „Silesia” dysponuje koncesją na wydobycie węgla kamiennego do 2020 r. Jest 
jednym z większych przedsiębiorstw działających na terenie gminy Czechowice-Dziedzice, dającym zatrudnienie 
wielu mieszkańcom tej gminy, powiatu bielskiego i województwa śląskiego. Od chwili rozpoczęcia działalności 
na bazie nierentownej wówczas KWK „Silesia” dzięki poważnym inwestycjom przedsiębiorstwo zwiększyło 
zatrudnienie z siedmiuset do tysiąca sześciuset osób. Realizacja planów inwestycyjnych umożliwiłaby dalszy 
wzrost zatrudnienia w PG „Silesia”. Proponowane rozwiązania techniczne i technologiczne budowy drogi S1 
w wariancie A najprawdopodobniej uniemożliwią wydobycie milionów ton węgla z aktywnego w tej chwili 
obszaru górniczego Czechowice II oraz całkowicie zablokują dostęp do milionów ton węgla z bogatych zasobów 
geologicznych, czyli tak zwanych rezerw, których eksploatacja planowana jest na najlepsze lata.

Baza zasobowa Przedsiębiorstwa Górniczego „Silesia” jest oceniana na drugą pod względem wielkości 
w Polsce (po kopalni „Janina”). Drastyczne ograniczenie możliwości eksploatacji węgla z obszarów aktywnych 
wydobywczo oraz brak możliwości rozpoczęcia wydobycia węgla z obszarów rezerwowych bardzo poważnie 
naruszy interesy gospodarcze przedsiębiorstwa, a w konsekwencji doprowadzi do jego upadku, a tym samym 
pozbawi pracy tysiąc sześćset pracowników PG „Silesia”. Biorąc pod uwagę fakt, że jeden pracownik w gór-
nictwie generuje trzy, cztery miejsca pracy poza górnictwem, pracę straci kilka tysięcy osób, co będzie miało 
poważne konsekwencje społeczne i ekonomiczne, w szczególności dla społeczności gminy Czechowice-Dziedzice 
i powiatu bielskiego. Wiele rodzin straci swoje źródło utrzymania, co zwiększy bezrobocie i powiększy obecny 
obszar biedy. Wiele właścicieli małych i średnich firm współpracujących z kopalnią czy funkcjonujących dzięki 
zakupom pracowników PG „Silesia” będzie zmuszonych zamknąć te firmy. Społeczno-ekonomiczne skutki 
upadku PG „Silesia” wpłyną także na zmniejszenie dochodów gminy z tytułu podatku od nieruchomości oraz 
wpływów z tytułu udziału w dochodach z podatku dochodowego od osób fizycznych itd.

Mając powyższe na uwadze, proszę o informację w zakresie ostatecznego planowanego przebiegu drogi 
ekspresowej S1 na odcinku od węzła „Kosztowy II” w Mysłowicach do węzła „Suchy Potok” w Bielsku-Białej, 
a tym samym o wskazanie, czy ministerstwo uwzględniło lub uwzględni postulaty lokalnych władz i lokalnej 
społeczności poprzez odrzucenie proponowanego przebiegu wcześniej wymienionej drogi według tak zwanego 
wariantu A.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Muchackiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Po raz kolejny pragnę poruszyć kwestię weryfikacji przez wojewódzkie oddziały NFZ udzielanych świadczeń 

zdrowotnych w kontekście zgodności informacji o osobie wykonującej dane świadczenie oraz dacie udzielenia 
świadczenia z wykazanym w umowie personelem medycznym, harmonogramem pracy komórki organizacyjnej 
oraz indywidualnymi harmonogramami pracy personelu medycznego. Przeprowadzane przez oddziały woje-
wódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia weryfikacje realizacji świadczeń polegają bowiem na restrykcyjnym 
sprawdzaniu harmonogramu pracy personelu. Według informacji zawartej w komunikacie nr 47/2013 w sprawie 
prawidłowej realizacji świadczeń w ramach umów zawartych z NFZ świadczenia udzielone niezgodnie z har-
monogramem indywidualnym nie zostaną rozliczone.

Uważam, że tak ścisłe przestrzeganie harmonogramu jest możliwe najwyżej w jednostkach z wydzielonym 
personelem, pracującym tylko w poradniach. Nie jest to możliwe na przykład w poradniach, w których praca 
powiązana jest z pracą w oddziałach szpitalnych, a szczególnie oddziałach zabiegowych, że względu na nie-
przewidywalność zdarzeń medycznych.

W mojej ocenie udzielenie świadczenia przez personel spełniający warunki kontraktowania i zgłoszony 
w Portalu Świadczeniodawcy gwarantuje jakość i prawidłowość udzielonego świadczenia i jako prawidłowo 
zrealizowane świadczenie powinno być rozliczone i zapłacone przez NFZ. W przeważającej większości przy-
padków dla pacjenta ważne jest to, że otrzymał świadczenie zdrowotne udzielone przez uprawniony, a więc 
fachowy personel, drugorzędny jest fakt, czy udzielił go lekarz X czy Y. Ścisłe przestrzeganie nieżyciowych 
zapisów znajdujących się w rozporządzeniu ministra zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków 
umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (DzU nr 81, poz. 484) spowoduje zmniejszenie elastyczności 
udzielania świadczeń i w konsekwencji może w wielu przypadkach doprowadzić do zdezorganizowania pracy 
poradni specjalistycznych. Konieczność dokonywania ciągłych zmian w harmonogramach pracy personelu 
oznacza mnożenie procedur biurokratycznych, które w żadnym stopniu nie wpływają na poprawę realizacji 
świadczeń, a wręcz ją utrudniają.

Mając to na uwadze, proszę o ponowne, wnikliwe rozważenie możliwości dokonania modyfikacji – likwidacji 
obowiązujących obecnie, oderwanych od rzeczywistości uregulowań w szczególności w ten sposób, by w har-
monogramach nie figurowały sztywno (w danych godzinach) ściśle przypisane osoby uprawnione do udzielania 
świadczeń. Podniosłoby to z pewnością ich jakość i efektywność, z korzyścią dla pacjentów i personelu.

Pragnę również zaznaczyć, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej za organizację pracy w SP ZOZ 
odpowiada dyrektor, a więc proponowane rozwiązanie pozwoli w odpowiedni sposób zabezpieczyć prawidło-
wość prowadzonych porad specjalistycznych.

Proszę zatem o udzielenie informacji, czy ministerstwo podejmie stosowne działania zmierzające do wpro-
wadzenia modyfikacji obowiązujących procedur w przedmiotowym zakresie.

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Szanowny Panie Ministrze!
W nawiązaniu do ostatnich wydarzeń na Uniwersytecie Wrocławskim, które miały miejsce podczas wykła-

du profesora Zygmunta Baumana, w jednym z wywiadów stwierdził Pan: „Problem nacjonalizmu, ksenofobii 
i rasizmu we Wrocławiu narastał od lat”.

Zjawisko to, jeśli diagnoza dotycząca jego występowania jest trafna, może być bardzo niebezpieczne. Zdaję 
sobie również sprawę z tego, że przekaz medialny często bywa uproszczony. W związku ze stawianą przez Pana 
Ministra tezą, chciałbym zapytać o kilka faktów, które, jak sądzę, wpłynęły na jej ukształtowanie.

1. Jak wypadają na tle innych miast dotyczące Wrocławia dane operacyjne, którymi dysponuje MSW, na 
temat zagrożenia ze strony skrajnych ruchów politycznych?

2. Czy interpretując wyniki ostatnich wyborów samorządowych, w których brało udział również Narodowe 
Odrodzenie Polski, można podtrzymać tezę o mocnej pozycji ruchów radykalnych w naszym mieście, zwłaszcza 
w perspektywie lat? Czy znane są Panu wyniki NOP z innych miast?

3. Czy teza utożsamiająca ruch kibicowski z ruchami faszystowskimi ma podbudowę w faktach? Czy część 
wspólna obu ruchów jest na tyle widoczna, że można zestawiać ze sobą oba te podmioty?

4. Jakimi środkami do walki z aktami wandalizmu (nawet powodowanego niechęcią do osób o innym wy-
glądzie, na przykład o innym kolorze skóry), których nie mają swoim zasięgu Pan oraz wojewoda, dysponuje 
prezydent miasta?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego

Szanowny Panie Ministrze!
Według prognoz specjalistów część państw Afryki w perspektywie kilkunastu lat stanie się największymi 

dostawcami ropy naftowej. Dobrym przykładem takiego państwa, zwłaszcza w obliczu poprawy sytuacji po-
litycznej i kilkunastoprocentowego wzrostu gospodarczego, jest Angola. Bogate złoża ropy i diamentów dają 
duże możliwości eksploatacyjne, a w konsekwencji rozwojowe. W ostatnim czasie można usłyszeć o zamiarze 
likwidacji placówki dyplomatycznej w Luandzie.

Ze względu na przywołane fakty kieruję do Pana Ministra następujące pytania.
1. Czy plany dotyczące likwidacji ambasady w Angoli są prawdziwe, uargumentowane i skonsultowane 

z Ministerstwem Gospodarki?
2. Wiemy, że w ostatnich latach Polska udzieliła Angoli znacznej pomocy. Jakiej pomocy powinniśmy 

udzielać? Jaka droga jest lepsza – aktywna, czyli działalność podejmowana przez korpus dyplomatyczny (na 
przykład inwestycje w górnictwo), czy pasywna, czyli udzielanie pomocy finansowej?

3. Czy jako jedno z większych państw Unii Europejskiej nie powinniśmy w większym stopniu zadbać 
o współpracę dyplomatyczną na linii Polska – państwa Afryki, a w dłuższej perspektywie również o będące 
efektem tej współpracy źródła energii pochodzące z tamtego rejonu świata?

4. Które z resortów organizują program „Go Africa”? Czy jest on wynikiem współpracy Pańskiego resortu 
z Ministerstwem Gospodarki?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Jarosława Obremskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Mukowiscydoza jest chorobą, którą w naszym kraju dotkniętych jest wiele osób. Wymaga ona specjali-

stycznego leczenia, którego podstawą jest izolacja chorych. Niestety Polska pod względem infrastruktury jest 
obecnie daleko w tyle nie tylko w porównaniu ze Stanami Zjednoczonymi, ale również jeśli chodzi o standardy 
Unii Europejskiej. Niekorzystne warunki i brak miejsca, które umożliwiałoby skuteczniejsze leczenie cho-
rych, sprawia, że chorzy w Polsce żyją kilka, a nawet kilkanaście lat krócej niż w innych państwach. Polskie 
Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą od 2008 r. podejmuje starania, które mają zaowocować powstaniem takiej 
instytucji. Mając na uwadze ograniczone możliwości finansowe budżetu, Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa 
Walki z Mukowiscydozą podjął decyzję o dofinansowaniu kliniki pod warunkiem jej formalnego wydzielenia. 
W związku z rozważaną przez władze Instytutu Matki i Dziecka inwestycją, polegającą na remoncie wydzie-
lonej części oddziału w celu stworzenia kliniki mukowiscydozy, Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą 
deklaruje możliwość pozyskania i przeznaczenia środków finansowych na remont i wyposażenie takiego od-
działu. Potrzebne jest jednak wsparcie polityczne w celu zagwarantowania kontraktu NFZ umożliwiającego 
funkcjonowanie planowanej kliniki mukowiscydozy, której powstanie byłoby milowym krokiem w kierunku 
poprawy warunków leczenia polskich chorych na mukowiscydozę.

W nawiązaniu do przytoczonego problemu chciałbym zapytać Pana Ministra o dwie kwestie.
1. Czy Ministerstwo Zdrowia planuje w rozsądnie bliskim terminie otworzyć formalnie oddzielony oddział, 

który zapewniłby wspomnianą już niezbędną izolację?
2. Jakie są szanse na uzyskanie niezbędnego wsparcia politycznego ze strony ministerstwa?

Z poważaniem 
Jarosław Obremski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Owczarka

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
W trakcie posiedzenia senackiej Komisji Zdrowia poświęconego aktualnej sytuacji chorych na wirusowe 

zapalenie wątroby typu B i C, które odbyło się 16 kwietnia bieżącego roku, przedstawiciele środowisk eksperc-
kich, w tym Polskiej Grupy Ekspertów HBV oraz HCV, omówili najważniejsze problemy związane z leczeniem 
tej grupy pacjentów. Nieprawidłowości, o których wspominali, dotyczyły przede wszystkim doboru substancji 
leczniczych podawanych w poszczególnych stadiach choroby. Podczas posiedzenia pan minister Igor Radziewicz-
Winnicki, reprezentujący resort zdrowia, deklarował gotowość do podjęcia działań, które pozwoliłyby na 
unormowanie leczenia osób dotkniętych przewlekłym wirusowym zapaleniem wątroby. Istotnie w niedługim 
czasie po wspomnianym posiedzeniu komisji na liście refundacyjnej pojawiły się nowoczesne leki, ale tylko 
dla chorych na HCV, a pacjenci zmagający się z HBV nie doczekali się żadnej zmiany.

Z przedstawionych mi informacji wynika, iż, mimo zaleceń polskich i światowych ekspertów, obowiązujący 
w Polsce program leczenia przewlekłego zakażenia wątroby wirusem HBV opiera się u większości pacjentów 
na stosowaniu lamiwudyny. Z udostępnionych mi opinii wynika, iż stosowanie jej prowadzi do wystąpienia 
oporności wirusa u większości chorych już po kilku latach stosowania, podczas gdy leczenie takie powinno 
trwać jak najdłużej. Co gorsze, po uodpornieniu się wirusów na tę substancję są one mniej podatne na działanie 
silniejszych leków, podawanych w dalszej kolejności. Istnieje także zwiększone ryzyko pojawienia się wirusów 
opornych nawet na najnowsze leki, co jest jednoznaczne z całkowitą utratą możliwości leczenia i zwiększonym 
ryzykiem wystąpienia śmiertelnego i zdecydowanie bardziej kosztownego w leczeniu raka pierwotnego wątroby 
oraz marskości wątroby.

Biorąc pod uwagę to, że wirusowe zapalenie wątroby występuje często u młodych ludzi, stosowanie takiego 
typu leczenia jest zachowaniem niezrozumiałym, nie tylko ze względów medycznych, ale i ekonomicznych.

W związku z tym oraz deklaracjami Szanownego Pana Ministra podczas posiedzenia senackiej Komisji 
Zdrowia zwracam się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na następujące pytania.

Czy Ministerstwo Zdrowia podjęło już działania mające na celu zmianę obowiązującego programu leczenia 
przewlekłego wirusowego zapalenia wątroby typu B?

Czy w przypadku podjęcia prac nad zmianami programu leczenia przewlekłego wirusowego zapalenia wątro-
by typu B Ministerstwo Zdrowia będzie brało pod uwagę rekomendacje przedstawicieli środowisk eksperckich, 
w tym Polskiej Grupy Ekspertów HBV, której przedstawiciele obecni byli na posiedzeniu?

Z wyrazami szacunku i pozdrowieniami 
Andrzej Owczarek
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 7 marca 2013 r. na 23. posiedzeniu Senatu do ministra rolnictwa i rozwoju wsi zostało wystosowane 

oświadczenie w sprawie nadużyć prawa na targach zwierząt. Głównym zarzutem, które kierują organizacje 
walczące o prawa zwierząt, jest niewypełnianie swoich obowiązków ustawowych przez Inspekcję Weterynaryjną. 
W odpowiedzi na wymienione wcześniej oświadczenie − z dnia 16 kwietnia 2013 r. − zostają wymienione 
działania podjęte przez Inspekcję Weterynaryjną, które mają na celu poprawę sytuacji.

W dniu 25 kwietnia 2013 r. na 32. posiedzeniu Senatu zostało wystosowane oświadczenie z prośbą o wy-
jaśnienie przyczyn nieprawidłowego funkcjonowania Inspekcji Weterynaryjnej. Na to oświadczenie została 
wystosowana odpowiedź z dnia 3 czerwca 2013 r., w której nie ustosunkowano się do pytania zawartego 
w oświadczeniu.

Inspekcja Weterynaryjna sprawuje kontrolę nad targami zwierząt. Według licznych raportów organizacji 
walczących o prawa zwierząt to właśnie zachowania przedstawicieli Inspekcji Weterynaryjnej, poprzez ich bierną 
postawę, są główną przyczyną nieprzestrzegania prawa. Kontrole i działania mające na celu zapobieganie łamaniu 
prawa na targach zwierząt są wykonywane przez podmiot, którego funkcjonowanie powoduje owe nadużycia.

W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, jakie działania ministerstwo rolnictwa ma zamiar 
podjąć w stosunku do Inspekcji Weterynaryjnej w związku z długotrwałymi nadużyciami i zaniedbaniami 
z jej strony.

Z poważaniem 
Andrzej Person
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Marcina Korolca

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z niepokojącymi informacjami dotyczącymi pozbywania się groźnych ścieków poprzez odpro-

wadzanie ich do rzek przez przedsiębiorstwa na terenie całego kraju zwracam się do Pana Ministra z prośbą 
o udzielenie informacji na ten temat.

Zarówno z informacji docierających do mojego biura senatorskiego we Włocławku, jak i z informacji prze-
kazanych mi przez grupy ekologów wynika, iż niektóre firmy odprowadzają szkodliwe dla zdrowia i środowiska 
ścieki do rzek i zbiorników wodnych. Pomimo kar pieniężnych nakładanych na przedsiębiorstwa tego rodzaju 
sprzeczne z polskim prawem rozwiązanie jest preferowane z uwagi na koszty.

W związku z tym, że nie ma precyzyjnych danych dotyczących liczby przedsiębiorców, na których nakła-
dane są kary za wspomnianą działalność, i potencjalnego zagrożenia stanu wód w Polsce, proszę o udzielenie 
następujących informacji. 

Jak jest skala tego problemu? Jaka jest liczba przedsiębiorców, na których nałożono kary za odprowadzanie 
szkodliwych substancji do rzek i zbiorników wodnych w tym i w ubiegłym roku? Jakie są szacowane koszty 
alternatywnych metod pozbywania się ścieków? Jaki jest obecnie stan wód w Polsce?

Z poważaniem 
Andrzej Person
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
Konsorcjum, którego liderem jest Salini Polska, w dniu 3 kwietnia 2013 r. zawarło z Generalną Dyrekcją Dróg 

Krajowych i Autostrad umowy na kontynuację budowy autostrady A1. Umowy te dotyczą trasy Toruń – Stryków 
na odcinku Czerniewice – Odolion i Odolion – Brzezie oraz trasy Brzezie – Kowal. Zgodnie ze wspomnianymi 
umowami ukończenie budowy odcinka Toruń – Czerniewice – Brzezie o łącznej długości 34,5 km powinno 
nastąpić za niecały rok, zaś budowa odcinka Brzezie – Kowal o długości 29,5 km powinna zostać ukończona za 
rok. Konsorcjum ma zrealizować również wszystkie niedokończone przez poprzedniego wykonawcę elementy 
drogi, to jest warstwy konstrukcyjne nawierzchni, prace na wiaduktach, węzłach autostradowych i drogach 
serwisowych oraz pozostałą część nasypów.

Według GDDKiA obecny poziom zaawansowania zrealizowanych robót na odcinku autostrady Czerniewice 
– Brzezie wynosi około 60%, a na odcinku Brzezie – Kowal około 50%. Zgodnie z warunkami określonymi 
w specyfikacji przetargowej oraz umowie wykonawca jest zobowiązany udostępnić oba odcinki do ruchu od-
powiednio po ośmiu i dziewięciu miesiącach od podpisania umowy. 

Ze względu na opisaną sytuację zwracam się z prośbą o udzielnie informacji na temat stanu zaawansowania 
robót oraz ewentualnych przewidywanych opóźnień.

Z poważaniem 
Andrzej Person
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Dziękuję za odpowiedź z dnia 2 kwietnia na oświadczenie złożone w dniu 21 lutego 2013 r. na 27. posiedzeniu 

Senatu. Sytuacja osób ze stomią jelitową, przedstawiona przez członków Polskiego Towarzystwa Stomijnego, 
w moim przekonaniu zasługuje na uwagę, szczególnie jeśli wziąć pod uwagę problemy zasygnalizowane przez 
stomików.

Po zapoznaniu się z listą świadczeń i sprzętem refundowanym oraz po zaciągnięciu opinii osób boryka-
jących się z tym schorzeniem można dostrzec rozbieżności skutkujące niewystarczającym poziomem opieki. 
Świadczeniobiorcom przysługuje refundacja worków samoprzylepnych jednorazowego użycia w ilości dzie-
więćdziesięciu sztuk na kwartał lub – w równowartości ich kosztów – inny sprzęt stomijny, odpowiednio 
do rodzaju schorzenia. Według przedstawicieli Polskiego Towarzystwa Stomijnego działających na terenie 
Włocławka liczba zagwarantowanego bezpłatnego sprzętu niezbędnego do funkcjonowania jest zdecydowanie 
za mała. Z uwagi na higienę, komfort życia oraz specyfikę dolegliwości worki muszą być wymieniane co naj-
mniej raz dziennie, a zdarza się, że częściej. Ponadto refundacja nie uwzględnia dodatkowych pomocy, które 
są niezbędne w utrzymaniu zdrowia, takich jak na przykład specjalistyczne gaziki – z płynem ochraniającym 
czy do zmywania skóry. Ponadto warto nadmienić, iż wymieniony sprzęt jest dostępny na rynku w innych ce-
nach niż te, które są uwzględniane przy określaniu kwoty wydatków. W rezultacie chorzy otrzymują, zamiast 
dziewięćdziesięciu, około sześćdziesięciu siedmiu worków. Stres i dyskomfort, związane z brakiem pełnego 
dostępu do niezbędnych materiałów umożliwiających funkcjonowanie, pogarszają dodatkowo stan zdrowia 
psychicznego osób, które muszą się borykać z wieloma uciążliwymi okolicznościami.

Odnosząc się do zawartości wyżej wspomnianej odpowiedzi na oświadczenie o pracach dotyczących nowego 
projektu rozporządzenia regulującego wykaz wyrobów medycznych oraz do opisanych wcześniej okoliczności, 
proszę o udzielenie informacji na temat planowanych zmian i ich zakresu.

Z poważaniem 
Andrzej Person
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 37. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Preissa

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W czerwcu 2013 r. zgłosił się do mnie wójt gminy Kobylanka z prośbą o interwencję w jego sprawie. Pan wójt 

wnosi o odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych określonych w rozporządzeniu ministra infrastruk-
tury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne 
i ich usytuowanie, w zakresie zlokalizowania MOP w ciągu obwodnicy Stargardu Szczecińskiego. Niektóre 
parametry (odległości dotyczące pasów włączeń i wyłączeń między MOP istniejącymi i projektowanymi) są 
mniejsze niż określone w wyżej wymienionym rozporządzeniu.

Z kopii dokumentów, jakie wójt gminy Kobylanka złożył w moim biurze, wynika, że dnia 6 lutego 2013 r. 
wójt wystosował  – za pośrednictwem wojewody zachodniopomorskiego, Wydziału Architektury i Gospodarki 
Przestrzennej – pismo do ministra z prośbą o opinię w sprawie lokalizacji wyżej wymienionej inwestycji, a także 
w kwestii uzyskania odstępstwa od warunków technicznych. Do pisma załączył projekt planowanej inwestycji. 
W następstwie dyrektor Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej, magister inżynier Elżbieta Piasecka, 
z upoważnienia wojewody zachodniopomorskiego zwróciła się na piśmie (pismo z dnia 7 marca 2013 r. o sygn. 
AP-1.7840.22.10-1.2012 MB) do Pana Ministra o udzielenie upoważnienia do wyrażenia zgody na odstępstwo od 
przepisu §166 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia ministra infrastruktury z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usy-tuowanie.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu 
mandatu posła i senatora – zgodnie z którą poseł lub senator ma prawo podjąć w ramach wykonywania swoich 
obowiązków poselskich lub senatorskich interwencję w organie administracji rządowej i samorządu teryto-
rialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach go-
spodarki niepaństwowej w celu załatwienia sprawy, którą wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy 
lub wyborców, jak również zaznajomić się z tokiem jej rozpatrywania – proszę o udzielenie mi odpowiedzi na 
pytanie, na jakim etapie jest rozpatrywanie tej sprawy lub też jak ta sprawa została zakończona.

Sławomir Preiss
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 37. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senatora Sławomira Preissa

Oświadczenie skierowane do ministra transportu, budownictwa i gospodarki morskiej Sławomira Nowaka

Szanowny Panie Ministrze!
W dniu 24 czerwca 2013 r. przedstawiciele spółki produkującej podkłady tramwajowe i kolejowe  

ThyssenKrupp Sp. z o.o. zwrócili się do mnie z prośbą o interwencję w ich sprawie. Sprawa dotyczyła pism 
wystosowanych przez tę spółkę do PKP PLK SA i do Pańskiego ministerstwa.

Po pozytywnym zakończeniu badań, po których okazało się, że spółka spełniała wszelkie wymogi, nastąpiła 
nieuzasadniona zmiana stanowiska PKP PLK SA. Firma skarży się również na opieszałość tego organu oraz 
na brak odpowiedzi na większość wystosowanych do niego pism, jak również w związku z organizowaniem 
zamkniętych posiedzeń, na które nie byli zapraszani przedstawiciele spółki, której sprawa dotyczy.

Z przedstawionych mi przez przedstawicieli tej spółki pism wynika, że spółka ta wystosowała pisma do 
Pana Ministra z prośbą o interwencję w sprawie dopuszczenia na polski rynek kolejowy betonowych podkładów 
strunobetonowych.

Na podstawie art. 20 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora poseł lub sena-
tor ma prawo podjąć – w ramach wykonywania swoich obowiązków poselskich lub senatorskich – interwencję 
w organie administracji rządowej i samorządu terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym 
oraz organizacji społecznej, a także w jednostkach gospodarki niepaństwowej w celu załatwienia sprawy, którą 
wnosi we własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajomić się z tokiem jej 
rozpatrywania. W związku z powyższym proszę o udzielenie mi odpowiedzi na pytania, na jakim etapie jest 
rozpatrywanie tej sprawy, jakie rozwiązania lub interwencje zostały poczynione w tej sprawie, a także jakie 
jest stanowisko ministerstwa w powyższej kwestii.

Z wyrazami szacunku 
Sławomir Preiss
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 37. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone przez senatorów  
Sławomira Preissa i Norberta Obryckiego

Oświadczenie skierowane do marszałek Sejmu Ewy Kopacz

Szanowna Pani Marszałek!
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU 

2001.112.1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do dostępu do posiedzeń 
kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. 

Prosimy zatem rozważyć, czy możliwe jest, aby transmisja z posiedzeń Sejmu była tłumaczona na język 
migowy.

Uważamy, że Sejm i Senat to instytucje, które powinny zadbać o to, aby każdy obywatel Polski miał moż-
liwość dostępu do informacji i wysłuchania polityków.

Z poważaniem 
Norbert Obrycki

Z szacunkiem 
Sławomir Preiss
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Sławomira Preissa i Norberta Obryckiego

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marszałku!
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (DzU 

2001.112.1198 z późn. zm.) prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do dostępu do posiedzeń 
kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. 

Prosimy zatem rozważyć, czy możliwe jest, aby transmisje z posiedzeń Senatu były tłumaczone na język 
migowy.

Uważamy, że Sejm i Senat to instytucje, które powinny zadbać o to, aby każdy obywatel Polski miał moż-
liwość dostępu do informacji i wysłuchania polityków.

Z poważaniem 
Norbert Obrycki

Z szacunkiem 
Sławomir Preiss
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 37. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Roberta Mamątowa, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego,  
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  

Wiesława Dobkowskiego i Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza oraz do 
wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Wojewodo!
Otrzymaliśmy informację o bardzo trudnej sytuacji kilkudziesięciu pensjonariuszy domu pomocy społecznej, 

prowadzonego przez Stowarzyszenie „Mar-Kot” w gminie Przyłęk w województwie mazowieckim.
Osobom tym, na skutek działań podjętych przez wójta gminy, grozi eksmisja na bruk, gdyż wójt zamierza 

przejąć zajmowany przez pensjonariuszy budynek na inne cele.
Sytuacja tych ludzi, wśród których są rodziny z małymi dziećmi, jest bardzo poważna. Prosimy, by Pan 

Minister i Pan Wojewoda, w ramach swych kompetencji, przyjrzeli się tej sytuacji i podejmowanym przez organy 
gminy Przyłęk działaniom prowadzącym do zagrożenia bezdomnością wielu osób, w tym dzieci.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Bogdan Pęk 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Wiesław Dobkowski 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone przez senatorów 
Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Roberta Mamątowa, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego,  
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  

Wiesława Dobkowskiego, Macieja Klimę i Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby oraz do ministra środo-
wiska Marcina Korolca

Szanowni Panowie Ministrowie!
Poważne straty w rolnictwie europejskim powodują kolejne susze nawiedzające zwłaszcza południową 

część Europy. Według uzyskanych informacji znaczne zmniejszenie tych strat można osiągnąć poprzez zasto-
sowanie technologii specyficznych szczepionek mikoryzowych z żywej grzybni. Technologia ta stosowana jest 
z powodzeniem w Polsce, gdzie istnieje firma zajmująca się komercyjną produkcją tego rodzaju szczepionek, 
a doświadczenia z ich zastosowaniem są bardzo pozytywne (producentem szczepionek jest firma „Mykoflor” 
mieszcząca się w Końskowoli, w regionie lubelskim). W ostatnim czasie są również pozytywne doświadcze-
nia z zastosowaniem tych szczepionek na doświadczalnych plantacjach w Hiszpanii i Chorwacji. Można mieć 
nadzieję, że zastosowanie na szerszą skalę technologii mikoryzacji znacząco ograniczy straty spowodowane 
przez susze, a także spowoduje zwiększenie ilości i jakości plonów.

Prosimy o informacje, czy Minister Rolnictwa i Minister Środowiska dysponują wiedzą na temat pozytyw-
nych efektów zastosowania technologii mikoryzacji w Polsce i czy przewidują jakieś działania zmierzające do 
wsparcia tej technologii, upowszechnienia i promowania jej w Polsce i w Europie lub przynajmniej wsparcia 
badań nad jej rozwojem.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Bogdan Pęk 
Marek Martynowski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Wiesław Dobkowski 
Maciej Klima 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Andrzeja Pająka, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego,  
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia,  

Wiesława Dobkowskiego i Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Media szeroko informowały o tym, że sąd w Nowej Hucie umorzył postępowanie karne przeciwko urzęd-

niczce zajmującej wysokie stanowisko w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego dotyczące 
przyjęcia łapówki w kwocie 15 tysięcy zł, uznając, że kwota łapówki jest zbyt mała, żeby taki czyn ścigać.

Ta pobłażliwość wobec urzędnika wysokiej rangi, który dopuścił się korupcji dotyczącej znacznej kwoty 
jest zdumiewająca. Znany jest przypadek niepełnosprawnego, cierpiącego na zaburzenia psychiczne Łukasza 
Z., który w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Rejonową w Brzezinach, województwo łódzkie, został 
oskarżony i skazany na jeden rok bezwzględnego pozbawienia wolności za korupcję polegającą na tym, że do 
prośby o widzenie z matką wysłanej do prokuratury dołączył banknot o nominale 10 zł.

Wiemy, że sądy są niezawisłe, a prokuratorzy niezależni, ale elementarna sprawiedliwość powinna zostać 
zachowana. W demokratycznym państwie prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej 
nie może być tak, że skorumpowany urzędnik jest bezkarny, a represja za korupcję dotyczącą 10 zł jest stoso-
wana wobec niepełnosprawnego chłopca.

Oczekujemy, że Pan Prokurator Generalny przyjrzy się tym sprawom i podejmie działania prawne przywra-
cające elementarną sprawiedliwość, a ponadto podejmie takie działania, aby do podobnej niesprawiedliwości 
nie dochodziło w przyszłości. Sądy są niezawisłe, ale opisana przez nas niesprawiedliwość miała swój początek 
w działaniach prokuratury.

Sprawę Łukasza Z. polecamy szczególnej uwadze, bowiem wiele wskazuje na to, że w tym przypadku mamy 
do czynienia z wieloletnim więzieniem człowieka, który jest psychicznie chory i nieświadomy swoich czynów. 
Jego sprawa była przedmiotem osobnego oświadczenia złożonego na poprzednim posiedzeniu Senatu.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 
Andrzej Pająk 
Bogdan Pęk 
Marek Martynowski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Wiesław Dobkowski 
Przemysław Błaszczyk
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 37. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Roberta Mamątowa, Józefa Zająca, 
Wiesława Dobkowskiego, Bogdana Pęka, Jana Marię Jackowskiego, 

Krzysztofa Słonia i Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Zwracamy się do Pana Prokuratora Generalnego z wnioskiem o zainteresowanie prokuratury sprawą ma-

jątkową dotyczącą podziału gospodarstwa rolnego o powierzchni 650 ha, położonego w Baboszewie w gmi-
nie Działdowo (sprawa dotycząca Jerzego i Beaty L.).

Nie wnikając w treść i racje cywilnoprawnego sporu osób prywatnych, zwracamy uwagę na jedną dość 
dziwną okoliczność w tym postępowaniu. Otóż sąd w 2007 r. zdecydował o zabezpieczeniu roszczenia przez 
odebranie gospodarstwa z użytkowania przez państwa L. będących rolnikami i oddaniu całego ogromnego 
gospodarstwa w użytkowanie najpierw drugiej stronie sporu, osobie niebędącej rolnikiem, a następnie zarządcy 
przymusowemu. Przy czym z informacji uzyskanych od państwa L. wynika, że gospodarstwo to, pozostające 
pod zarządem, przynosi rocznie duże straty.

Wszystko to wydaje się kuriozalne, zarówno długość trwania tego procesu, jak i długotrwałe pozbawienie 
rolników, państwa L., możliwości użytkowania choćby części spornego gospodarstwa. Sytuacja ta trwa od 6 lat.

Prosimy, aby Pan Prokurator Generalny zlecił właściwej miejscowo prokuraturze okręgowej zbadanie 
tej sprawy i rozważenie przyłączenia się do udziału w sprawie, która wydaje się toczyć w sposób daleki od 
obiektywizmu i zasad racjonalnego gospodarowania wielkim, o powierzchni 650 ha gospodarstwem rolnym. 
Prawidłowe gospodarowanie w takim gospodarstwie jest w naszym przekonaniu kwestią interesu publicznego.

Bliższych informacji udzielą Panu Prokuratorowi Generalnemu sami zainteresowani. Prosimy, aby zostali 
oni przez prokuratora wysłuchani.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 
Robert Mamątow 
Józef Zając 
Wiesław Dobkowski 
Bogdan Pęk 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby

Szanowny Panie Ministrze!
Docierają do mnie informacje od zaniepokojonych rolników, beneficjentów programu SAPARD oraz progra-

mów z lat 2004–2006, głównie SPO, w przypadku których minął okres pięcioletni, kiedy to mieli obowiązek 
utrzymania inwestycji. Teraz próbują oni uzyskać od Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwrot 
podpisanych przy umowach o dofinansowanie w ramach zabezpieczenia weksli in blanco. Jednakże napotykają 
oni trudności ze strony agencji w tym zakresie, bowiem otrzymują różnorodne i niespójne wyjaśnienia, a to że 
archiwum OR jest zlokalizowane w innym mieście, a to że dla agencji jest to problem nowy(!), że agencja nie 
ma pracowników do załatwienia tej sprawy i żeby czekali spokojnie na zwrot weksla, który otrzymają pocztą(!), 
a to, żeby przysłali pismo w tej sprawie, co też czynią. Na odpowiedzi na takie pismo czekają po kilka miesięcy 
albo ten okres pięcioletni jest im przedłużany bezzasadnie.

Panie Ministrze, sprawa jest poważna i proszę zrozumieć moje obawy, które są zasadne. Znamy takie przy-
kłady z życia, kiedy to rolnicy dowiadują się z mediów, że ich dokumenty znalazł ktoś na śmietniku a ktoś 
inny skorzysta z możliwości, jakie daje weksel in blanco. A przecież chodzi tutaj o ich gospodarstwa i dorobek 
życia, a nawet całych pokoleń!

Proszę zatem o szczegółowe wyjaśnienia, w jaki sposób i kiedy będą realizowane sprawy związane ze 
zwrotem dokumentów z tych programów po upływie tak zwanej pięciolatki.

Z góry dziękuję za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Stanisława Kalemby oraz do ministra środo-
wiska Marcina Korolca

Szanowni Panowie Ministrowie!
Do mojego biura senatorskiego zgłasza się wielu rolników – właścicieli gruntów lub gospodarstw położonych 

na obszarze Natura 2000. Grunty wchodzące w skład tych gospodarstw często są zakrzaczone i sklasyfiko-
wane jako grunty zadrzewione i zakrzaczone LZ. W związku z tym wójtowie nie mogą wydać pozwolenia na 
usunięcie zadrzewień i zakrzaczeń.

Zatem zwracam się do Pana Ministra właściwego do spraw z zakresu rolnictwa o wyjaśnienie kwestii, 
czy z tytułu utrzymywania tych gruntów jako zakrzaczonych (LZ) przysługuje rolnikowi jakaś dopłata lub 
rekompensata. Proszę także Pana Ministra o informację, czy w przyszłości, w ramach perspektywy finansowej 
2014–2020, są przewidziane działania wspierające rolników, którzy posiadają grunty położone na obszarach 
Natura 2000.

Do Ministra Środowiska kieruję zapytanie o to, czy rolnicy gospodarujący na terenach objętych obszarem 
Natura 2000 mogą zmienić istniejący stan (to znaczy usunąć zakrzaczenia i przywrócić gruntom ich pierwotną 
funkcję grunty – grunty orne lub łąki). Jeżeli tak, proszę podać warunki, na jakich możliwe jest przywróce-
nie pierwotnego stanu, jeśli chodzi o przydatność rolniczą. Ponadto proszę także o podanie informacji, czy 
w związku z ograniczeniami rolniczego użytkowania i ograniczeniem funkcji rolniczej rolnikowi przysługuje 
rekompensata, a jeżeli tak, to gdzie i w jaki sposób może się on o nią ubiegać.

Dodatkowo proszę Panów Ministrów o szczegółową informację dotyczącą możliwości przekształcenia grun-
tów zakrzaczonych położonych na obszarze Natura 2000 w użytki rolne. Jakie obowiązują regulacje prawne 
w tym zakresie i co musi zrobić, spełnić rolnik, by takie przekształcenie przeprowadzić? Jakie są ograniczenia 
w tym zakresie i jakie kary mogą zostać nałożone na osoby dokonujące takich przekształceń nieprawidłowo?

Bardzo proszę o wyczerpującą odpowiedź w imieniu swoim i rolników, za co z góry serdecznie dziękuję.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego

Oświadczenie skierowane do prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Andrzeja Grossa

Szanowny Panie Prezesie!
Do mojego biura senatorskiego wpływają skargi rolników, z których wynika, iż Agencja Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa, rozpatrując wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich oraz płatności rolnośro-
dowiskowych, odmawia przyznania wyżej wymienionych płatności do danej działki z uwagi na tak zwaną 
modyfikację do historii TUZ?

Uprzejmie proszę Pana Prezesa o wyjaśnienie, co agencja rozumie pod pojęciem „modyfikacja do historii 
TUZ” i jak się wpisuje działanie agencji w regulacje prawne odnoszące się do przyznawania płatności. 

Proszę również o sprecyzowanie, dlaczego rolnikom odmawia się należnych im płatności, bowiem  
ARiMR nie uwzględnia do płatności działki z zadeklarowanym TUZ z takiego powodu, że w ciągu pięciu 
poprzednich lat, któryś z wcześniejszych użytkowników(!) zadeklarował na niej na przykład ugór albo uprawy 
rolnicze (na przykład łąka lub rośliny motylkowate).

Zatem proszę o informacje dotyczące skali problemu, ilu rolników, beneficjentów jakich płatności dotyczy 
problem „obcięcia” płatności do zadeklarowanych użytków zielonych, gdyż rzekomo nie były to użytki trwałe. 
Proszę również o informacje dotyczące stanowiska ARiMR w tej kwestii, jego podstaw prawnych oraz orzecz-
nictwa w wyżej wymienionej sprawie.

Z góry dziękuję za przekazanie szczegółowych wyjaśnień.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Przemysława Błaszczyka,  

Andrzeja Matusiewicza, Wiesława Dobkowskiego, Macieja Klimę, 
Marka Martynowskiego, Waldemara Kraskę,  

Jerzego Chróścikowskiego, Wojciecha Skurkiewicza,  
Roberta Mamątowa, Henryka Górskiego,  

Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia, Bogdana Pęka,  
Andrzeja Pająka i Kazimierza Jaworskiego

Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra finansów Jana Vincenta-Rostowskiego, 
do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do ministra spraw wewnętrznych Bartłomieja Sienkiewicza

Szanowny Panie Premierze! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze!
Dziękujemy Ministrowi Finansów za odpowiedź – znak: CA5/036/12/8/WGL/13/571/RWPD-49786/2013 

– z dnia 24 czerwca 2013 r. na nasze oświadczenie złożone na 33. posiedzeniu Senatu w dniu 16 maja br., do-
tyczące działań przeciwko tak zwanej mafii paliwowej.

Ucieszyła nas informacja, że organy skarbowe w ostatnich trzech latach przeprowadziły kontrole w 1063 
podmiotach zajmujących się obrotem paliwami. W przypadku aż 494 podmiotów stwierdzono nieprawidło-
wości dotyczące podatku akcyzowego, VAT i podatków dochodowych. Jest to rzeczywiście wielka aktywność 
organów skarbowych, z tym że dotycząca raczej ofiar niż sprawców procederu nielegalnego sprowadzania 
paliw. Wiemy, z jaką aktywnością organy skarbowe ścigają na przykład przedsiębiorców transportowych, 
którzy nieświadomie, bez złej woli nabywali paliwo pochodzące z nielegalnych dostaw. Wiele z takich firm 
działania organów skarbowych doprowadziły do bankructwa. Można powiedzieć, że ofiary nie są bezkarne, 
ale nam chodzi o sprawców, o osoby i firmy, które nielegalnie sprowadzają do Polski paliwa, i pytamy, jakie są 
osiągnięcia organów skarbowych, jeśli chodzi o nich.

Pytamy zatem, ile przypadków nielegalnego przywozu paliwa do Polski ujawniły organy celne, jakie to były 
ilości paliwa, w stosunku do ilu osób zostały wdrożone postępowania karne czy karnoskarbowe, jakie były 
efekty finansowe tych postępowań.

O to samo pytamy też Prokuratora Generalnego i Ministra Spraw Wewnętrznych – jakie są efekty i zakres 
działań przeciwko sprawcom i organizatorom przestępstw, tak zwanej mafii paliwowej, a więc tych, którzy 
sprowadzają na terytorium Polski nielegalne paliwo, co w tym zakresie robią organy finansowe, policja, służby 
specjalne, prokuratura? Czy w tym zakresie służby państwowe odnoszą jakieś sukcesy?

Pytamy o to, bo na podstawie dotychczasowych obserwacji odnosimy wrażenie, poparte faktami, że organy 
państwowe skutecznie radzą sobie ze ściganiem nabywców nielegalnego paliwa, a więc ofiar mafii paliwowej, 
a są całkowicie bezradne wobec osób będących organizatorami i sprawcami tego kryminalnego procederu.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Przemysław Błaszczyk 
Andrzej Matusiewicz 
Wiesław Dobkowski 
Maciej Klima 
Marek Martynowski 
Waldemar Kraska 
Jerzy Chróścikowski

 
Wojciech Skurkiewicz 
Robert Mamątow 
Henryk Górski 
Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Bogdan Pęk 
Andrzej Pająk 
Kazimierz Jaworski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Przemysława Błaszczyka,  

Kazimierza Jaworskiego, Andrzeja Pająka, Roberta Mamątowa,  
Józefa Zająca, Wojciecha Skurkiewicza, Henryka Górskiego,  

Andrzeja Matusiewicza, Bogdana Pęka, Marka Martynowskiego,  
Janinę Sagatowską, Jana Marię Jackowskiego, Dorotę Czudowską, 

Krzysztofa Słonia i Wiesława Dobkowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra sprawiedliwości Marka Biernackiego, do prokuratora generalnego 
Andrzeja Seremeta, do ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego oraz do rzecznik praw obywatel-
skich Ireny Lipowicz

Szanowni Panowie Ministrowie! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Rzecznik!
Zwracamy się do pełniących wysokie urzędy o pilne zainteresowanie się sprawą pana Macieja W., miesz-

kańca wsi Tarnowo Górne w województwie podkarpackim, który w 2010 r. został skazany na karę dwudziestu 
lat więzienia. Według informacji uzyskanych od rodziny było to skazanie za przemyt substancji, którą obrót 
w świetle prawa polskiego nie jest przestępstwem. Pan Maciej W., według twierdzeń jego bliskich, został po-
zbawiony mocy prawnej i jakiejkolwiek opieki władz polskich. Od ponad trzech lat jest pozbawiony kontaktu 
z bliskimi i odbywa drakońsko surowy wyrok w amerykańskim więzieniu.

Wiemy, że obecnie przed Sądem Okręgowym w Krośnie toczy się sprawa dotycząca przejęcia pana Macieja 
W. w celu odbycia przez niego kary w Polsce. Od rodziny usłyszeliśmy, że sprawa przejęcia napotyka na trudno-
ści, właśnie z tego powodu, że czyn, za który pan Maciej Ważny został skazany w USA, nie jest przestępstwem 
według prawa polskiego.

Jeśli tak jest w rzeczywistości, to jest to niesłychany paradoks – niewinność w świetle polskiego prawa 
powoduje pozostawienie polskiego obywatela na pastwę obcego wymiaru sprawiedliwości.

Sprawa ma dramatyczny wymiar dla konkretnego człowieka i jego rodziny, ale być może kryje się za nią 
szerszy problem bezradności polskiego wymiaru sprawiedliwości w sytuacji skazania obywatela polskiego za 
granicą.

Sprawa jest bardzo dramatyczna i prosimy, by wysokie urzędy podeszły do niej z najwyższym zainteresowa-
niem i uwagą. Niezależnie od okoliczności jeden z podstawowych obowiązków państwa polskiego, wynikający 
wprost z art. 36 Konstytucji RP, dotyczy tego, że podczas pobytu za granicą obywatel polski ma prawo do opieki 
ze strony Rzeczypospolitej Polskiej. Obowiązkiem odnośnych władz państwowych, także sądów, jest zatem 
dążenie do sprowadzenia obywatela polskiego do Polski, niezależnie od tego, czy miałby on odbywać tu karę, 
czy nie. Musi się znaleźć odpowiednia droga prawna, aby tak się właśnie stało, tym bardziej że władze USA 
są gotowe wydać pana Macieja W. w celu odbycia przez niego kary w Polsce.

Oczekujemy pilnego zajęcia się sprawą i podjęcia odpowiednich działań prawnych zmierzających do powrotu 
pana Macieja W. do Polski.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Przemysław Błaszczyk 
Kazimierz Jaworski 
Andrzej Pająk 
Robert Mamątow 
Józef Zając 
Wojciech Skurkiewicz 
Henryk Górski

 
Andrzej Matusiewicz 
Bogdan Pęk 
Marek Martynowski 
Janina Sagatowska 
Jan Maria Jackowski 
Dorota Czudowska 
Krzysztof Słoń 
Wiesław Dobkowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Piotra Zientarskiego

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza

Szanowny Panie Ministrze!
Na wstępie chciałbym podziękować Panu za odpowiedź, jaką otrzymałem na złożone przeze mnie w dniu 

18 kwietnia 2013 r. oświadczenie w sprawie zakazu reklamy aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności. 
Po jej lekturze mam jednak kilka dodatkowych wątpliwości. 

Główna z nich dotyczy stanowiska resortu wyrażonego zdaniem: „Zakaz reklamy, niezależnie od formy 
w jakiej został ustanowiony, powodowany był tymi samymi pobudkami co zakaz reklamy niektórych kategorii 
produktów leczniczych (na przykład leków na receptę, leków refundowanych, leków psychotropowych), a zatem 
ukrócenia zjawiska samoleczenia, często prowadzonego w sposób bezrefleksyjny i chaotyczny, bez konsultacji 
z lekarzem, czy nawet bez zapoznania się z treścią ulotki informacyjnej”.

Trudno nie zgodzić się z faktem, że Polacy są w czołówce narodów, które chętnie zażywają leki dostępne bez 
recepty. Pragnę jednak zauważyć, że jeśli intencją ustawodawcy w zakresie zakazu reklamy aptek jest ogranicze-
nie zjawiska lekomanii wśród Polaków, to w pierwszej kolejności należałoby zwrócić uwagę na reklamowanie 
leków i produktów OTC przez firmy farmaceutyczne oraz placówki obrotu pozaaptecznego. Takie placówki, na 
przykład stacje benzynowe i sklepy spożywcze, mogą reklamować produkty lecznicze wydawane bez recepty 
bez ograniczeń, choć nie są w stanie świadczyć opieki farmaceutycznej i czuwać nad bezpieczeństwem pacjen-
tów. Tymczasem, jak wynika z badań ośrodka Nielsen, wydatki na reklamę leków w telewizji w lutym 2013 r. 
wyniosły blisko 80 milionów zł tygodniowo. Dla porównania, przemysł motoryzacyjny wydał na reklamę sześć 
razy mniej, a branża finansowa o połowę mniej. Wobec tych danych oraz świadomości ogromnego wpływu 
i zasięgu środków masowego przekazu trudno znaleźć zrozumienie dla wprowadzonego zakazu informowania 
pacjentów o ofercie handlowej apteki.

W związku z tym zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania.
Czy Ministerstwo Zdrowia rozważało wprowadzenie ograniczenia zakazu reklamy aptek tylko w odniesie-

niu do leków refundowanych i leków na receptę, tak aby apteki znów mogły informować pacjentów o swojej 
ofercie leków i produktów OTC?

Czy w opinii resortu możliwość reklamowania leków i produktów OTC w telewizji i radiu oraz sprzedawania 
ich w przypadkowych miejscach, takich jak stacje benzynowe i sklepy spożywcze, nie stwarza większego zagro-
żenia, jeśli chodzi o bezpieczeństwo pacjentów i możliwość ich popadnięcia w lekomanię, niż reklama aptek?

Z poważaniem 
Piotr Zientarski
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