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Porządek obrad

81. posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

w dniach 2, 3 i 4 września 2015 r.

1. Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowe-
go referendum.

2. Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych w 
związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej.

3. Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzyso-
wym w systemie finansowym.

4. Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w 
zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw.

5. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

6. Ustawa o pracy na morzu.

7. Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej oraz niektórych innych ustaw.

8. Ustawa o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

9. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo o ustroju sądów wojskowych.

10. Ustawa o zmianie ustawy o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektórych prze-
stępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w spra-
wach cywilnych.

11. Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubez-
pieczeń społecznych.

12. Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

13. Ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektórych innych 
ustaw.

14. Ustawa o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej.

15. Informacja z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku.

16. Informacja o działalności Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko 
Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

17. Odwołanie sekretarza Senatu.

18. Wybór sekretarza Senatu.



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

Obecni senatorowie: według załączonej do protokołu listy obecności.

Obecni goście i przedstawiciele urzędów:

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

Kancelaria Prezydenta RP  ‒ szef Małgorzata Sadurska

Komisja Nadzoru Finansowego  ‒ przewodniczący Andrzej Jakubiak

Krajowa Rada Sądownictwa  ‒ przewodniczący Roman Hauser 
 ‒ wiceprzewodniczący Piotr Raczkowski

Państwowa Komisja  
Badania Wypadków Morskich  ‒ przewodniczący Cezary Łuczywek

Państwowa Komisja Wyborcza,  
Krajowe Biuro Wyborcze  ‒ sekretarz, szef Beata Tokaj

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe  ‒ dyrektor generalny Adam Wasiak 
 ‒ zastępca dyrektora generalnego Janusz Zalewski

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów  ‒ prezes Adam Jasser

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej  ‒ prezes Alicja Adamczak

Ministerstwo Edukacji Narodowej ‒ podsekretarz stanu Joanna Berdzik

Ministerstwo Finansów  ‒ sekretarz stanu Izabela Leszczyna

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju  ‒ podsekretarz stanu Dorota Pyć

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej  ‒ podsekretarz stanu Marek Bucior 
 ‒ podsekretarz stanu Elżbieta Seredyn 

Ministerstwo Rolnictwa  
i Rozwoju Wsi  ‒ podsekretarz stanu Tadeusz Nalewajk

Ministerstwo Skarbu Państwa  – sekretarz stanu Zdzisław Gawlik

Ministerstwo Sprawiedliwości ‒ podsekretarz stanu Wojciech Hajduk 
 ‒ podsekretarz stanu Wojciech Węgrzyn

Ministerstwo Środowiska  ‒ podsekretarz stanu Katarzyna Kępka

Przewodniczący Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec Volker Bouffier wraz z towarzyszącą mu 
delegacją





(Początek posiedzenia o godzinie 11 minut 02)

(Posiedzeniu przewodniczy marszałek Bogdan Boru-
sewicz oraz wicemarszałkowie Stanisław Karczewski 
i Jan Wyrowiński)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Otwieram osiemdziesiąte pierwsze posiedzenie 

Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.
(Marszałek trzykrotnie uderza laską marszałkow-

ską)
Na sekretarzy posiedzenia wyznaczam panią 

senator Annę Aksamit oraz pana senatora Marka 
Martynowskiego. Listę mówców prowadzić będzie 
pan senator Marek Martynowski.

Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 
stole prezydialnym.

Panie i Panowie Senatorowie! W dniu 27 sierp-
nia 2015 r. zmarł Roman Wierzbicki, senator szóstej 
kadencji oraz poseł pierwszej kadencji. W Senacie 
był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz 
Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Za wybitne 
zasługi w działalności na rzecz przemian demokra-
tycznych w Polsce został odznaczony przez prezyden-
ta Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. 
Proszę, uczcijmy Jego pamięć minutą ciszy.

(Wszyscy wstają) (Chwila ciszy)
(Senator Robert Mamątow: Wieczny odpoczynek 

racz mu dać, Panie.)
(Zgromadzeni odpowiadają: A światłość wiekuista 

niechaj mu świeci.)
(Senator Czesław Ryszka: Niech odpoczywa w po-

koju wiecznym.)
(Zgromadzeni odpowiadają: Amen.)
Dziękuję bardzo.
Informuję, że Sejm na dziewięćdziesiątym ósmym 

posiedzeniu w dniu 5 sierpnia 2015 r. przyjął wszyst-
kie poprawki Senatu do ustawy o zmianie ustawy 
o kierujących pojazdami.

Na tym samym posiedzeniu Sejm przyjął część 
poprawek Senatu do ustawy o zmianie ustawy – 
Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw, 
do ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu dro-
gowym, do ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej 

oraz edukacji prawnej, do ustawy o zmianie ustawy 
o działalności pożytku publicznego i o wolontaria-
cie oraz ustawy o fundacjach, do ustawy o zmianie 
ustawy regulującej warunki dostępu do wykonywania 
niektórych zawodów, do ustawy o zmianie ustawy 
o nadzorze nad rynkiem finansowym oraz niektórych 
innych ustaw, do ustawy o rozpatrywaniu reklamacji 
przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku 
Finansowym, do ustawy o kształtowaniu ustroju 
rolnego, do ustawy o opiniodawczych zespołach są-
dowych specjalistów, do ustawy o zmianie ustawy 
o pomocy społecznej.

Ponadto Sejm odrzucił wszystkie poprawki 
Senatu do ustawy o zmianie ustawy o Agencji Rynku 
Rolnego i organizacji niektórych rynków rolnych oraz 
niektórych innych ustaw, do ustawy o zmianie usta-
wy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, do ustawy 
o zmianie ustawy o kuratorach sądowych.

Wobec niewniesienia zastrzeżeń do protokołu sie-
demdziesiątego siódmego posiedzenia stwierdzam, że 
protokół tego posiedzenia został przyjęty.

Informuję, że protokoły siedemdziesiątego ósme-
go oraz siedemdziesiątego dziewiątego posiedzenia 
Senatu, zgodnie z Regulaminem Senatu, są przy-
gotowane do udostępnienia senatorom. Jeżeli nikt 
z państwa senatorów nie zgłosi do nich zastrzeżeń, to 
zostaną one przyjęte na kolejnym posiedzeniu.

Wysoki Senacie! Informuję, że w dniu 
6 sierpnia 2015 r. przewodnicząca Krajowej 
Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych prze-
kazała Senatowi „Sprawozdanie z działalności 
Regionalnych Izb Obrachunkowych oraz wykona-
nia budżetów jednostek samorządu terytorialnego 
w roku 2014” – jest ono zawarte w druku nr 1052. 
W dniu 10 sierpnia 2015 r. marszałek Senatu 
skierował sprawozdanie do Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej. 
Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej na posiedzeniu w dniu 26 sierpnia 
2015 r. zapoznała się ze sprawozdaniem i poinfor-
mowała o tym marszałka Senatu.

Państwo Senatorowie, projekt porządku obrad zo-
stał wyłożony na ławach senatorskich.
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Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum

(marszałek B. Borusewicz) „Zapomniani kaci Hitlera. «Samoobrona» Niemiecka 
(Selbstschutz Westpreussen) na Pomorzu Gdańskim 
w 1939 r.”.

Ponadto informuję, że jutro obrady rozpoczniemy 
o godzinie 9.30 od wysłuchania informacji z działal-
ności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 r.

Informację o działalności Instytutu Pamięci 
Narodowej rozpatrzymy albo jutro wieczorem po 
godzinie 19.30, albo ostatniego dnia obrad, to jest 
4 września, czyli w piątek.

Również w piątek 4 września przystąpimy do 
rozpatrywania ustawy o zmianie ustawy – Prawo 
własności przemysłowej.

Informuję, że głosowania zostaną przeprowadzone 
pod koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pierw-
szego porządku obrad: wyrażenie zgody na zarzą-
dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
ogólnokrajowego referendum.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 
21 sierpnia 2015 r. przekazał Senatowi projekt posta-
nowienia o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum. 
Marszałek Senatu skierował ten projekt postanowie-
nia do Komisji Ustawodawczej, Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, Komisji Środowiska, 
Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu 
w celu przedstawienia przez nie opinii w tej sprawie.

Projekt postanowienia prezydenta zawarty 
jest w druku nr 1054, a opinia komisji – w druku 
nr 1054 A.

Pragnę powitać obecną na posiedzeniu przedsta-
wicielkę prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pa-
nią minister Małgorzatę Sadurską, szefa Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. (Oklaski)

Proszę panią minister o zabranie głosu.

Szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 

Senatorowie!
W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, 

pana Andrzeja Dudy, zwracam się do Wysokiego 
Senatu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie re-
ferendum ogólnokrajowego w dniu 25 października 
2015 r.

Członkowie połączonych komisji senackich na 
wspólnym posiedzeniu w dniu 21 sierpnia niewielką 
większością głosów rekomendowali Wysokiej Izbie 
niewyrażenie zgody na referendum. Przebieg dyskusji 
oraz argumenty, jakie w jej trakcie zostały przedsta-
wione, uzasadniają tezę, że nie wszystko zostało prze-
sądzone. To od państwa i od państwa decyzji zależy, 
jaki będzie los pytań referendalnych i czy obywatele 

Proponuję rozpatrzenie punktów szóstego, dzie-
wiątego, jedenastego oraz dwunastego projektu po-
rządku obrad, pomimo że sprawozdania właściwych 
komisji w tych sprawach zostały dostarczone w ter-
minie późniejszym niż określony w art. 34 ust. 2 
Regulaminu Senatu. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, 
uznam, że Wysoka Izba przyjęła przedstawioną pro-
pozycję.

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

Informuję, że pan senator Janusz Sepioł w dniu 
6 sierpnia 2015 r. zgłosił, zgodnie z art. 34 ust. 3 
Regulaminu Senatu, wniosek o uzupełnienie po-
rządku obrad o punkt: informacja Ministra Spraw 
Zagranicznych na temat aktualnej sytuacji na po-
graniczu Turcji, Iraku i Syrii i wynikających stąd 
możliwych zagrożeń dla państw członków NATO 
oraz kierunków polityki Rzeczypospolitej Polskiej 
w stosunku do uchodźców z tamtego regionu w za-
kresie pomocy humanitarnej i politycznej okazywanej 
przez rząd Rzeczypospolitej Polskiej i polskie orga-
nizacje humanitarne. Nie uwzględniłem zgłoszonego 
wniosku. Powyższa kwestia może być przedmiotem 
prac właściwej komisji senackiej.

Czy mimo to wnioskodawca podtrzymuje swój 
wniosek?

(Senator Janusz Sepioł: Nie, Panie Marszałku.)
Dziękuję. Wnioskodawca nie podtrzymuje swo-

jego wniosku.
Informuję ponadto, że pan wicemarszałek 

Stanisław Karczewski w dniu 29 lipca 2015 r. zgłosił, 
zgodnie z art. 34 ust. 3 Regulaminu Senatu, wniosek 
o uzupełnienie porządku obrad o punkty: informacja 
Rządu dotycząca prowadzonej polityki prorodzin-
nej oraz informacja Prezesa NIK dotycząca raportu 
NIK „Koordynacja polityki rodzinnej w Polsce”. Nie 
uwzględniłem zgłoszonego wniosku. Powyższe kwe-
stie mogą być przedmiotem prac właściwej komisji 
senackiej.

Czy mimo to wnioskodawca podtrzymuje swój 
wniosek?

Nie ma wnioskodawcy.
Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 

w sprawie przedstawionego porządku obrad? Nie.
Stwierdzam, że Senat zatwierdził porządek ob-

rad osiemdziesiątego pierwszego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

Panie i Panowie Senatorowie! W dniu dzisiejszym 
zostanie zarządzona przerwa w obradach od 16.30 
do 19.30.

Przypominam, że jutro o godzinie 9.00 zostanie 
wykonane pamiątkowe zdjęcie senatorów.

Informuję, że jutro o godzinie 13.00 zostanie za-
rządzona półgodzinna przerwa na otwarcie wystawy 
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(szef M. Sadurska) rendum może być zarządzone z inicjatywy obywateli, 
którzy dla swojego wniosku uzyskają poparcie co 
najmniej pięciuset tysięcy osób. 21 sierpnia padło 
pytanie: a co będzie, gdy miliony Polaków podpiszą 
się pod wnioskiem referendalnym z pytaniem o pod-
niesienie wynagrodzeń do poziomu średnich płac 
w państwach starej Unii? Czy i w tym przypadku 
pan prezydent zarządzi referendum ogólnokrajowe? 
I co zrobi, kiedy każdy będzie chciał zarobić wię-
cej? Proszę państwa, prezydent nie jest adresatem 
takiego wniosku. Właściwym adresatem jest Sejm, 
który w pierwszej kolejności rozpatruje wnioski oby-
watelskie, który w pierwszej kolejności rozpatruje 
wnioski referendalne o zarządzenie referendum ogól-
nokrajowego. I to Sejm je rozpatruje. Referendum 
z inicjatywy obywateli nie może dotyczyć wydatków 
i dochodów państwa, jak również obronności i amne-
stii – to jest doskonale państwu senatorom znane.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo 
Senatorowie! Pytania w referendum planowanym na 
dzień 25 października 2015 r. są trzy. Powszechnie 
znana i komentowana jest ich treść. Ich wyjaśnienia 
zostały dokładnie dookreślone w uzasadnieniu pro-
jektu postanowienia pana prezydenta. 

Kwestia wieku emerytalnego i kwestia powiązania 
uprawnień emerytalnych ze stażem pracy wiążą się 
z podstawowymi zasadami konstytucyjnego prawa 
do zabezpieczenia społecznego, kreują jeden z naj-
istotniejszych przywilejów socjalnych. Zasady naby-
wania uprawnień emerytalnych mają znaczenie dla 
ogółu obywateli. W przypadku tak istotnych zmian 
jak określenie wieku uprawniającego do przejścia na 
emeryturę należy umożliwić obywatelom wyrażenie 
opinii.

Kształt systemu funkcjonowania Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” wiąże się 
z konstytucyjnym obowiązkiem prowadzenia przez 
władze publiczne polityki zapewniającej bezpieczeń-
stwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokole-
niom. Zadawane jest pytanie: co wspólnego ma funk-
cjonowanie Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
ze strukturą własnościową polskich lasów? Zgodnie 
z art. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach, 
lasami stanowiącymi własność państwa zarządza 
Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”. 
Odpowiem słowami jednego z przedstawicieli dok-
tryny prawa konstytucyjnego, który sporządził na 
wniosek Wysokiej Izby opinię dotyczącą wniosku re-
ferendalnego pana prezydenta. „Powstaje jednak wąt-
pliwość, czy sprawa jednego podmiotu, Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego «Lasy Państwowe», nie ma 
charakteru zbyt partykularnego i czy powinna być 
przedmiotem referendum ogólnokrajowego” – to 
pytanie. I teraz odpowiedź: „Zważywszy jednak na 
zakres działalności tego podmiotu, wątpliwości te 
należy uznać za nieuzasadnione. Tym samym zagad-

będą mieli możliwość wpływania na kształtowanie 
norm istotnych dla ich dobra, istotnych dla funkcjo-
nowania Polski.

Konstytucja wyraźnie stanowi, że w sprawach 
o szczególnym znaczeniu dla państwa może być 
przeprowadzone referendum ogólnokrajowe. Żaden 
przepis ani konstytucji, ani ustawy nie wskazuje, na 
czym polegać ma szczególne znaczenie dla państwa. 
I to pojęcie, w zależności od subiektywnych przeko-
nań komentatora, wypełnione jest różnorodną treścią. 
Co do zasady przedmiotem referendum może być 
każda sprawa o szczególnym znaczeniu dla państwa. 
Ustawodawca zwykły nie może określić żadnych wy-
jątków i wykluczyć poddania konkretnych spraw pod 
referendum. Trybunał Konstytucyjny – o tym mówi-
łam na posiedzeniu połączonych komisji – w 2003 r. 
stwierdził, że sprawa o szczególnym znaczeniu to 
jednostkowa, ważna sprawa o ogólnokrajowym zna-
czeniu, która jest przedmiotem uprzedniego zainte-
resowania obywateli.

Kryterium zastosowane przy wyborze pytań 
w referendum planowanym na dzień 25 października 
2015 r. – też o tym mówiłam – jest kryterium najprost-
szym z możliwych. Tym kryterium jest wola obywa-
teli. Sprawy wskazane w postanowieniu pana prezy-
denta stanowiły przedmiot obywatelskich wniosków 
o zarządzenie referendum, jakie zostały wniesione do 
Sejmu w latach 2011–2014. Łącznie podpisało się pod 
tymi wnioskami prawie sześć milionów obywateli. 
Powtarzam: pod tymi wnioskami zostało złożonych 
prawie sześć milionów podpisów. Żaden z wniosków 
dotyczących przeprowadzenia referendum nie spo-
tkał się niestety z aprobatą posłów. W dniu 30 marca 
2012 r. Sejm niewielką większością głosów odrzucił 
wniosek obywateli o przeprowadzenie referendum 
w sprawie powszechnego wieku emerytalnego kobiet 
i mężczyzn. Wniosek poparła grupa prawie dwóch 
milionów obywateli. W dniu 8 listopada 2013 r., rów-
nież niewielką większością głosów, został odrzucony 
wniosek o przeprowadzenie referendum ogólnokrajo-
wego w sprawie o szczególnym znaczeniu dla państwa 
i obywateli, dotyczącej systemu edukacji, określonej 
hasłem „Ratuj maluchy i starsze dzieci też”. Taki 
sam los spotkał wniosek o zarządzenie referendum 
ogólnokrajowego w sprawie zniesienia obowiązku 
szkolnego sześciolatków – został odrzucony w dniu 
14 marca 2014 r. A referendum w sprawie przyszłości 
Lasów? Wniosek w jego sprawie podpisało ponad 
dwa miliony osiemset tysięcy obywateli. Oczekuje 
on na rozpatrzenie w Sejmie. Wydaje się, że jego los 
również jest już przesądzony.

Zdaniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej nie 
można obok tych inicjatyw przejść obojętnie. Zgodnie 
z art. 63 ustawy o referendum ogólnokrajowym refe-
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(szef M. Sadurska) W przypadku przeprowadzenia referendum w tym sa-
mym dniu, w którym odbywają się wybory do Sejmu 
i Senatu, głosowanie przeprowadza się w obwodach 
głosowania utworzonych dla właściwych wyborów 
i na podstawie spisów wyborców sporządzonych dla 
tych wyborów.

Pragnę podziękować panu marszałkowi za zwróce-
nie się o opinię w sprawie projektu pana prezydenta do 
tych samych ekspertów, którzy opiniowali poprzednią 
inicjatywę referendalną. Jedynym ekspertem, który 
nie wyrażał stanowiska w poprzedniej sprawie, jest 
pan profesor Zoll, który stwierdził, że materia pytań 
zawartych w projekcie nie spełnia kryteriów konsty-
tucyjnych i nie dotyczy spraw o istotnym znaczeniu 
dla państwa. Jest to stanowisko odosobnione i trudno 
się z nim zgodzić. Pan profesor przyznał, że także 
pytania, jeśli chodzi o poprzednie referendum, nie 
powinny być zadane.

Wysoka Izbo! Jeżeli położymy na szalę stanowiska 
ekspertów i ważyć będziemy ciężar podnoszonych 
zarzutów, to wynik będzie jednoznaczny. Poprzednia 
inicjatywa referendalna została określona jako ob-
chodzenie procedury zmiany konstytucji, była próbą 
naruszenia porządku konstytucyjnego. Projekt posta-
nowienia prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana 
Andrzeja Dudy, jest zgodny z konstytucją. W jednej 
z ekspertyz stwierdzono, że przedmiotem referendum 
nie musi być już dojrzała, sformułowana inicjaty-
wa ustawodawcza, ale rozstrzygnięcie kierunkowe, 
w którym suweren wyznaczyłby swoim przedsta-
wicielom kierunek ich pracy. Ze względu na to, że 
pytania w referendum nie dotyczą dojrzałej, sformu-
łowanej inicjatywy ustawodawczej, do uzasadnienia 
projektu postanowienia prezydenta nie musi zostać 
dołączona ocena skutków prawnych i/lub finanso-
wych rozstrzygnięć poszczególnych pytań. To jest 
określone w ekspertyzie prawnej. Do podania tych 
skutków będzie zobowiązany podmiot występujący ze 
stosowną inicjatywą ustawodawczą. Nie wykluczamy, 
Szanowni Państwo, że tym podmiotem będzie pre-
zydent Rzeczypospolitej Polskiej, bo taka deklaracja, 
szczególnie jeżeli chodzi o wiek emerytalny, zosta-
ła przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
złożona.

Pytania referendalne zostały sformułowane w spo-
sób, który nie wprowadza w błąd ani nie uniemoż-
liwia ustalenia przez obywateli treści pytania oraz 
ogólnych konsekwencji udzielonej odpowiedzi.

Pytania pierwsze oraz drugie mają charakter 
ogólny i kierunkowy. Pytanie trzecie jest najbardziej 
konkretne przy zachowaniu konieczności ogólności. 
Sprawia to, że ustawodawcy pozostawiono ostatecz-
nie swobodę regulacyjną w kwestii realizacji woli 
suwerena, o ile wynik referendum będzie wiążący. 
Odpowiedź pozytywna lub odpowiedź negatywna na 
poszczególne pytania nie będzie obligowała władzy 

nienie utrzymania (lub nie) dotychczasowego sys-
temu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego «Lasy Państwowe» dotyczy sprawy w ujęciu 
art. 125 ust. 1 konstytucji”. To był, proszę państwa, 
cytat z jednej z ekspertyz prawnych.

Wiek, od którego następuje rozpoczęcie ustawo-
wego obowiązku szkolnego, to podstawowy element 
systemu oświaty. Oświata z kolei, zgodnie z pream-
bułą do ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 
oświaty, stanowi dobro wspólne całego społeczeń-
stwa. Nie zgadzam się z twierdzeniem, iż pytania pro-
ponowane w projekcie pana prezydenta nie dotyczą 
spraw o istotnym znaczeniu dla państwa.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Państwo 
Senatorowie! Zadawane jest także pytanie dotyczą-
ce skutków prawnych, finansowych, społecznych, 
jakie wystąpić mogą w przypadku pozytywnej od-
powiedzi na poszczególne pytania referendalne. 
Rozstrzygnięcie w referendum nie jest przejęciem 
kompetencji prawodawcy. Jest ono wyrazem woli 
obywateli, woli wyrażonej w formie przewidzia-
nej w art. 4 ust. 2 konstytucji. Ustawa zasadnicza 
wyraźnie stwierdza, że naród sprawuje władzę 
przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio. 
Wyłącznie w trybie przewidzianym przez prawo 
nastąpić może wykonanie woli obywateli wyra-
żonej w referendum. Istnieje różnica pomiędzy 
wymogami w zakresie określenia skutków finan-
sowych w przypadku postanowienia prezyden-
ta o zarządzeniu referendum i projektu ustawy. 
Pytanie czy pytania referendalne określają kieru-
nek działań państwa, dopiero projekt ustawy wnie-
siony do Sejmu, zawierający konkretne rozwiąza-
nia legislacyjne, będzie przekładał się na wydatki 
budżetu. Prezydent, jako strażnik konstytucji, 
stoi także na straży wartości z niej wynikających, 
w tym wartości, jaką jest równowaga budżetowa. 
O skali wydatków z budżetu państwa przesądzają 
więc regulacje ustawowe, przepisy materialne za-
wierające konkretne rozwiązania oraz, co należy 
podkreślić, przepisy przejściowe wprowadzające 
te rozwiązania w życie.

Wysoka Izbo! Mam nadzieję, że wszelkie wątpli-
wości co do możliwości głosowania w jednym dniu 
w wyborach parlamentarnych i w referendum ogól-
nokrajowym zostały rozwiane. Państwowa Komisja 
Wyborcza zapewnia, iż ustalanie kwestii szczegó-
łowych związanych z przeprowadzeniem dwóch 
głosowań jednocześnie jest możliwe bez interwencji 
ustawodawcy. Zapewnione zostaje właściwe ustalenie 
frekwencji w obu głosowaniach, z poszanowaniem 
tajemnicy oddawania głosów. Ostatecznie jednak tę 
sprawę przesądził sam ustawodawca, który w art. 90 
ustawy referendalnej dopuścił taką możliwość. 
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(szef M. Sadurska) Senator Włodzimierz Cimoszewicz:

Dziękuję bardzo.
Pani Minister! Odniosła się pani w swoim wy-

stąpieniu do podnoszonego przez ekspertów proble-
mu dopuszczalności pytań referendalnych, do tego, 
czy one są zgodne ze sformułowaniami konstytucji 
opisującymi kategorie spraw, jakich powinny doty-
czyć pytania referendalne. Jak wiadomo, te opinie są 
różne: jedni eksperci uważają, że są one niezgodne 
z konstytucją, a inni – jest ich nawet większość – że 
są zgodne z konstytucją. Ja osobiście uważam, że to 
jest dopuszczalne z punktu widzenia konstytucji, ale 
w jednej z ekspertyz znalazłem niezwykle interesu-
jący fragment, w którym zwraca się uwagę na wy-
nikającą z orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego 
konieczność określoności i jednoznaczności przepi-
sów prawa, a w tym przypadku – jednoznaczności 
pytań. Chodzi o formułowanie pytań referendalnych 
w taki sposób, aby obywatel biorący udział w głoso-
waniu referendalnym nie miał żadnych kłopotów ze 
zrozumieniem tego, o co w gruncie rzeczy jest pytany 
i jakie znaczenie będzie miała jego odpowiedź „tak” 
lub „nie”. Przynajmniej dwa z trzech zadanych pytań, 
zdaniem niektórych ekspertów, z tego względu budzą 
wątpliwości. Pani mówi, że te pytania mają charak-
ter kierunkowy. No tak, tylko że to jest pani opinia. 
Taka jest interpretacja być może także prezydenta, 
nie tylko jego kancelarii. No ale ta kierunkowość jest 
w tym przypadku zaprzeczeniem tego, co Trybunał 
Konstytucyjny rozumie przez jednoznaczność i ja-
sność pytań. 

Czy nie obawia się pani, że w związku z tym te 
pytania mają jednak charakter niekonstytucyjny? 
Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Pani Minister! Pan prezydent wielokrotnie w ostat-

nich miesiącach deklarował swoją troskę o to, aby 
Lasy Państwowe utrzymały charakter dobra narodo-
wego, i wypowiadał się krytycznie o ewentualnej ich 
przyszłości polegającej na częściowej ich prywaty-
zacji. Chciałbym prosić o to, żeby zechciała mi pani 
wyjaśnić, jak ta troska pana prezydenta, te intencje 
pana prezydenta mają się do sposobu sformułowania 
pytania drugiego, które nie jest pytaniem o status 
Lasów Państwowych, tylko o sposób ich funkcjono-
wania, a precyzyjnie mówiąc, o system funkcjono-
wania przedsiębiorstwa, jakim są Lasy Państwowe. 
Ja nie kwestionuję tego, że sprawa statusu Lasów 

publicznej do podejmowania decyzji niezgodnych 
z konstytucją.

Kończąc, ponownie zwracam się do pań i panów 
senatorów, zwracam się do Wysokiej Izby o wyra-
żenie zgody na przeprowadzenie referendum ogól-
nokrajowego w dniu 25 października 2015 r. i tym 
samym o konsekwentne traktowanie prezydenckich 
inicjatyw referendalnych – powtórzę jeszcze raz: 
o konsekwentne traktowanie prezydenckich inicja-
tyw referendalnych. Będzie to wyrazem uszanowa-
nia wysiłku tych wszystkich, którzy podjęli starania 
o uwzględnienie ich opinii w podejmowaniu decyzji 
przez organy państwa. Takiego kapitału społecznego 
nie można marnować. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
minister.

Czy są takie pytania?
Senator Rulewski, senator Cimoszewicz, senator 

Klich, senator Gorczyca, senator Lasecki.
Dobrze, będę prosił po trzech senatorów o zada-

wanie pytań, a potem panią minister o odpowiedź.
Zgłosił się jeszcze pan senator Skurkiewicz. 

Dobrze.
Pan senator Rulewski, proszę uprzejmie.

Senator Jan Rulewski:

Szanowna Pani Minister! Powiedziała pani, że 
prezydent, występując o zgodę na przeprowadzenie 
referendum, nie musi się liczyć ze skutkami praw-
nymi ani finansowymi. Czy zatem pan prezydent 
przewiduje, że w przypadku pozytywnego wyniku 
referendum zostanie zmieniona wysokość emery-
tur, zostaną one zmniejszone, zostanie przekroczone 
zadłużenie państwa, zostaną uchwalone dodatkowe 
wydatki, czyli podatki, w celu zachowania równowagi 
budżetowej? Czy pan prezydent bierze pod uwagę 
również to, że odpowiednie orzeczenie Trybunału 
Konstytucyjnego zakazuje powiększania deficytu bu-
dżetowego, który służy obcym bankom pomagającym 
Polsce? I wreszcie pytanie: jak będą kształtowały się 
emerytury w przypadku, gdy zostanie przywrócony 
skrócony czas pracy i poprzedni wiek emerytalny?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Cimoszewicz.
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(senator B. Klich) w przedmiotowym zakresie. Tu jest tylko kierunek, 
a kształt, jeżeli chodzi o inicjatywę, formułuje par-
lament – Sejm i Senat. Jeżeli byłaby przedstawiona 
sztywna regulacja skutków finansowych, nastąpiłoby 
zachwianie, naruszenie konstytucyjnej zasady swo-
body regulacyjnej parlamentu.

I można powiedzieć, że to jest odpowiedź na 
pana pytanie. Bo skoro pan zadaje pytanie o wiek 
emerytalny, o skutki dla budżetu i o skutki dla oby-
wateli, to mnie się wydaje, Panie Senatorze, że, jak 
spojrzymy na skutki dla obywateli, to blisko dwa 
miliony osób, które podpisały się pod obywatelskim 
projektem wniosku referendalnego, potwierdziły 
swoją wolę i że one oczekują tego typu skutków. 
Jeżeli mówimy o skutkach dla budżetu, to oczywi-
ście zgadzam się z panem senatorem: może nastąpić 
zwiększenie skutków finansowych po stronie budże-
tu państwa. Ale w tym zakresie nie jest powiedzia-
ne, że mamy nie iść w takim kierunku. Obywatele 
chcą obniżenia wieku emerytalnego. A jeżeli chodzi 
o Trybunał Konstytucyjny, to w jednym z orzeczeń 
Trybunału Konstytucyjnego padło określenie, że 
kwestie budżetowe w przypadku zrównania wie-
ku emerytalnego kobiet i mężczyzn nie mogą być 
jedynym powodem podejmowania takiej decyzji. 
Podkreślam: nie mogą być jedynym powodem po-
dejmowania takiej decyzji! Tak więc jeżeli mówimy 
o skutkach, to nie możemy patrzeć tylko i wyłącznie 
na skutki finansowe – patrzmy na skutki społeczne, 
patrzmy na skutki w rodzinach. Wszyscy wiemy, 
z czym się wiąże podniesienie wieku emerytalnego, 
z czym się wiąże to, że młodzi ludzie nie mają moż-
liwości wejścia na rynek pracy – z tym, że nawet rola 
tak zwanej instytucji babci zostaje pomniejszona, 
a to dlatego, że kobiety muszą pracować do sześć-
dziesiątego siódmego roku życia. Zobaczmy, jakie 
skutki podniesienie wieku emerytalnego przyniosło 
kobietom. I mówię to tutaj również jako kobieta. 
O siedem lat dłuższa praca dla kobiet, przypomnij-
cie sobie państwo, Panie i Panowie Senatorowie, 
o siedem lat dla kobiet zatrudnionych…

(Senator Mieczysław Augustyn: Dziewięć mie-
sięcy…)

(Senator Piotr Zientarski: Czterdzieści lat…)
(Senator Stanisław Kogut: Nie przerywać!)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Pani Minister, 

proszę kontynuować. A państwa w ławach senator-
skich proszę o spokój.)

Ja, Panie Marszałku, mogę kontynuować…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Tak, oczywiście.)
…tylko, widzi pan, warunki troszeczkę na to nie 

pozwalają. Ale rozumiem…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Tu są lepsze wa-

runki niż w Sejmie, tak że… Proszę bardzo.)
Ale, Panie Marszałku, zmierzajmy do doskona-

łości.

Państwowych ma ogromne znaczenie, ale dziwi 
mnie to, że obywatele, odpowiadając na to pytanie 
referendalne, będą musieli odnieść się do sposobu, 
w jaki funkcjonuje przedsiębiorstwo Państwowe 
Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”. To budzi 
wątpliwości, bo równie dobrze można by zapytać 
o to, co obywatele sądzą na temat przyszłości Polskiej 
Miedzi czy też przedsiębiorstwa energetycznego 
Tauron. Obecny sposób funkcjonowania przedsię-
biorstwa Lasy Państwowe regulowany odpowiednią 
ustawą… Są tam zapisy o możliwej prywatyzacji do-
konywanej na sześć różnych sposobów. Chciałbym 
w związku z tym zapytać, czy sposób sformułowania 
tego pytania nie jest przypadkiem dokładnie odwrot-
ny… niejako wbrew intencji pana prezydenta, któ-
ra była wcześniej wielokrotnie wyrażana. Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Szanowni Panowie Senatorowie, którzy kierowali 

do mnie pytania… Panie Senatorze – zwracam się 
tutaj do pana senatora Rulewskiego – w swoim wy-
stąpieniu dokładnie przytoczyłam fragment opinii 
konstytucjonalisty, jeżeli chodzi o sens składania py-
tań w referendum i ich istotę. Może nie tyle „sens”, 
ile właśnie „istota” będzie tutaj lepszym sformułowa-
niem. Dotykamy tutaj materii, o której… Była tutaj 
mowa o tym, że pytania zadawane w referendum mają 
charakter kierunkowy. Obywatele, którzy idą do re-
ferendum i wrzucają kartkę do urny z odpowiedzią 
„tak” lub „nie” na postawione przez wnioskodawcę 
pytanie, mają możliwość wskazania kierunku zmian, 
wskazania sposobu zachowania, jakiego oczekują od 
swoich przedstawicieli w parlamencie. I tak właśnie 
było w przypadku tych trzech inicjatyw referendal-
nych. I jeżeli pan twierdzi, że powinna być w tym 
momencie sztywna ocena skutków regulacyjnych 
dotyczących postawionych pytań referendalnych, to 
ona oczywiście nie musi być…

(Głos z sali: Przecież…)
Sekundeczkę.
Ona oczywiście nie musi być… Dlatego że gdy-

byśmy przedstawili skutki finansowe co do samych 
pytań referendalnych, to nastąpiłoby narzucenie usta-
wodawcy, czyli parlamentowi, bezpośredniej woli bez 
możliwości kształtowania przez parlament decyzji 
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(szef M. Sadurska) dotyczące inicjatywy, która do tej pory w Sejmie nie 
mogła zostać przedstawiona…

(Rozmowy na sali)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Państwo Senatorowie! Panie Senatorze! Ja te-

raz prowadzę posiedzenie i proszę się nie wtrącać, 
dobrze? Proszę o spokój i wysłuchanie odpowiedzi 
pani minister. Nawet jeżeli państwo nie zgadzacie się 
z tym, co pani minister mówi, to trzeba przyjąć taką 
odpowiedź, ewentualnie zadać dodatkowe pytanie.

Proszę bardzo, Pani Minister.

Szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska:
Jeśli chodzi o pytanie dotyczące wniosku w spra-

wie zarządzenia obywatelskiego referendum ogól-
nokrajowego, który w Sejmie cały czas czeka, Panie 
Senatorze Augustyn, na rozpatrzenie i pod którym 
zebrano ponad dwa miliony osiemset tysięcy pod-
pisów i, jak dzisiaj przekazał mi pan profesor Jan 
Szyszko, we wtorek kolejne podpisy zostaną doło-
żone, to Sejm niestety nie rozpatrzył tego wniosku. 
Gdyby ten wniosek – zwracam się tutaj do pana 
senatora Klicha – został dopuszczony pod obrady 
Sejmu, to może wówczas nie byłoby wątpliwości, 
nie byłoby pytań, bo byłby czas na dyskusję. Pytanie, 
które zostało przedstawione, pytanie, które przejął 
pan prezydent zgodnie z intencją wnioskodawcy, jest 
proste, ono dotyczy dobra ogólnonarodowego, jakim 
są lasy państwowe, dobra ogólnonarodowego, którego 
funkcjonowanie powinno się opierać na kilku zasa-
dach: na powszechnej ochronie lasów, na trwałości 
utrzymania lasów, ciągłości wykorzystania tej funk-
cji i powiększania zasobów leśnych. To są zasady, 
o których wnioskodawcy mówią w swoim wniosku. 
Wnioskodawcy mówią, że nadal chcą takiego funk-
cjonowania przedsiębiorstwa Lasy Państwowe, żeby 
jego organizacja nie była w żaden sposób naruszona, 
zmieniona.

Proszę państwa, przedsiębiorstwo Lasy Państwowe 
funkcjonuje w polskim systemie…

(Rozmowy na sali)
Panie Marszałku, bardzo przepraszam, ale chaos 

na sali troszkę mi przeszkadza, a pan marszałek nie 
reaguje…

Przedsiębiorstwo Lasy Państwowe istnieje 
w Polsce od dziewięćdziesięciu lat…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Przepraszam, to 
może pani pozwoli, że ja jeszcze raz zareaguję, po 
raz czwarty.)

Bardzo proszę.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę o spokój!)
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bardzo. 
Będziemy zmierzać.)

Szanowni Państwo, tak więc możemy mówić 
o tym, jakie negatywne skutki przyniosło podwyż-
szenie o siedem lat wieku emerytalnego dla kobiet, 
nie możemy jednak zapominać…

(Rozmowy na sali)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Cicho!)
Ale, Panie Senatorze, nie możemy zapominać, 

o ile został podwyższony wiek emerytalny dla kobiet 
w rolnictwie, oczywiście z uwzględnieniem okresu 
przejściowego.

Co do pytania pana senatora Cimoszewicza o spra-
wę ogólności pytań, to ja nie mam takiego wrażenia, 
że pytania są ogólne, że pytania są niezrozumiałe, 
że pytania są nieprecyzyjne. To są, jak powiedzia-
łam, pytania kierunkowe. I ja, proszę państwa, cy-
towałam na posiedzeniu połączonych komisji, kiedy 
w Senacie trwała energiczna, tak to nazwijmy, czy 
burzliwa dyskusja nad wnioskiem pana prezydenta 
Komorowskiego i kiedy również padły pytania na 
temat zbytniej ogólności… Pamiętajmy cały czas, że 
padały takie pytania i padały też zarzuty niekonsty-
tucyjności. I wtedy państwo senatorowie przychylili 
się do stwierdzenia pana ministra Łaszkiewicza, który 
powiedział: „proszę państwa, precyzyjna powinna 
być norma prawna, tak żeby było wiadomo, o co cho-
dzi. A pytania są kierowane do obywateli, obywatele 
muszą je zrozumieć i dlatego są nakreślone ogólnie”. 
I państwo przyjęli to uzasadnienie.

(Senator Włodzimierz Cimoszewicz: Proszę pani, 
ja głosowałem przeciw. To jest oburzające, co pani 
mówi.)

W przypadku tych pytań mamy do czynienia z py-
taniami ogólnymi, ale zrozumiałymi. Czy pytanie 
o obowiązek szkolny dla sześciolatków jest niezro-
zumiałe? To jest pytanie zrozumiałe. Czy pytanie 
kierunkowe, pytanie o obniżenie wieku emerytalne-
go i powiązanie uprawnień emerytalnych ze stażem 
pracy, jest niezrozumiałe?

(Senator Piotr Zientarski: Gdzie to jest?)
(Senator Mieczysław Augustyn: To jest niezro-

zumiałe.)
Oczywiście jest zrozumiałe. Czy pytanie o utrzy-

manie dotychczasowego systemu funkcjonowa-
nia Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy 
Państwowe” jest niezrozumiałe? Ono jest, proszę 
państwa, zrozumiałe. Tylko tutaj chodzi, tak jak za-
wsze, o jedno: o dobrą wolę Izby. Jeżeli będzie dobra 
wola Izby, to również dla państwa te pytania będę 
zrozumiałe.

Pytanie pana senatora dotyczące sprawy funkcjo-
nowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy 
Państwowe”. Chodzi tutaj, jak rozumiem, o pytanie 
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(szef M. Sadurska) referendum z datą, która już minęła, to znaczy debatu-
jemy nad czymś, co jest właściwie bezprzedmiotowe. 
Ja bym chciał, żeby pani minister do tego się odniosła. 
Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
I pan senator Skurkiewicz. Proszę bardzo.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, mam dwa pytania.
Pierwsze dotyczy referendum, które przed nami, 

tego w dniu 6 września. Pani jest szefem Kancelarii 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, więc chcę za-
pytać, czy znalazła pani dokumenty, czy dotarły do 
pani informacje, dokumenty pokazujące, że czy to 
marszałek Senatu, czy to ktokolwiek inny kierował 
pytania – czy były kierowane jakieś takie wnioski 
– o referendum, które zostało postanowione, referen-
dum zaproponowane przez Bronisława Komorskiego, 
o to, jakie będzie rodziło ono skutki finansowe. Czy 
takie pytanie było do prezydenta, do Kancelarii 
Prezydenta skierowane?

Drugie pytanie, dotyczące referendum propono-
wanego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Czy jest 
równie ważna kwestia – tutaj odnoszę się do tego, co 
mówił pan senator Klich – jak odpowiedź na pytanie 
dotyczące podmiotu, który zarządza 30% terytorium 
Polski? Bo Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy 
Państwowe” zarządza 30% terytorium Polski. Czy 
jest ważniejsze pytanie od tego, jaka będzie forma 
instytucji zarządzającej 1/3 Polski: czy to będzie pod-
miot prywatny, czy państwowy, czy będzie zmiana 
organizacyjno-prawna, czy też nie? Czy w pani prze-
konaniu jest ważniejsza kwestia niż ta dotycząca 1/3 
powierzchni kraju?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska:
Odpowiadam na pytanie pana senatora Gorczycy. 

Pytanie drugie z postanowienia prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej: „Czy jest Pani/Pan za 
utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjono-
wania Państwowego Gospodarstwa Leśnego «Lasy 
Państwowe»?”…

(Senator Stanisław Gorczyca: Pani Minister, nie 
zrozumieliśmy się. Chodzi mi o pytanie…)

Proszę państwa, przedsiębiorstwo Lasy Państwowe 
funkcjonuje w polskim systemie prawnym, organiza-
cyjnym dziewięćdziesiąt lat. Jest to przedsiębiorstwo 
o unikatowej organizacji, jedno z lepszych przed-
siębiorstw… a może i najlepsze w Europie. Jest to 
przedsiębiorstwo, które dba o zachowanie lasów, za-
chowanie ich korzystnego wpływu na mikroklimat, 
powietrze, glebę, o utrzymanie bioróżnorodności, 
o zachowanie ich korzystnego wpływu na ochronę 
gleby, ochronę wód powierzchniowych, retencję 
zlewni, ale również o zachowanie produkcji drewna. 
I w tym zakresie, zdaniem tych osób, które podpi-
sały się pod wnioskiem obywatelskim, ale również 
zdaniem pana prezydenta, nie powinno być ono prze-
kształcane.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Minister.
Pytanie zadaje pan senator Gorczyca.

Senator Stanisław Gorczyca:
Pani Minister, ja mam takie pytanie: jak dokładnie 

brzmiało pytanie skierowane do obywateli podczas 
zbierania podpisów w sprawie tego referendum? Czy 
mogłaby pani zacytować je dokładnie? Bo ja mam 
wrażenie, że wtedy inaczej państwo sformułowaliście 
pytanie niż pytanie, które sformułował pan prezydent 
w propozycji referendum. Chodzi o pytanie dotyczące 
Lasów Państwowych.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Lasecki.

Senator Jarosław Lasecki:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister! Jeżeli chodzi o opinie na temat pro-

jektu postanowienia pana prezydenta, na temat tego, 
czy to referendum jest konstytucyjne, czy niekon-
stytucyjne, to są one różne, większość mówi raczej 
o tym, że jest ono niekonstytucyjne. Jednak co do 
jednego wszystkie te opinie są zgodne, a mianowicie 
że Senat nie może zmienić w tej propozycji postano-
wienia ani jednego słowa, że ono powinno być w ta-
kiej niezmienionej formie i Senat może wydać co do 
niego zgodę lub nie wydać zgody. Otóż dzisiaj jest 
2 września, a w projekcie postanowienia prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej jest mowa o postanowieniu 
z dnia – tutaj trzy kropki – sierpnia 2015 r. Zatem tak 
naprawdę my dzisiaj debatujemy o postanowieniu 
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(szef M. Sadurska) Państwowych możemy mówić o prawie trzech milio-
nach podpisów, nie mogą być lekceważone. Obywatele 
– przecież to jest istota demokracji, o której bardzo 
często i dużo mówi się również w tej Izbie – mają pra-
wo decydowania, mają prawo wpływania na kształt 
i kierunek zmian prawa w Polsce. To jest ich prawo, 
ludzie o to walczyli, walczyli o to, żeby mieć moż-
liwość, mieć prawo współdecydowania. A właśnie 
udział w referendum jest takim widocznym aktem, 
takim widocznym celem ich współdecydowania. Nie 
sposób nie powiązać tego z uroczystościami, w któ-
rych brałam udział, związanymi z trzydziestopięcio-
leciem powstania Solidarności, w przypadku której 
ideałem, również walki, była możliwość współdecy-
dowania – prawda, Panie Marszałku? – obywateli. 
A więc wzięcie udziału w referendum to jest urze-
czywistnienie woli obywateli.

Jeżeli pan senator pyta o to, czy sprawa, która 
dotyczy, jak pan senator powiedział, 30% terytorium 
kraju – tak, chodzi o prawie 30% terytorium kraju, 
ale także o 7,5 miliona ha z drewnem o wartości po-
nad 400 miliardów zł… Tak, ta sprawa powinna być 
decyzją, wolą… Kwestia tego pytania powinna być 
wynikiem decyzji, woli i spojrzenia obywateli na tę 
sprawę, bo, tak jak o tym mówiłam, tu chodzi nie 
tylko o drewno, nie tylko o finanse, o majątek przed-
siębiorstwa Lasy Państwowe, ale również o zrówno-
ważony rozwój, tu chodzi również o bezpieczeństwo 
ekologiczne, tu chodzi o dobre gospodarowanie tym 
naszym dobrem narodowym, chyba jednym z naj-
ważniejszych.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Pociej, proszę uprzejmie.

Senator Aleksander Pociej:
W zakresie pierwszego pytania dotyczącego wie-

ku emerytalnego osią rozumowania pani minister, 
gdy odpowiadała pani na nasze pytania, była chęć 
kierunkowego wskazania przez suwerena, przez na-
ród tego, w jakim kierunku powinien iść parlament. 
W tym przypadku pani minister twierdzi, że jest to 
jak najbardziej dopuszczalne i tak powinno wyglą-
dać to pytanie, powinno być kierunkowe. Jeżeli zaś 
chodzi o wiek pójścia dzieci do szkoły – a obydwie 
te sprawy są bardzo podobne, bo w podobnym czasie 
zmienialiśmy wiek emerytalny z bardzo określonego 
wieku na bardzo określony wiek i wiek pójścia przez 
dzieci do szkoły z określonych siedmiu lat na sześć – 
to pytanie jest już bardzo dokładne, jest zmiana z sze-
ściu lat na siedem. Proszę mi wytłumaczyć, dlaczego 
w przypadku jednej sprawy decydujecie się państwo 
na kierunkowe rozwiązania, które są tak wspaniałe, 

Ale, Panie Senatorze, niech pan pozwoli…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 

niech pani minister odpowie.)
Na początek może jeszcze raz państwu przeczy-

tam pytanie, bo pan senator… Jeszcze raz przeczytam 
pytanie, żebyście państwo mogli to sobie potem po-
równać: „Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotych-
czasowego systemu funkcjonowania Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego «Lasy Państwowe»?”. I pyta-
nie z wniosku o referendum ogólnokrajowym, w przy-
padku którego to wniosku pełnomocnikiem grupy 
obywateli jest pan profesor Jan Szyszko, druk nr 2512: 
„Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego sys-
temu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego «Lasy Państwowe» – i tutaj jest wskazana 
podstawa prawna – określonego w ustawie z dnia 
28 września 1991 r. o lasach?”. Tutaj jest podana pod-
stawa prawna, to, co zabezpiecza dotychczasową rolę 
tego podmiotu w wypełnianiu potrzeb narodowych. 
A więc jeżeli pan pyta o sformułowanie pytania… To 
pytanie jest de facto pytaniem przepisanym z wniosku 
referendalnego pana profesora Szyszki.

Odpowiadając na pana pytanie… Oczywiście, 
Panie Senatorze. Jeżeli chodzi o referendum, o któ-
rym teraz dyskutujemy, o projekt postanowienia pana 
prezydenta, ale także o każde referendum ogólno-
krajowe, o które z wnioskiem występuje prezydent, 
Senat nie może zmienić ani pytań referendalnych, ani 
terminu przeprowadzenia referendum. To są dwie rze-
czy, w które Senat, Wysoka Izba, nie może ingerować. 
Senat może tylko to przyjąć lub tego nie przyjmować. 
Data zaakceptowania postanowienia pana prezydenta 
przez państwa jest datą, że tak powiem, wtórną, która 
może podlegać zmianie. A więc chodzi tutaj o dwie 
kwestie: termin i treść pytań referendalnych.

I pytanie pana senator Skurkiewicza. Tak, Panie 
Senatorze, jako Kancelaria Prezydenta oczekiwali-
śmy pewnego rodzaju współmiernego zachowania 
w tym zakresie. Ja zadałam pytanie, czy pan mar-
szałek Borusewicz skierował wniosek o uzupełnienie 
uzasadnienia przez wnioskodawcę w przypadku re-
ferendum, które odbędzie się w niedzielę 6 września. 
Takiego wniosku o uzupełnienie uzasadnienia nie 
było, a w tym przypadku pan marszałek taki wniosek 
skierował. Oczywiście mógł to zrobić na podstawie 
Regulaminu Senatu, na podstawie którego państwo 
prowadzicie… I my udzieliliśmy odpowiedzi na 
postawione przez pana marszałka pytanie zgodnie 
z obowiązującym prawem.

I pytanie drugie pana senatora, dotyczące Lasów 
Państwowych. Tak, my uważamy, pan prezydent uwa-
ża, że inicjatywy, pod którymi podpisują się… pod 
którymi są składane – chcę być precyzyjna – milio-
ny podpisów, a w przypadku referendum o Lasach 
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(senator A. Pociej) Senator Piotr Zientarski:

Ja mam takie krótkie pytanie. Mówi pani o tych 
kierunkach i o zmianach, których domagają się oby-
watele. To ja zapytam: czy znane są pani jakieś siły 
polityczne bądź też liczące się grupy obywateli, które 
chciałyby prywatyzować lasy państwowe?

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska:

Już odpowiadam…
(Senator Piotr Zientarski: Myślę o tym jako o do-

bru narodowym, a nie o przedsiębiorstwie.)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bardzo.)
Już państwu odpowiadam.
Zacznę od odpowiedzi na pytanie pana sena-

tora Pocieja. Dlaczego jedno pytanie jest bardziej 
dokładne, precyzyjniej sformułowane, a drugie 
pytanie cechuje się większą ogólnością? Dlaczego 
w ogóle takie pytania złożył pan prezydent? Jakiś 
czas temu, chyba dwa tygodnie temu, tak mi się 
przynajmniej wydaje, odbyło się spotkanie pana 
prezydenta z przedstawicielami inicjatyw refe-
rendalnych, na którym inicjatorzy inicjatyw re-
ferendalnych poprosili pana prezydenta o to, 
żeby rozszerzył referendum zarządzone na dzień 
6 września, referendum, o którego przeprowadze-
nie wystąpił z wnioskiem pan prezydent Bronisław 
Komorowski. Proszę państwa, wtedy w Polsce roz-
gorzał, rozpętał się spór, może nie tyle… Może tak 
powiem: rozpętał się spór i polityczny, i prawny 
co do tego, czy można rozszerzać zestaw pytań 
referendalnych, czy nie można.

Oczywiście, proszę państwa, można było rozsze-
rzyć to referendum o trzy dodatkowe pytania. Jednak, 
jak państwo doskonale wiecie, ruszył kalendarz refe-
rendalny i pan prezydent nie chciał w żaden sposób…

(Głos z sali: Ingerować.)
…ingerować już w ten kalendarz. Dziękuję bar-

dzo, Panie Marszałku.
Szanowni Państwo! Pytania, które pan prezydent 

Andrzej Duda złożył w projekcie postanowienia, to 
są pytania uzgodnione z pełnomocnikami inicjatyw 
referendalnych, z osobami, które stanęły na czele 
tych inicjatyw obywatelskich, które występowały 
i przeprowadzały wielkie akcje zbierania podpisów 
pod wnioskiem referendalnym. Dlatego właśnie jed-
no pytanie jest bardziej ogólne, drugie pytanie jest 
bardziej szczegółowe; ale nie zmienia to faktu, że 

jeśli chodzi o możliwość decydowania przez obywa-
teli, a w przypadku drugiej zamykacie to w jednym, 
bardzo policzalnym… w tym określonym wieku.

I moje drugie pytanie. Mówiła pani minister o tym, 
że nie trzeba dołączać oceny skutków finansowych 
związanych z obniżeniem wieku emerytalnego, bo 
przecież to jest takie kierunkowe… To proszę mi po-
wiedzieć: skoro zadajecie państwo pytanie i wskazu-
jecie wiek pójścia przez dzieci do szkoły, zmieniacie 
go z powrotem z sześciu lat na siedem, to dlaczego do 
tego pytania nie dołączacie państwo oceny skutków 
finansowych? Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Augustyn.

Senator Mieczysław Augustyn:
Pani Minister, po co pan prezydent chce pytać 

Polaków o wiek przejścia na emeryturę, skoro i pani, 
i pan prezydent, i Prawo i Sprawiedliwość mówicie, 
że wy dokładnie wiecie, czego chcą obywatele? Pani 
dzisiaj użyła takiego sformułowania, nie dalej niż 
sześć, siedem minut temu. Pan prezydent dokładnie 
wie, czego chcą obywatele, ponieważ w kampanii 
wyborczej obiecał bardzo konkretną ustawę o przy-
wróceniu – podkreślam: o przywróceniu – stanu 
poprzedniego w systemie emerytalnym. Co więcej, 
kilkanaście dni temu, już po wyborze, kilkakrotnie 
w wywiadach, a także w specjalnej wypowiedzi pre-
zydent potwierdził, że w najbliższym czasie złoży 
stosowną propozycję legislacyjną. 

Moje pytanie jest takie: czego pan prezydent jesz-
cze nie wie w tej sprawie, skoro chce pytać cały na-
ród? Przecież twierdzi, że dobrze wie. Jest to pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie dotyczy Lasów Państwowych. 
Chciałbym zapytać, dlaczego twierdzi pani, że py-
tanie pana prezydenta jest dokładnie przepisanym 
pytaniem, o którego zadanie wnosili obywatele, pod-
pisując się pod wnioskiem referendalnym, skoro jest 
zupełnie inaczej, ponieważ pytanie pana prezydenta 
odnosi się do obecnego stanu prawnego, a pytanie 
składających wniosek odnosi się do poprzedniego 
stanu prawnego. Na jakiej podstawie twierdziła pani 
chwilę temu, że jest to przepisanie tego samego pyta-
nia? To jest pytanie o przeciwnym charakterze. Proszę 
powiedzieć, na jakiej podstawie pani tak twierdzi.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Zientarski, proszę.
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(szef M. Sadurska) prezydent dużo jeździ, spotyka się z Polakami, co 
oczywiście państwo obserwują, i w trakcie tych 
licznych spotkań i rozmów padają różnego rodza-
ju informacje, postulaty. Można więc powiedzieć, 
że pan prezydent wie, czego chcą obywatele. Jak 
zapewne państwo pamiętacie, w trakcie kampanii 
prezydenckiej pan prezydent rozmawiał z obywa-
telami na temat wieku emerytalnego, to był nawet 
jeden z ważniejszych postulatów, które wypowia-
dał pan prezydent. Na pewno państwo wiecie, że 
pan prezydent podpisał umowę społeczną z oby-
watelami, ale podpisał również umowę programo-
wą z Solidarnością, a inicjatorem wniosku referen-
dalnego w sprawie obniżenia wieku emerytalnego 
był Niezależny Samorządny Związek Zawodowy 
„Solidarność” na czele z przewodniczącym Piotrem 
Dudą. I gdy pan, Panie Senatorze, pyta, czego pan 
prezydent nie wie, no to ja mogę odpowiedzieć w ten 
sposób… To referendum ma wskazać kierunek dzia-
łań nowemu parlamentowi, nowemu Sejmowi i no-
wemu Senatowi. 25 października odbędą się wybo-
ry, pan prezydent wnosi o zarządzenie referendum 
w trzech istotnych sprawach właśnie w dniu wybo-
rów i to wola narodu, Szanowni Państwo, będzie 
światłem dla nowo wybranego parlamentu, Sejmu 
i Senatu, to wola narodu będzie drogowskazem po-
kazującym, w jakim kierunku powinny zmierzać 
zmiany prawa. Powinna być kontynuowana dyskusja 
na temat praw obywateli, również praw socjalnych, 
i na temat tego, w jaki sposób powinna być prowa-
dzona polityka – polityka w rozumieniu zabiegania 
o dobro wspólne.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Pani Minister.
(Szef Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata 

Sadurska: Było jeszcze jedno pytanie. Które to było?)
Panie Senatorze, niech pan powtórzy.

Senator Mieczysław Augustyn:

Zapytałem panią minister, na jakiej podstawie 
twierdzi pani, że, cytuję, jest to dokładne przepisa-
nie pytania – pytania o Lasy Państwowe – o które-
go zadanie wnosili obywatele, podpisując się pod 
wnioskiem referendalnym. Przecież wnioskodawcy 
powołali się na ustawę z 1991 r., tymczasem pyta-
nie odnosi się do stanu prawnego ustanowionego 
dużo później zupełnie inną ustawą, a zmiany były 
naprawdę poważne.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

jedno i drugie, tak jak każde pytanie referendalne, 
ma charakter kierunkowy.

Panie Senatorze, prześledziłam dokładnie debatę 
na temat wniosku pana prezydenta Komorowskiego, 
która toczyła się w Senacie przed kilkoma miesią-
cami, i znalazłam pana wypowiedź, która naprawdę 
doskonale pasuje do dzisiejszej debaty. Słowa, któ-
re pan wtedy wypowiedział, doskonale wpisują się 
w dzisiejszą debatę. A pan powiedział coś takiego, 
odwołując się do art. 4 ust. 1 konstytucji: władza 
zwierzchnia należy do narodu i narodowi z tytułu 
tej władzy przysługuje możliwość wypowiedzenia 
się na każdy temat. (Oklaski) Te pana słowa są moją 
odpowiedzią na pana pytanie, tak, one są moją odpo-
wiedzią na pana pytanie.

Wnioski zostały sformułowane przez inicjatorów 
referendum, podpisali się pod nimi obywatele i zosta-
ły one złożone do Sejmu. Sejm nie znalazł ani woli, 
ani chęci, żeby zarządzić referendum, żeby pochylić 
się nad inicjatywami referendalnymi, pod którymi 
złożono miliony podpisów. Zostały one odrzucone. 
Wnioskodawcy zwrócili się do pana prezydenta. To 
prawda, częściowo zmodyfikowali treść swoich py-
tań referendalnych, ale mieli do tego prawo, o czym 
była mowa w jednej z ekspertyz prawnych. I stąd te 
pytania, Szanowni Państwo.

A jeżeli chodzi o…
(Senator Aleksander Pociej: Przepraszam bardzo, 

ja nie zadałem tego pytania, na które pani odpowie-
działa.)

Jeżeli chodzi, o skutki…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 

chwilę. To niech pan zada…)
…finansowe, bo o to też pan pytał…
Proszę państwa, państwo zadają pytania, a potem, 

kiedy na nie odpowiadam i przedstawiam konkretną 
informację, państwo się trochę jakby wycofują.

Dlaczego pan prezydent w swoim postanowieniu 
nie przedstawił skutków finansowych? No właśnie 
dlatego, proszę państwa, że nie chciał naruszać za-
sady swobody regulacyjnej ustawodawcy. Pytania 
mają charakter kierunkowy – ja to powtarzam jak 
mantrę – i dopiero rolą ustawodawcy, najpierw 
Sejmu, a potem Senatu, Szanowni Państwo, kie-
dy opracowane już zostaną konkretne inicjatywy, 
będzie precyzyjne dookreślenie norm prawnych 
i załączenie oceny skutków regulacji, również 
skutków finansowych. Ani konstytucja, ani usta-
wa o referendum ogólnokrajowym nie nakładają na 
wnioskodawcę obowiązku przedstawienia skutków 
finansowych.

Odpowiadając na pytanie pana senatora, czy pan 
prezydent wie, czego chcą obywatele, odpowiem, 
proszę państwa, może troszkę przewrotnie, że pan 
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do sektora finansów publicznych – na pewno pamię-
tacie to państwo – i ten pomysł upadł. Potem była 
zmiana ustawy o lasach, przyjęta bez żadnych analiz 
ekonomicznych chyba w ciągu dwudziestu sześciu 
godzin, która nałożyła na Lasy Państwowe pewnego 
rodzaju trudne, ciężkie, dolegliwe obowiązki finan-
sowe. Przypomnę, że 800 milionów zł zysku zostało 
przejętych – to chyba będzie dobre słowo – w latach 
2014 i 2015 z przedsiębiorstwa Lasy Państwowe. 
Potem, proszę państwa, nastąpiła próba zmiany kon-
stytucji, zgodnie z którą odpowiedni zapis – zaraz go 
przytoczę – miałby brzmieć: lasy Skarbu Państwa nie 
podlegają przekształceniom własnościowym z wy-
jątkiem przypadków przewidzianych w ustawie. 
Wszyscy wiedzą, proszę państwa, jaka większość jest 
potrzebna do zmiany konstytucji, a jaka wtedy, gdy 
zmienia się zwykłą ustawę. I trzecia sprawa, na którą 
obywatele, Polacy również patrzą, ją też obserwują. 
Chodzi mianowicie o obywatelski projekt referendum 
w sprawie przyszłości Lasów Państwowych, który od 
2014 r. czeka na rozpatrzenie w Sejmie. A więc jeżeli 
pan mnie pyta, kto… No, ja panu zacytowałam… 
Myślę, że każdy powinien sam wyciągnąć wnioski, 
ja zaś w tym momencie jako przedstawiciel pana pre-
zydenta mogę powiedzieć jedynie tyle: złożono trzy 
miliony podpisów, których naprawdę nie powinno 
się lekceważyć.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Klich.

Senator Bogdan Klich:
Pani Minister, z uwagą przysłuchiwałem się od-

powiedzi, której pani udzieliła na moje pytanie od-
nośnie do drugiego pytania referendalnego i muszę 
powiedzieć, że nie jestem usatysfakcjonowany. A na 
pewno nie rozwiała pani wątpliwości, które mam nie 
tylko ja, bo mają je także eksperci, co do sformułowa-
nia tego pytania. Odsyłam panią do opinii eksperta, 
na którą pani się zresztą powoływała w prezentacji, 
zawartej w naszych materiałach senackich. To opinia 
pana doktora Marcina Wiszowatego, który podkreśla 
rozbieżność – faktyczną albo pozorną, ale rozbież-
ność – pomiędzy tym, co jest zawarte w pytaniu re-
ferendalnym, i tym, co jest zawarte w uzasadnieniu 
wniosku pana prezydenta. Obywatele nie będą mieli 
uzasadnienia. Jeśli Senat się zgodzi, obywatelom zo-
stanie zadane pytanie, które tak naprawdę dotyczy 
losu przedsiębiorstwa, a nie zasobów, podczas gdy 
przez długie miesiące słyszeliśmy…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Senatorze, 
pytanie.)

…o zasobach, a nie o przedsiębiorstwie.

Szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska:

Powiem tak: wydawało mi się, że już odpowiedzia-
łam na to pytanie, ale zrobię to jeszcze raz. Treść tego 
pytania została ustalona z pełnomocnikiem inicjaty-
wy referendalnej, panem profesorem Janem Szyszką. 
Odczytałam panu pytanie z druku nr 2512 i pytanie 
z projektu postanowienia pana prezydenta. Jest ono 
de facto uszczegółowione.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Klich.
(Senator Bogdan Klich: Z dużą uwagą słuchałem 

odpowiedzi pani minister na moje pytanie, ale…)
(Senator Piotr Zientarski: Przepraszam, ale…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Jeszcze pan se-

nator Zientarski.)
Przepraszam… Pan senator Zientarski pytał i nie 

otrzymał odpowiedzi, tak?
Niech pan powtórzy pytanie, Panie Senatorze.
(Senator Piotr Zientarski: Ja pytałem, czy są 

obecnie znane jakieś poważne siły polityczne czy 
grupy obywateli, którzy chcą prywatyzować dobro 
narodowe.)

(Senator Robert Mamątow: Dwa miliony.)
Proszę bardzo.
(Senator Piotr Zientarski: Te dwa miliony chcą 

prywatyzować? Przed kim mamy się bronić?)
(Głos z sali: Przed wami.)

Szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska:
Znaczy, Panie Senatorze…
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panowie 

Senatorowie, proszę nie mówić w tym samym czasie.)
(Rozmowy na sali)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Dobrze, Panie 

Senatorze. Jest zadane pytanie. Proszę.)
Panie Senatorze, na takie pytanie, jakie pan mi 

zadał – o to, przed kim mamy się bronić – ja bym 
chciała odpowiedzieć jako parlamentarzysta, ale już 
nim nie jestem, więc nie mogę. Pozwoli pan, że od-
powiem w inny sposób. A mianowicie prawie trzy 
miliony osób opowiedziały się za tym, że nie chcą 
zmian w systemie funkcjonowania Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”. Bez mała 
trzy miliony osób negatywnie odniosły się, podpisu-
jąc się pod tym właśnie wnioskiem, do tego wszyst-
kiego, co działo się w otoczeniu Lasów Państwowych 
już od 2010 r. Może przypomnę to panu senatorowi. 
W 2010 r. była próba włączenia Lasów Państwowych 
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(senator B. Klich) (Senator Kazimierz Wiatr: Ja przedstawiłem na 
posiedzeniu komisji opinię, która…)

Są brawa i są także krytyczne uwagi. Proszę się 
uspokoić.

Następny senator zadaje pytanie. Pan senator Józef 
Zając.

(Rozmowy na sali)
Pan senator Józef Zając zadaje pytanie!
(Senator Mieczysław Gil: Ja też zadam.)
Proszę bardzo.
(Senator Mieczysław Gil: Też powiem.)

Senator Józef Zając:
Pani Minister! Panie Marszałku! Chyba można 

powiedzieć, że Lasy Państwowe to taki totem polskiej 
polityki gospodarczej. Słuchając wypowiedzi obydwu 
stron, jednej i drugiej, co do Lasów Państwowych, 
dochodzę do wniosku, że jedna i druga strona mówią 
to samo, i nie mogę zrozumieć, dlaczego są w sporze.

Ale teraz do rzeczy. Otóż kiedyś wypadło mi pójść 
do jednego z baronów Lasów Państwowych w drobnej 
sprawie. Doświadczyłem tego, co to znaczy, i zmie-
niłem zdanie o Lasach Państwowych na bardzo nega-
tywne. Do dnia dzisiejszego słowa „Lasy Państwowe” 
wywołują moje ogromne zdenerwowanie, ale tu nie 
chciałbym o tym mówić.

Dochodzę do jednego wniosku – że lasy, ta 1/3 
powierzchni kraju, zostały oddane na podstawie pew-
nego rodzaju paktu grupie osób zawodowych, które 
rządzą się wynikami pomiędzy sobą, jak tylko chcą. 
I stąd pytanie do pani. Skoro Lasy Państwowe osiąga-
ją tak znakomite wyniki, to rozszerzmy tę ideę na gór-
nictwo. Oddajmy górnikom zgrupowanym w jakimś 
stowarzyszeniu… W zasadzie Kompania Węglowa 
jest już początkiem czegoś takiego. Oddajmy im te-
reny, gdzie jest węgiel, czyli Śląsk i Lubelszczyznę, 
i niech się rządzą według tych samych zasad co Lasy 
Państwowe. Pozbędziemy się kłopotów, 100% gwa-
rancji. Dlaczego tego nie robimy? Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszka zadaje pytanie.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, chciałbym przypomnieć, że pod-

czas zbierania podpisów w sprawie referendum prze-
ciw prywatyzacji Lasów Państwowych była głośna 
sprawa ujawnienia depeszy ambasadora Stanów 
Zjednoczonych Victora Ashe’a do Departamentu 
Stanu USA – to zostało ujawnione przez WikiLeaks 
– o tym, że Bronisław Komorowski i Donald Tusk 

I teraz analogicznie chciałbym zapytać – pro-
sząc o wyjaśnienie dotyczące kolejnego pytania re-
ferendalnego, pytania trzeciego – o intencje pana 
prezydenta. Pani zna go bezpośrednio, pani z nim 
współpracuje, a ja nie mam możliwości, żeby go 
zapytać bezpośrednio, jakie są jego intencje. Pani 
czyta to, co ja czytam. Myślę, że większość tej 
Izby także ma wiedzę na temat trendów, jakie są na 
świecie, jakie są w Europie. Pani sobie doskonale 
zdaje sprawę i pan prezydent również, że krajów, 
w których dzieci idą do szkoły od siódmego roku 
życia, jest w Europie kilka. Te kraje są w mniejszo-
ści, w radykalnej mniejszości w stosunku do tych, 
które stanowią większość, bo w kilkunastu krajach 
posyła się do szkoły dzieci od szóstego roku życia, 
a w kilku krajach nawet od piątego. Chciałbym za-
pytać o to, jakie pan prezydent ma intencje. Czy 
kieruje się wyłącznie liczbą podpisów zebranych 
pod wnioskiem referendalnym do Sejmu, czy troską 
o polskie dzieci? Bo jeśli polskie dzieci dalej będą 
szły do szkoły, tak jak myśmy szli, od siódmego 
roku życia, to wypadną z gry konkurencyjnej, jaka 
ma miejsce na rynku europejskim. Co więcej, jeżeli 
polskie dzieci z małych miejscowości albo bardzo 
małych miejscowości nie pójdą wcześniej do szkoły, 
to wtedy zmniejszymy ich szanse na konkurowanie 
z dziećmi z dużych miejscowości. Czy pan prezydent 
zdaje sobie z tego sprawę…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Dziękuję, Panie 
Senatorze.)

…że polska szkoła w małych miejscowościach jest 
jedyną szansą na to, żeby dzieci rozwijały się szyb-
ciej i żeby wyrównywać możliwości dzieci z małych 
i większych miejscowości? A skoro pani sobie z tego 
nie zdaje sprawy i prezydent nie zdaje sobie z tego 
sprawy, to niech pani powie dlaczego.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
(Senator Bogdan Klich: Proszę nie robić min, tylko 

odpowiedzieć na zasadnicze pytania, Pani Minister.)
(Szef Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata 

Sadurska: Ale, Panie Senatorze, proszę na mnie nie 
krzyczeć.)

(Senator Kazimierz Wiatr: To, co pan senator po-
wiedział, nie jest oczywiste.)

(Senator Bogdan Klich: Jak to nie jest oczywiste?)
(Senator Stanisław Kogut: Jasne, że nie.)
Państwo Senatorowie!
(Senator Bogdan Klich: Czytamy chyba te same 

statystyki, a statystyki mówią, że…)
(Rozmowy na sali)
Państwo Senatorowie!
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(senator C. Ryszka) rendalną. Ale zauważył również to, o czym mówili-
śmy wcześniej: że to – jeżeli mówimy o lasach – jest 
nasze dobro narodowe wpływające na zrównowa-
żony rozwój. I w tym momencie odpowiadam na 
pytanie pana senatora Klicha, niezwykle uprzejmie 
i niezwykle ciepło, i z wielką atencją… Pytał pan 
również o Lasy Państwowe i o ekspertyzę jednego 
z ekspertów, ja pozwolę sobie też zacytować frag-
ment… To pytanie dotyczyło doniosłości konsty-
tucyjnej, szczególnego znaczenia tego pytania dla 
państwa, a to się de facto wiąże z tym, o co pan 
mnie pytał, to jest ten sam…

(Senator Bogdan Klich: Biegły.)
…ekspert… „W strukturze własnościowej la-

sów w Polsce dominują lasy publiczne. Zgodnie 
z raportem za rok 2014 lasy państwowe stanowią 
81% ogółu lasów, w tym lasy pozostające w zarzą-
dzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego «Lasy 
Państwowe» – 77,1%. Według danych GUS łączna 
powierzchnia lasów w Polsce wynosi”… O, jejku, 
ratunku, dziewięć…

(Senator Edmund Wittbrodt: Milionów.)
…9 milionów ha, „co stanowi blisko 30% po-

wierzchni kraju. W tym kontekście – i to jest od-
powiedź – sposób funkcjonowania Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego «Lasy Państwowe», podmiotu 
zarządzającego lasami państwowymi, można uznać 
za sprawę o szczególnym znaczeniu dla państwa”. 
Jeżeli mówimy o sprawie o szczególnym znaczeniu 
dla państwa, to de facto rozumiemy przez to sprawę 
o istotnym znaczeniu dla obywateli.

Pytał mnie pan o…
(Senator Bogdan Klich: Sześciolatki.)
…sprawę sześciolatków, twierdząc, że jeżeli dzieci 

pójdą do szkoły w wieku siedmiu lat, to nie wejdą w tę 
grę konkurencyjną na rynkach europejskich.

(Senator Bogdan Klich: Będzie im trudniej.)
Mówimy o grze konkurencyjnej na rynkach eu-

ropejskich w kontekście ludzi młodych, tych ludzi, 
którzy będą wchodzili na rynek pracy. Szanowni 
Państwo, o jakiej grze konkurencyjnej możemy 
mówić, patrząc na strukturę bezrobocia, zarówno 
w Polsce, jak i w Unii Europejskiej, gdzie bezrobocie 
wśród ludzi młodych, do trzydziestego piątego roku 
życia, wykazuje największy odsetek? O jakiej grze 
konkurencyjnej możemy w tym zakresie mówić, gdy 
w tym momencie wśród młodych ludzi wchodzących 
na rynek pracy panuje najwyższe bezrobocie, jeśli 
popatrzymy na strukturę bezrobocia i Polski, i Unii 
Europejskiej?

Zadał pan pytanie, czy to jest troska o dzieci. Tak, 
to jest troska o dzieci, to jest troska o dobro dziecka. 
Szanowni Państwo, oczywiście można się wsłuchi-
wać, można słuchać, a nie słyszeć, ale zwracam uwa-
gę na to, co mówią przedstawiciele Stowarzyszenia 
„Rzecznik praw rodziców”, którzy stanęli na czele tej 

zamierzali sprzedać lasy i nieruchomości należące do 
Skarbu Państwa, by zdobyć środki na wypłatę odszko-
dowań za mienie odebrane Żydom przez Niemców 
i Sowietów. Co więcej, prezydent Komorowski miał 
złożyć taką obietnicę w styczniu 2009 r., mówiąc, 
że premier Tusk zmusi niepokornych ministrów, by 
dołożyli się do rekompensat, sprzedając lasy i nieru-
chomości. Ja mam pytanie: dlaczego rząd PO‒PSL 
nie zareagował na wspomnianą depeszę, a właściwie 
zareagował inaczej – tak, że od 2010 r. zaczęły na-
stępować te zmiany ustawowe, które właściwie pro-
wadzą do możliwości prywatyzacji lasów? Dlatego 
to pytanie w referendum jest niezwykle istotne dla 
Polaków, dla społeczeństwa.

I teraz pytanie do pani minister: czy dobrze myślę, 
że prezydent Andrzej Duda w tym pytaniu o Lasy 
Państwowe miał także na uwadze ów niepokój wła-
śnie z tego czasu, kiedy zbierano podpisy pod wnio-
skiem o referendum? Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Pani Minister.

Szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska:

To może zacznę odpowiadać tak od końca, na py-
tanie pana senatora Ryszki, dlaczego rząd PO‒PSL 
nie zareagował. No, to nie jest pytanie do mnie, bo 
ja nie jestem przedstawicielem tego rządu, więc nie 
chciałabym odpowiadać, dlaczego nie zareagował. Ja 
się mogę domyślać, dlaczego nie zareagował.

Jeżeli chodzi o sprawę prywatyzacji Lasów 
Państwowych, bo ten temat również pojawiał się 
w debacie publicznej, to ówczesny minister skarbu 
państwa, pan Aleksander Grad, kiedy przedstawiał 
listę przedsiębiorstw, które miały być prywatyzo-
wane, powiedział między innymi, że w pierwszej 
kolejności nie będą prywatyzowane Lasy Państwowe. 
Szanowni Państwo, zwróćcie uwagę na sformułowa-
nie „w pierwszej kolejności”. Czyli założenie prywa-
tyzacji Lasów Państwowych niejako w planach rządu 
de facto było, skoro pojawiło się stwierdzenie, że nie 
w pierwszej kolejności, to rozumiemy, że w drugiej 
lub w trzeciej kolejności.

Jeżeli pan mnie pyta, na co patrzył pan prezy-
dent Andrzej Duda… Patrzył na kilka aspektów. 
Pierwszy aspekt to jest to, o czym cały czas, może 
w kółko, państwu przypominam: uszanowanie 
woli, uszanowanie podpisów, uszanowanie trudu 
i wysiłku zbierania podpisów pod inicjatywą refe-
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(szef M. Sadurska) (Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 
Panie Wicemarszałku, na razie ja prowadzę, za dwie 
minuty pan będzie prowadził.)

(Senator Stanisław Karczewski: Ale nie można 
dopuszczać…)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku, 
ja jestem w tej chwili tutaj…)

(Senator Stanisław Karczewski: Panie Marszałku, 
ale dlaczego pan zwraca uwagę mnie, a ani razu nie 
zwrócił pan uwagi senatorowi Klichowi?)

(Senator Stanisław Kogut: Trzeba ostudzić swój 
temperament.)

(Senator Bogdan Klich: Przepraszam, ale to emo-
cje.)

(Senator Stanisław Karczewski: Pan senator za-
chowuje się w sposób skandaliczny.)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie Marszałku 
i Panie Senatorze, zwracam…)

(Senator Stanisław Karczewski: Ja bym prosił, aby 
pan marszałek…)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Zwracam uwagę 
po raz piąty na tym posiedzeniu. Zwracam uwagę 
także panu senatorowi.)

(Senator Stanisław Karczewski: Nie słyszałem.)
(Senator Bogdan Klich: To z emocji, przepraszam.)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Chciałem zwró-

cić uwagę, ale pan po prostu wszedł mi w słowo, Panie 
Marszałku.)

(Senator Marek Borowski: Panowie, to nie Sejm!)
(Senator Stanisław Karczewski: To są emocje.)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Emocje trze-

ba trochę studzić, Panie Marszałku i Panowie 
Senatorowie z obu stron.)

Ostatnie zdanie…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Proszę bardzo.)
…do pana senatora Klicha. Bo pan senator Klich 

powiedział, że są różne inne opinie. Tak, Panie 
Senatorze, opinie mogą być różne, ale tak naprawdę 
swoje dzieci znają rodzice, a nie ci, co te opinie two-
rzą. I to rodzic powinien mieć prawo…

(Senator Stanisław Kogut: Tak jest!)
A nie żeby działo się w poradniach pedagogiczno-

-psychologicznych to, co dzieje się teraz…
(Oklaski)
…kiedy rodzicie masowo idą po ekspertyzy. I czy 

pan teraz mi powie, że eksperci mieli rację? Ja uwa-
żam, że teraz zachowanie rodziców, którzy właśnie 
starają się dla swoich dzieci o odroczenie obowiązku 
szkolnego, potwierdza jedno, mianowicie że właśnie 
ci eksperci, na których się pan senator powołuje, ra-
czej nie mieli racji.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, dziękuję, Pani Minister. I prosiłbym, żeby 

pani nie polemizowała z głosami z sali.

wielkiej inicjatywy referendalnej. Skoro, jak mówią 
państwo Elbanowscy, przedstawiciele wnioskodaw-
ców – i chyba z tym się wszyscy zgodzimy – tylko ro-
dzic wie, na jakim poziomie rozwoju emocjonalnego, 
intelektualnego, fizycznego znajduje się jego dziecko, 
a więc rodzic powinien mieć prawo decydować, to 
dlaczego rodzicom zabrano to prawo? Dlaczego ro-
dzicom zabrano prawo decydowania o tym, kiedy 
mają wysyłać swoje dzieci do szkoły, czy w wieku 
sześciu, czy w wieku siedmiu lat?

(Senator Janusz Sepioł: Ośmiu.)
Szanowni Państwo, jeszcze przed wprowadzeniem 

reformy, kiedy obowiązek szkolny dotyczył dzieci, 
które ukończyły siódmy rok życia, nikt nie pozbawiał 
rodziców prawa wysłania swojego dziecka do szko-
ły rok wcześniej, tego prawa nikt nie kwestionował, 
rodzice mogli z tego prawa skorzystać.

(Senator Stanisław Kogut: Prawda!)
Co się dzieje w tym momencie? Nastąpiło jakby 

odwrócenie pojęć, nastąpiło odwrócenie sytuacji.
Proszę państwa, dlaczego tak się dzieje, że 

teraz rodzice na siłę występują do poradni pe-
dagogiczno-psychologicznych o odroczenie obo-
wiązku szkolnego w odniesieniu do ich dziecka? 
Proszę państwa, to jest masowe zjawisko, tak, 
to jest masowe zjawisko. Otóż dlatego że tylko 
rodzice wiedzą, że dziecko w wieku siedmiu lat 
jest lepiej rozwinięte, jest bardziej samodzielne, 
jest bardziej przygotowane do tego, żeby zacząć 
edukację wczesnoszkolną.

Proszę państwa, ja opieram się na tym, co mówią 
eksperci. Przeczytałam też jedną bardzo dobrą eks-
pertyzę, bardzo dobrą opinię fachowca, który zna się 
na edukacji i który powiedział, Szanowni Państwo, że 
to nie jest tylko problem obniżenia wieku, w którym 
dzieci obejmowane są obowiązkiem szkolnym, ale to 
jest również problem całego systemu edukacyjnego, 
który zdaniem tego eksperta jest błędny. To jest po-
zbawienie… Wysłanie dziecka wcześniej do szkoły to 
jest, proszę państwa, zmiana systemu edukacyjnego, 
jeżeli chodzi o naukę wczesnoszkolną, i to źle wpływa 
na rozwój dziecka.

(Senator Bogdan Klich: Większość ekspertów jest 
innego zdania.)

Panie Senatorze…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszałku, 

proszę nie dopuszczać do polemiki.)
(Senator Stanisław Karczewski: Dlaczego pan se-

nator Klich tak przeszkadza?)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie 

Marszałku…)
(Senator Bogdan Klich: Przepraszam, to emocje.)
(Senator Stanisław Karczewski: To trzeba coś 

z tym zrobić, trzeba poskromić emocje…)
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(marszałek B. Borusewicz) nie. Jest z tym związana, powtarzam, duża cisza, jeśli 
nie liczyć jakichś komunikatów formalnych. A czy 
co do dziś omawianej inicjatywy referendalnej jest 
deklaracja, że zainteresowane podmioty, które wno-
siły o referendum, będą uczestniczyć w kampanii i że 
nadadzą sprawie wymiar społecznej debaty itd., itd.?

I mam jeszcze następujące pytania. Mianowicie 
jeżeli zdarzyłoby się tak, że opinia sześciu komisji 
senackich, ta z zeszłego tygodnia, znalazłaby po-
twierdzenie w decyzji Senatu, to jak pani minister by 
oceniała wpływ, jaki ta decyzja Senatu, zapowiadana 
na 4 września, może mieć na aktywność społecz-
ną w zakresie różnych akcji referendalnych, ale już 
konkretnie w odniesieniu do referendum z 6 wrze-
śnia? I czy ta decyzja według oceny, przekonania 
pani minister w jakiś sposób wpłynie na to, by to 
referendum odbyło się w taki sposób, jaki był zakła-
dany, jak rozumiem, przez większość senacką i pana 
prezydenta Komorowskiego, czyli by obywatele mo-
gli się wypowiedzieć w kwestiach, o które on pyta 
i które większość senacka, a w zasadzie cały Senat, 
bo wynik głosowania Senatu… W zasadzie wszyscy 
senatorowie, którzy głosowali, byli za…

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, przepraszam, ale jest minuta na 

pytanie. Pytanie padło. To już jest w tej chwili dys-
kusja, debata.

(Senator Bohdan Paszkowski: Ja już… To było 
moje pytanie. Dziękuję.)

Dziękuję.
Pan senator Janusz Sepioł, bardzo proszę.

Senator Janusz Sepioł:
Ponieważ w związku z debatą publiczną na temat 

owego referendum nabrałem wątpliwości co do prze-
prowadzenia go razem z wyborami, chciałbym prosić 
panią minister o podanie przykładów krajów euro-
pejskich, w których referendum odbyło się w trakcie 
wyborów. Chodzi mi o konkretne kraje i daty. Czy 
prawdą jest, że tylko Zambia poszła tą drogą? Czy 
w Europie takie precedensy miały miejsce? Prosiłbym 
o konkretną odpowiedź. To jest pierwsza kwestia.

Druga kwestia dotyczy skutków finansowych. Ja 
jestem w stanie zrozumieć argumentację, że w przy-
padku, powiedziałbym, pytania emerytalnego te 
skutki są trudne do przedstawienia, bo pytanie jest 
nadzwyczaj niekonkretne i nie bardzo wiadomo, o ja-
kie zmiany miałoby chodzić, ale jeśli idzie o pytanie 
dotyczące sześcio- i siedmiolatków w szkołach, to 
rzecz jest nadzwyczaj precyzyjna. Chciałbym zapytać 
o aspekt finansowy, który nie dotyczy wprost kwe-
stii budżetowej. Rzecz w tym, że mamy tutaj trzeci 
podmiot: samorząd. To rozwiązanie niezwykle rzu-

(Szef Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata 
Sadurska: Ale to, Panie Marszałku, jest…)

Nie, nie, Pani Minister, to jest tak – ja rozumiem, 
że jest trudno – że każdy senator…

(Szef Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata 
Sadurska: Staram się nie polemizować.)

…może zadać pytanie, i takie pytanie, jak chce, to 
zada. A tego typu polemiki utrudniają, także pani…

Teraz pytanie zadaje pan senator Paszkowski, 
a potem pan senator Sepioł i pan senator Śmigielski.

(Senator Bohdan Paszkowski: Dziękuję.)
Wszyscy są zapisani. Pan senator Gil też jest za-

pisany.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Sta-
nisław Karczewski)

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja mam następujące pytania do pani minister. 

Wspominała pani wcześniej o konsultacjach z ini-
cjatorami. 

Ale jakby pani minister mogła określić, powiedz-
my, kiedy ta inicjatywa się rodziła i ewentualnie jakie 
konsultacje, oprócz tych, o których pani wspomniała, 
były prowadzone w kwestii procedury referendum, 
które proponuje prezydent?

I tak dla kontrastu chciałbym zapytać, no bo jest 
ciągłość władzy… W mediach publicznych pojawiły 
się wypowiedzi doradcy prezydenta, pana Wujca, że 
inicjatywa referendum zarządzonego na 6 września 
pojawiła się w sposób nagły, w zasadzie po ogłoszeniu 
wyników czy też w tym okresie, później rodziła się 
w zasadzie pod osłoną nocy, prezydent zakomuniko-
wał następnego dnia, że będzie referendum itd. 

Czy pani minister mogłaby potwierdzić – wziąw-
szy pod uwagę znajomość rzeczy i pracę kancelarii, 
którą już pani poznała – że te słowa Henryka Wujca 
mają uzasadnienie wedle pani wiedzy, którą pani ma 
na temat sposobu przygotowywania przez prezydenta 
Komorowskiego wniosku o referendum, które osta-
tecznie zostało zarządzone na 6 września?

I tu nawiążę jeszcze do tego. Czy jak były prze-
prowadzane konsultacje, to zainteresowane podmioty 
również deklarowały, że będą brały czynny udział 
w kampanii referendalnej? Bo jak się obserwuje 
sprawę zarządzonego referendum, które ma się od-
być 6 września, czyli tego referendum prezydenta 
Komorowskiego, że tak powiem umownie, to widać, 
że ono jest jakby sierotą. W zasadzie sprawa funk-
cjonuje, ale debaty publicznej nie ma. Można było się 
spodziewać, że być może to ugrupowanie, które wno-
siło o JOW, będzie aktywnie w tym zakresie działało, 
tymczasem wydaje się, że w przestrzeni publicznej 
jest bardzo cicho, a przynajmniej ja mam takie wraże-
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(senator J. Sepioł) A jeśli jest tu rozbieżność, to skąd podpieranie się 
tamtym pytaniem w przypadku tego pytania refe-
rendalnego? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister…
(Szef Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata 

Sadurska: Mogę?)
Tak, bardzo proszę.

Szef Kancelarii Prezydenta RP 
Małgorzata Sadurska:
Pan senator Paszkowski zadał mi pytanie, jak się 

rodziły te inicjatywy, o których dzisiaj rozmawia-
my. Ja w swoim wystąpieniu, Szanowni Państwo, 
przedstawiłam genezę wniosków referendalnych, tych 
wniosków, które zostały wniesione do Sejmu w latach 
2012–2014. 30 marca 2012 r. – odrzucenie wniosku 
o przeprowadzenie referendum w sprawie powszech-
nego wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn; 8 listo-
pada 2013 – odrzucenie wniosku o przeprowadzenie 
referendum ogólnokrajowego w sprawie o szczegól-
nym znaczeniu dla państwa i obywateli, dotyczące-
go systemu edukacji „Ratuj maluchy i starsze dzieci 
też”; czerwiec 2014 r. – złożenie przez pełnomocni-
ka inicjatywy obywatelskiej wniosku o referendum, 
mówiąc opisowo, w sprawie Lasów Państwowych, 
do tej pory ten wniosek nie został rozpatrzony przez 
Sejm. Co było potem? Potem inicjatorzy referendum 
zwrócili się do pana prezydenta z wnioskiem o roz-
szerzenie pytań referendalnych referendum zarzą-
dzonego na dzień 6 września 2015 r. Zwrócili się do 
pana prezydenta z takim wnioskiem dlatego, że nie 
chcieli mieć poczucia… To znaczy mieli poczucie, 
że ciężar pracy, treść pytań, ale także poszanowanie 
tych osób, które podpisały się pod tymi wnioskami, 
jest sprawą bardzo istotną. Pan prezydent spotkał się 
z przedstawicielami inicjatyw referendalnych i po wy-
słuchaniu argumentów, opinii, nie naruszając prawa, 
podjął decyzję, że to referendum będzie mogło się 
odbyć 25 października, i decyzję o skierowaniu do 
Senatu projektu postanowienia z nowymi pytaniami 
i z nowym terminem.

Pyta mnie pan, Panie Senatorze, czy w przypad-
ku referendum zarządzonego na dzień 6 września 
nie było konsultacji… czy mam informacje na te-
mat tego, czy były prowadzone jakieś konsultacje 
w tym zakresie. Nie, proszę państwa, nie wiem, czy 
takie konsultacje były prowadzone. Ja wiem, kiedy 
zapadła decyzja w sprawie skierowania do Senatu 
wniosku o przeprowadzenie tego referendum. Ta de-
cyzja została skierowana po pierwszej turze wybo-
rów prezydenckich, bezpośrednio, zaraz po pierwszej 

tuje na samodzielną strukturę finansową, polityczną, 
jaką jest polski samorząd. Kiedy dzieci są w szkole, 
jest to finansowane z subwencji oświatowej. Kiedy 
dzieci są w przedszkolu – z budżetu samorządu. Jeśli 
wstrzymamy reformę, to nie będzie jednej klasy, na 
przykład pierwszaków, w związku z czym trzeba 
będzie zwolnić nauczycieli. To będą wydatki samo-
rządu. Chciałbym zapytać, czy państwo, przygotowu-
jąc te pytania, rozważając je, rozpatrywali sytuację 
samorządów, brali pod uwagę to, jakie będą skutki 
dla finansów samorządów i w jaki sposób będą one 
rekompensowane. O jakich kwotach tu mówimy, o ja-
kich metodach rekompensowania strat, które poniesie 
samorząd?

I na koniec drobna uwaga. Pan senator Skurkiewicz 
użył ciekawej formy retorycznej, pytając o to, czy 
jest jakieś ważniejsze pytanie niż pytanie o sposób 
zarządzania 1/3 powierzchni kraju. Pani tak w grun-
cie rzeczy się z tym zgodziła, niejako przyznając, że 
rzeczywiście nie ma ważniejszego pytania niż pytanie 
o zarządzanie 1/3 powierzchni kraju. Czy nie wydaje 
się pani, że ważniejszym pytaniem jest pytanie o to, 
kto i jak zarządza 2/3 powierzchni kraju?

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Albo w ogóle ca-
łym krajem od ośmiu lat.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Teraz pan senator Bogusław Śmigielski.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogusław Śmigielski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

W uzasadnieniu dotyczącym pytania o system funk-
cjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
„Lasy Państwowe” mówiła pani o wypowiedziach 
pana ministra Grada. Użyła pani różnych argu-
mentów, powiedziała pani również, że zyski Lasów 
Państwowych są na poziomie mniej więcej 800 mi-
lionów zł. Ja chciałbym zapytać panią minister, czy 
pytanie referendalne, które było… Z tego wynika 
dużo nieporozumień, a także pewne niezrozumie-
nie… Bo łączenie gospodarstwa państwowego „Lasy 
Państwowe” z zyskami ja odczuwam jako głębokie 
nieporozumienie, bo różne są, powiedziałbym, ter-
miny w przypadku różnych gospodarstw… Nie chcę 
tego uzasadniać, bo tego dotyczy pytanie. Chciałbym 
zatem zapytać, czy pytanie referendalne dotyczy tego: 
czy jesteś za sprzedażą Lasów Państwowych, czy 
jesteś za prywatyzacją państwowego gospodarstwa 
o nazwie „Lasy Państwowe”? Czy to jest tożsame? 
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(szef M. Sadurska) (Głos z sali: Chodzi o oszacowanie skutków…)
To znaczy, Panie Senatorze… Jak rozumiem, cho-

dzi o to, że dla samorządów będą skutki finansowe 
w postaci zwolnień nauczycieli, bo – powiem to kolo-
kwialnie – wypada jedna klasa. Ale gdyby pan senator 
słuchał, co mówiłam piętnaście, dwadzieścia minut 
wcześniej, kiedy podawałam te ogromne liczby doty-
czące zaświadczeń o odroczeniach, które otrzymują 
rodzice starający się, żeby ich dziecko nie poszło do 
szkoły, pobierający z poradni zaświadczenia stwier-
dzające, że dziecko powinno rozpocząć edukację 
szkolną rok później… To co z tymi dziećmi? Ja mogę 
zadać pytanie: co z tymi dziećmi? Przecież dla tych 
dzieci musi zostać stworzona klasa. A więc, Panie 
Senatorze, ja w tym zakresie nie widzę problemów… 
To znaczy i tak, i tak mamy do czynienia z bardzo 
istotnym problemem, nawet na podstawie obecnie 
funkcjonującego prawa.

Ja rozumiem, że pan tak bardziej żartobliwie za-
pytał o zarządzanie 2/3 kraju. Ja to uznaję za pytanie 
na rozluźnienie atmosfery, za wprowadzenie takiego 
żartobliwego tonu do naszej dzisiejszej dyskusji. Tak, 
Panie Senatorze, powinniśmy patrzeć na to, kto rządzi 
państwem i jak się z tego zadania wywiązuje. Tu nie 
chodzi tylko o 1/3, o 2/3, tu chodzi o cały nasz kraj, 
o Polskę. (Oklaski)

Mam jedną prośbę. Pan senator zadał mi pyta-
nie, ale nie mogę odczytać swoich notatek. Gdyby 
pan mógł króciutko… Panie Marszałku, czy mogę 
prosić…

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Oczywiście. Bardzo proszę.

Senator Bogusław Śmigielski:
Pani Minister, w uzasadnieniu do tego pytania 

referendalnego mówiła pani o tym, że były wątpli-
wości, że są jakieś siły, które chcą sprzedać Lasy 
Państwowe. Używała pani takiego argumentu, że 
pan minister Grad – ja powtórzę to pytanie – po-
wiedział, że Lasy Państwowe nie będą prywaty-
zowane, a potem mówiła pani o tym, że był taki, 
powiem w cudzysłowie, skok na kasę, na zysk Lasów 
Państwowych. I mam taką wątpliwość, czy postrze-
gamy Lasy Państwowe jako gospodarstwo, które 
w imieniu Skarbu Państwa zarządza lasami pań-
stwowym, czy jako własność Skarbu Państwa. Bo 
jeśli mówimy o zyskach, to mówimy na pewno nie 
o gospodarstwie Lasy Państwowe, tylko o spółkach 
prawa handlowego, a Lasy Państwowe w takiej for-
mule nie funkcjonują. Mam tutaj wątpliwości, czy 
pytanie, które państwo zadajecie, czy to pytanie 
pana prezydenta jest tożsame z pytaniem zadanym 
obywatelowi: czy jesteś za prywatyzacją lasów 

turze. Przypomnijcie sobie państwo, jakie to było 
zaskoczenie – ja tutaj nie chcę określać tego, czy 
było ono pozytywne, czy negatywne – że po pierw-
szej przegranej turze wyborów prezydent skierował 
wniosek referendalny. A przecież jeszcze kilka dni 
wcześniej mówił, że takich zmian nie przeprowadza 
się naprędce, nie robi się na kolanie. Ja opieram się 
tutaj na informacjach medialnych, państwo też na 
pewno to śledzili, bo przecież ten temat był żywy 
w ciągu dwóch tygodni przed drugą turą wyborów 
prezydenckich.

Pan senator pozwoli, że ja nie powiem, za co uwa-
żałam tę inicjatywę, jak określałam tę inicjatywę, 
dlatego że… W tym momencie, Szanowni Państwo, 
jest taki stan prawny, jaki jest. Jest zarządzone re-
ferendum, pan prezydent Andrzej Duda w orędziu 
– na pewno państwo też je oglądali, też tego słuchali 
– powiedział, że szanuje wolę swojego poprzednika, 
szanuje wolę prezydenta Komorowskiego, i nie będzie 
ingerował w datę przeprowadzenia tego referendum, 
nie będzie występował z wnioskiem o zniesienie tego 
referendum.

Pan senator Sepioł pytał o przeprowadzanie refe-
rendum razem z wyborami, prosił o podanie krajów 
i dat. Panie Senatorze, stawia mnie pan w bardzo nie-
zręcznej sytuacji. Nie podam panu w tym momencie 
przykładów krajów czy dat, jeśli chodzi o referendum 
przeprowadzane razem z wyborami do izb czy do 
organów ustawodawczych. Jednak, Panie Senatorze, 
jeżeli pan pozwoli, to ja się oprę na polskim prawie 
i na woli polskiego ustawodawcy, który wyraźnie 
przewidział możliwość przeprowadzenia referendum 
razem z wyborami. Mówię o tym bez ściągi – cho-
dzi o art. 90 ustawy o referendum. On mówi wprost, 
że istnieje możliwość przeprowadzenia referendum 
w tym samym czasie co przeprowadzane wybory. To 
jest fakt i taka jest wola ustawodawcy. Kiedy było two-
rzone to prawo, kiedy była tworzona ta norma prawna, 
nikt się nie zastanawiał, jak to wygląda w innych 
krajach Unii Europejskiej czy w innych państwach, 
tylko nasz polski ustawodawca przyjął taką normę 
prawną. Mało tego, Szanowni Państwo, w ustawie 
o referendum jest również zapisane, że – to już podaję 
z pamięci – komisje obwodowe do przeprowadzenia 
referendów są tożsame z komisjami obwodowymi do 
przeprowadzenia wyborów, że zaświadczenie, które 
dostaje głosująca osoba, jest to samo w przypadku 
wyborów parlamentarnych i w przypadku referen-
dum. Czyli w tym zakresie prawo jest bardzo ścisłe, 
precyzyjne i na tym powinniśmy się opierać.

Pyta pan, Panie Senatorze, o… Rozumiem, że 
chodzi o ingerencję w samodzielność samorządów 
i o to, że będą skutki finansowe, dlatego że nie będzie 
jednej…
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wania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy 
Państwowe” dotyczy zasad, a nie sposobu wyko-
rzystania tych zasad. To pytanie dotyczy rozwiązań 
systemowych. I to jest, Szanowny Panie Senatorze, 
pytanie przede wszystkim o cele – przytaczałam te 
cele – które są określone w ustawie. Są to: zacho-
wanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat, 
powietrze, wodę, glebę; zachowanie bioróżnorod-
ności, w tym leśnych zasobów genetycznych, walo-
rów krajobrazowych; ochrona gleby; ochrona wód 
powierzchniowych i głębinowych, retencji zlewni; 
produkcja drewna oraz innych produktów ubocz-
nego użytkowania lasu. A jeśli chodzi o zasady, 
które stanowią clou tego pytania referendalnego, 
to odnoszą się one do powszechnej ochrony lasów, 
czyli – chyba tutaj nie powinno być żadnej wąt-
pliwości – trwałości utrzymania lasów, ciągłości 
wykonywania funkcji, a więc celów, i powiększenia 
zasobów leśnych. I jeżeli w tym momencie roz-
mawiamy o Państwowym Gospodarstwie Leśnym 
„Lasy Państwowe”, to jest to, Szanowni Państwo, 
jednostka państwowa, niemająca osobowości praw-
nej, która osiągany zysk powinna przeznaczyć na 
realizację zasad i celów określonych w ustawie. To 
po pierwsze.

Po drugie, rozumiem, że to pytanie o prywatyza-
cję… Bo sprawa prywatyzacji Lasów Państwowych 
to jest bardziej sprawa, która pojawia się w sferze 
dyskusji publicznej, potencjalnych zagrożeń, a nie 
sensu stricto w momencie zadania pytania referen-
dalnego przez wnioskodawców, przez obywateli, 
którzy podpisali się pod wnioskiem referendal-
nym. Szanowni Państwo, to jest oczywiście jasne. 
Ja przytaczałam różnego rodzaju inicjatywy, plany 
dotyczące Lasów Państwowych. Mówiłam o tej pró-
bie włączenia ich do sektora finansów publicznych, 
mówiłam o tej ustawie o lasach, mówiłam o zmianie 
konstytucji. Ale Szanowni Państwo, powinniśmy 
czytać literalnie przedstawione pytanie referendalne. 
Mówimy tutaj o celach, zasadach funkcjonowania 
przedsiębiorstwa „Lasy Państwowe”, przedsiębior-
stwa, które, tak jak mówiłam, w naszym systemie 
funkcjonuje od dziewięćdziesięciu lat, które ma 
ugruntowaną pozycję, które wypracowuje zysk. Bo 
przecież te 800 milionów zł, które zostały zabrane na 
fundusz celowy… Pamiętacie państwo tę dyskusję, 
która była…

(Głos z sali: Pamiętamy.)
…która toczyła się, kiedy była mowa o zysku 

Lasów Państwowych. 800 milionów zł miało być 
przeznaczonych na fundusz celowy, na drogi. I jesz-
cze teraz – bo chyba tego nie dopowiedziałam – od 
2016 r. ma być 2% z przychodów. Przecież te wszyst-
kie działania wpływają na niezależność, autonomię 
i ustawowe, cokolwiek by mówić, samofinansowanie 
się przedsiębiorstwa Lasy Państwowe.

państwowych? Bo jest zasadnicza różnica między 
zapisem „lasy państwowe” z małej litery i „Lasy 
Państwowe” z dużej litery – czyli tu chodzi o gospo-
darstwo, które zarządza, o jednostkę organizacyj-
ną, która nie jest spółką prawa handlowego ani nie 
ma osobowości prawnej. I mam tu wątpliwość, czy 
dostrzegając wolę mieszkańców, obywateli Polski, 
żeby nie prywatyzować lasów państwowych… Ale 
nie chodzi tutaj o przedsiębiorstwo, gospodarstwo 
Lasy Państwowe, tylko o lasy państwowe jako naszą 
wspólną własność. Czy wtedy tak zadane pytanie 
było dla obywateli jasne? Bo podpieranie się teraz 
tym, że obywatele odpowiedzieli, że nie chcą pry-
watyzacji Lasów Państwowych i zmiana na pytanie, 
czy nie chcecie prywatyzować gospodarstwa Lasy 
Państwowe… Ja mam tutaj wątpliwość, czy jasno 
została odczytana wola mieszkańców i czy można 
się podpierać takim argumentem, że trzy miliony 
mieszkańców Rzeczypospolitej nie chcą prywaty-
zacji Lasów Państwowych. 

Moje pytanie jest takie: czy wtedy pytanie było 
o gospodarstwo Lasy Państwowe, czy o własność 
Skarbu Państwa? Dziękuję.

Szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska:
Panie Senatorze, mam pewien problem… Nie 

wie pan, dlaczego? Mam pewien problem, bo jak 
biorę postanowienie o zarządzeniu referendum 
ogólnokrajowego złożone przez prezydenta, pana 
Andrzeja Dudę, i druk sejmowy nr 2512 właśnie 
w sprawie referendum ogólnokrajowego, to powiem 
panu, że niejako zderzając to z pana pytaniem, mam 
problem. Dlatego że ja w tym druku nie widzia-
łam słowa „prywatyzacja”. Pan mówi o tym, czy 
podtrzymujemy to pytanie o prywatyzację zawarte 
we wspomnianym druku… Ale w tym druku nie 
ma słowa „prywatyzacja”. Tam jest takie pytanie: 
„Czy jesteś za utrzymaniem dotychczasowego sys-
temu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego «Lasy Państwowe», określonego w usta-
wie z dnia – tutaj podstawa prawna – co zabezpie-
cza dotychczasową rolę tego podmiotu w wypeł-
nianiu potrzeb narodowych?”. I pytanie z wniosku 
pana prezydenta Dudy: „Czy jest Pan/Pani za 
utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjo-
nowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
«Lasy Państwowe»?”. I w jednym, i drugim pyta-
niu jest z dużej litery… Ja wiem, o co pan pytał, 
i ja, Panie Senatorze, mimo wszystko postaram 
się odpowiedzieć na zadane przez pana pytanie, 
chociaż mówiłam już o tym na początku. Pytanie 
o utrzymanie dotychczasowego systemu funkcjono-

(senator B. Śmigielski)
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w wielu sytuacjach razem działaliśmy w Solidarności. 
Akurat ta dzisiejsza dyskusja, Panowie, po rocznicy 
Solidarności, obnaża nas. Mówię „nas”, ale ona ob-
naża nie wszystkich nas. I pokazanie jej… Na szczę-
ście nie ma transmisji, ale może powinna być, żeby 
społeczeństwo widziało, o czym my dyskutujemy 
i jakie są pytania.

I w związku z tym ja, Pani Minister, pytam tak. 
Czy pan prezydent, przekazując pani informacje 
o tych pytaniach, był w garniturze granatowym czy 
czarnym? Czy był w obuwiu stosownym, reprezenta-
cyjnym, czy raczej takim sobie? Bo pani pewnie je wi-
działa. Czy światło płynęło z lamp halogenowych, czy 
innych? Ale przede wszystkim te buty… Być może 
te buty spowodowały – bo może były za ciasne – że 
pan prezydent skorzystał ze swojego prawa, z które-
go według kolegów w ogóle nie powinien korzystać. 
Prezydent Komorowski – mówię to o drugim swoim 
koledze – miał takie prawo, między turami zjazdu 
miał prawo się wygłupiać, że tak to określę od razu, 
a obecny prezydent takiego prawa nie ma.

A zatem jeszcze to powtórzę, Pani Minister. Czy 
wręczył to pani w garniturze, czy w stroju takim 
sobie, nieoficjalnym? Czy miał krawat, czy nie miał 
krawatu? I w końcu czy paliło się światło jaśniejsze, 
czy ciemniejsze? Te pytania zadaję tylko i wyłącz-
nie w kontekście wspomnianego Wańkowicza, któ-
ry odpowiedział, że jemu się tak podobało. Czyżby 
prezydentowi też tak się podobało, że skierował do 
nas takie pytania?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Pan senator Aleksander Pociej zadaje pytanie. 

Bardzo proszę.
(Głos z sali: Wykreślił się.)
Pan senator wykreślił się z listy, tak?
(Senator Aleksander Pociej: Zrezygnowałem.)
(Senator Alicja Zając: Czytał Wańkowicza.)
Aha, zrezygnował pan. A, nie wiedziałem o tym, 

przepraszam bardzo.
Pan senator Jan Rulewski.
Teraz pan, Panie Senatorze, zadaje pytanie.

Senator Jan Rulewski:
Tak. Dziękuję.
Pani Minister, na poprzednie pytanie pani mi pre-

cyzyjnie nie odpowiedziała, a nawet nadużyła moich 
praw autorskich, to teraz łatwiejsze pytanie.

Niewątpliwie kiedy pan prezydent kalkulował 
swoją inicjatywę, musiał brać pod uwagę, czy ona 
wygra; zresztą w uzasadnieniu twierdzi, że wygra. 
Z moich obliczeń – proszę je śledzić, może nie umiem 
liczyć – wynika, że trudno jest uzyskać 55% fre-

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
(Senator Bogusław Śmigielski: Panie Marszałku…)
Tak, Panie Senatorze? Chce pan jeszcze dopytać?
(Senator Bogusław Śmigielski: Chciałbym jeszcze 

dopytać.)
Bardzo proszę.

Senator Bogusław Śmigielski:
Chciałbym panią minister zapytać, czy to jest zysk 

przed opodatkowaniem, czy po opodatkowaniu.
(Senator Alicja Zając: Ale to nie jest debata fi-

nansowa.)
Nie, nie, to jest bardzo istotne. Bo pani mówi 

o zysku, a my mówimy o jednostce organizacyjnej, 
która z ramienia Skarbu Państwa reprezentuje nas 
wszystkich.

Szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska:
Panie Senatorze, powiem szczerze…
(Senator Bogusław Śmigielski: To ja dopytam da-

lej.)
Nie, momencik. Ja to sprawdzę i powiem. Ale 

niezależnie od tego, czy to by było przed opodat-
kowaniem, czy po opodatkowaniu, dla mnie to jest 
800 milionów zł, które w latach 2014–2015 zostały 
wyjęte z tego przedsiębiorstwa. To jest 800 milio-
nów zł, które miały być przeznaczone właśnie na 
realizację zasad funkcjonowania przedsiębiorstwa 
Lasy Państwowe.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Teraz pan senator Mieczysław Gil. Bardzo proszę.
(Senator Mieczysław Gil: Ja?)
Tak, Panie Senatorze, teraz pan zadaje pytanie.

Senator Mieczysław Gil:
Szanowny Panie Marszałku… 
(Głos z sali: Nie słychać.)
Przepraszam, chwileczkę.
Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Pani 

Minister! Szanowni Panowie Senatorowie, szcze-
gólnie – tu tak się zwrócę – Senatorowie Platformy 
Obywatelskiej!

Melchior Wańkowicz zapytany, dlaczego użył 
w swojej książce jak na owe czasy ponoć ordynar-
nych określeń na niektóre sprawy, odpowiedział: bo 
mi się tak podobało. I chciałbym przywołać to ha-
sło z pełną szczerością wobec panów, bo przecież 
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(senator  J. Rulewski) na dzień 6 września. To, co mogłam powiedzieć, 
już państwu przekazałam. Pan prezydent, o czym 
państwo przecież doskonale wiecie, w specjalnym 
orędziu do narodu powiedział, podkreślił, że utrzy-
muje w mocy referendum, o które występował pan 
prezydent Bronisław Komorowski. I ja tutaj napraw-
dę nie chciałabym dokonywać oceny i kalkulacji. 
Oczywiście jako człowiek prywatny własną ocenę 
tego referendum, postanowionych pytań, otoczki 
i sytuacji, w jakiej te pytania były postawione, mam 
jednoznaczną. Jednak teraz, kiedy występuję przed 
państwem z tej mównicy, reprezentuję prezydenta 
Andrzeja Dudę i do tego referendum po prostu nie 
chcę się ustosunkowywać, bo takiego upoważnienia 
jako reprezentant pana prezydenta nie mam.

Pan senator Rulewski pyta o kalkulację i czy ini-
cjatywa jest chybiona na starcie. Panie Senatorze, 
wszystko w rękach państwa, wszystko w rękach…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: …pana 
senatora.)

…pań i panów senatorów. Jeżeli państwo wyra-
zicie zgodę na...

(Senator Jan Rulewski: Przy założeniu, że będzie 
zgoda.)

…przeprowadzenie tego referendum, wówczas 
zobaczymy. Ale tu też się odniosę, nie wchodząc 
w meritum, tylko porównując te dwa referenda… 
Przecież reprezentant pana prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, który stał w tym miejscu przed 
kilkoma miesiącami, też nie odpowiedziałby panu 
na pytanie, jak będzie wyglądała sytuacja i czy ini-
cjatywa nie jest chybiona. Jako ludzie możemy się 
domyślać, czy jest chybiona, czy nie jest chybiona. 
Ale pełną odpowiedź na pana pytanie dostanie pan 
w niedzielę późnym wieczorem i wtedy pan się do-
wie, czy ta inicjatywa była chybiona, czy nie była 
chybiona. Jednak, Szanowni Państwo, w przypad-
ku tego referendum, o którym rozmawiamy, jest 
trochę inna sytuacja, nawet może nie trochę inna, 
a znacząco inna sytuacja. Bo referendum zarządzone 
na 6 września to była inicjatywa pana prezydenta 
Komorowskiego, do której, zgodnie z konstytucją, 
miał prawo. W przypadku wniosku o referendum, 
o którym dzisiaj rozmawiamy, referendum, o któ-
re wnosi pan prezydent Andrzej Duda, jest inna 
sytuacja. To oczywiście też jest inicjatywa pana 
prezydenta, jednak to jest inicjatywa poparta przez 
osoby podpisane pod trzema inicjatywami referen-
dalnymi, które to Sejm odrzucił albo nad którymi nie 
chciał się pochylić, tak jak w przypadku referendum 
w sprawie Lasów Państwowych. I tym się różnią te 
dwie inicjatywy.

A wyniki, Panie Senatorze, będziemy znali dopie-
ro po zakończeniu głosowania, po zamknięciu lokali 
wyborczych i po oficjalnym komunikacie Państwowej 
Komisji Wyborczej. W tym momencie jesteśmy w ta-

kwencji, a wiążące jest przy 55%. PiS reprezentuje 
zaledwie 40% tego, czyli osiem milionów ludzi. 

Wobec założenia, że pozostali nie poprą pana 
prezydenta, a frekwencja będzie za niska, pytam: 
czy nie uważa pani, że ta inicjatywa jest chybiona 
w momencie startu? To wszystko. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Wszystko, jak rozumiem.
Teraz pan senator Ryszka. Bardzo proszę.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, zapewne to nie jest pytanie wprost 

do pani, ale chciałbym prosić o ustosunkowanie się 
do referendum zarządzonego na wniosek prezydenta 
Komorowskiego. 

Czy nie dziwi to, że w niedzielę czeka nas to re-
ferendum, tymczasem były prezydent zupełnie prze-
stał się nim interesować, a także politycy Platformy 
Obywatelskiej woleliby, żeby tego referendum nie 
było, żeby o nim zapomnieć? O co tu chodzi? To 
zaważy w ogóle na obniżeniu rangi referendum. 
Czy na tym zależy byłemu prezydentowi Platformy 
Obywatelskiej? To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, ważniejsze. Czy były prezydent 
oraz politycy Platformy Obywatelskiej, obawiając 
się fiaska frekwencji w referendum 6 września, nie 
pozwolą na referendum 25 października, ponieważ 
byłoby to zwycięstwo Polaków opowiadających się 
za prezydentem Dudą?

Są to pytania trochę nawiązujące do pytań mojego 
poprzednika, senatora Rulewskiego. Ale na takie gdy-
banie, że tak powiem, postarajmy się odpowiedzieć. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, bardzo proszę.

Szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska:
Odpowiadam na pytanie pana senatora Ryszki.
Panie Senatorze, pozwoli pan, że będę odpowia-

dała zgodnie z upoważnieniem, które przekazał mi 
pan prezydent Andrzej Duda. A upoważnienie do-
tyczy referendum i wniosku o przeprowadzenie re-
ferendum w dniu 25 października 2015 r. Nie mam 
upoważnienia ani nie mam pełnomocnictwa do wy-
powiadania się w zakresie referendum zwołanego 
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(szef M. Sadurska) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Pan senator Krzysztof Słoń. Bardzo proszę.

Senator Krzysztof Słoń:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, mam do pani trzy pytania.
Czy przedstawiciele rodziców w trakcie konsul-

tacji zgłaszali rygorystyczną potrzebę i konieczność 
utrzymania dzieci poza systemem edukacji aż do 
siódmego roku życia, czy też może postulowali i go-
dzą się z tym, żeby dzieci jak najwcześniej były w ten 
system wprowadzone, ale na warunkach odpowied-
nich do wieku i poziomu rozwoju, czyli żeby zostały 
objęte nowoczesną opieką przedszkolną, w tym także 
tak zwaną zerówką, by w ten właśnie sposób przy-
gotowane weszły łagodnie i bezpiecznie w system 
edukacji wczesnoszkolnej od siódmego roku życia?

Drugie pytanie. Czy była dyskutowana możliwość 
rozdzielenia pytania dotyczącego obniżenia wieku 
emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych 
ze stażem pracy na dwa odrębne pytania?

I trzecie moje pytanie. Czy przedstawiciele środo-
wisk zgłaszających do Sejmu projekty referendalne 
zgłaszali panu prezydentowi zastrzeżenia dotyczące 
ogólności pytań pana prezydenta lub tego, że te py-
tania nie odpowiadają duchowi pytań i zagadnień za-
wartych w ich projektach referendalnych, na przykład 
z tego powodu, że ich postulaty nie będą rozpisane na 
więcej pytań referendalnych? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Stanisław Kogut. Bardzo proszę.

Senator Stanisław Kogut:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie! 

Pani Minister! Drodzy Goście!
Ja na samym wstępie chciałbym tak powiedzieć 

pani minister: niech pani przekaże panu prezyden-
towi, doktorowi Andrzejowi Dudzie gratulacje, że 
bardzo konsekwentnie realizuje to, co mówił w kam-
panii wyborczej.

Teraz może trochę historii, Pani Minister. Nie 
byłoby może tej sytuacji, gdyby w pewnym okresie, 
kiedy związki składały w związku z projektem usta-
wy swoje propozycje dotyczące wieku emerytalnego, 
w Sejmie obecna pani premier, a wtedy marszałek Ewa 
Kopacz, a tutaj pan marszałek Bogdan Borusewicz 
dopuścili do głosu przedstawicieli związków zawo-
dowych. Kiedy ja tu składałem wniosek o ich dopusz-
czenie, to powiedziano, że jest to niemożliwe.

kiej sytuacji, że w państwa rękach, w rękach pań i pa-
nów senatorów, jest decyzja, czy będziemy mogli rów-
nież ocenić kalkulację referendum z 25 października 
właśnie w dniu 25 października. Czy to referendum 
będzie się mogło odbyć, referendum, które – zgodzą 
się państwo ze mną – nie będzie pociągało kosztów fi-
nansowych, jeżeli chodzi o jego przeprowadzenie, bo 
przecież o tym mówi art. 90 ustawy o referendach… 
Tak naprawdę decyzja jest teraz w państwa rękach.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję 
bardzo…)

(Senator Czesław Ryszka: Ja nie dostałem odpo-
wiedzi.)

Panie Senatorze, pan nie dostał odpowiedzi…
(Senator Czesław Ryszka: Ale było pytanie…)
…bo pan mnie pytał o ocenę. Ja mam ocenę, ale 

nie chcę prezentować jej jako reprezentantka pana 
prezydenta.

(Senator Czesław Ryszka: Ale było inne pytanie: 
czy gra Senatu wokół tych referendów w ogóle nie 
obniży w społeczeństwie rangi referendum?)

Dobrze, to na to pytanie odpowiem...
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Bardzo 

proszę, Pani Minister: ranga referendum.)
Na to pytanie odpowiem, bo rozumiem, że to 

jest pytanie techniczne. Szanowni Państwo, udział 
w referendum jest jednym z podstawowych praw 
obywateli, udział w referendum jest doniosłym 
aktem jasnego współdecydowania. I oczywiście 
mogę opierać się na sześciu milionach podpisów 
tych osób, które powiedziały, że chcą wziąć udział 
w tej chyba najbardziej doskonałej formie demo-
kracji bezpośredniej, a mianowicie w referendum, 
w którym odpowiada się na podstawowe pytania. 
I oczywiście na pytanie pana senatora można od-
powiedzieć w formie pewnego domniemania, bo 
wiemy, jakie niezadowolenie opinii publicznej, 
tych osób, które podpisały się pod wnioskami re-
ferendalnymi, następnie w Sejmie odrzuconymi, 
wzbudził właśnie akt odrzucenia przez Sejm ich 
postulatów. Ich postulatem było wzięcie udziału 
w referendum. I możemy domniemywać, Panie 
Senatorze, że ewentualna decyzja negatywna – 
ja cały czas podkreślam, że ewentualna, bo mam 
nadzieję, że państwo zachowają współmierność, 
że referendum w dniu 25 października potraktują 
tak jak referendum w dniu 6 września, że decy-
zja państwa wyrażona za dwa dni będzie podobna 
w skutkach, że dacie państwo obywatelom szansę 
współdecydowania – spowoduje to, że obywatele, 
Polacy będą chyba… no nie wiem, jakiego słowa 
użyć, żeby to nie było zbyt mocne… rozczarowani, 
że odbiera się im to podstawowe prawo określone 
w konstytucji.
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przygotowanie szkół i nauczycieli do tego ważnego, 
bardzo delikatnego zadania? Jakie informacje miał 
w tej sprawie? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Pani Minister.

Szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska:

Zacznę może od końca i odpowiem na pytanie 
pana senatora Ryszki. Tak, na spotkaniu z wnio-
skodawcami inicjatyw referendalnych, o którym to 
spotkaniu już państwu mówiłam, przedstawiciele 
Stowarzyszenia „Rzecznik praw rodziców” mówi-
li, jaki jest sens kontynuacji odrzuconego wnio-
sku o obywatelskie referendum ogólnokrajowe. 
Podnosili oni argument, o którym już mówiłam, 
że to rodzice znają swoje dzieci i wiedzą, na jakim 
są etapie rozwoju, czy są w pełni przygotowane do 
tego, żeby rozpocząć edukację w wieku sześciu 
lat. Na tym spotkaniu były też podnoszone sprawy 
związane z infrastrukturą szkolną, z zapleczem 
szkolnym, z przystosowaniem szkół do potrzeb 
małych dzieci czy z brakiem takiego przystoso-
wania. Mówiono, że bardzo często dzieci są, że 
tak powiem, wtłaczane do dużych kompleksów 
szkolnych, co na pewno dzieciom nie służy. Takie 
argumenty padały również.

Jeśli chodzi o wypowiedź pana senatora Koguta, 
traktuję ją raczej jako głos w dyskusji i oczywiście 
dziękuję za pańskie słowa.

A odpowiadając na pytanie pana senatora Słonia, 
chcę powiedzieć, że wszystkie sprawy związane 
z wiekiem rozpoczęcia obowiązku szkolnego były 
rozstrzygane – brak zerówki, przygotowanie dzie-
ci do edukacji itd. Pytał pan, czy była możliwość 
dodania pytań i czy ta kierunkowość, ogólność py-
tań referendalnych związana była z tym, że w tej 
nowej inicjatywie referendalnej każdy z wniosko-
dawców miał możliwość zadać tylko jedno pytanie. 
Szanowni Państwo, otóż ustalono, że, po pierwsze, 
każdy wnioskodawca składa jedno pytanie, a po 
drugie, że wnioskodawca na etapie formułowania 
czy doprecyzowania wniosku mógł również do-
określić, nawet delikatnie zmienić – ale oczywiście 
nie zmieniając sensu swojej inicjatywy – pytania 
referendalne.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Aleksander Pociej, bardzo proszę.

Sprawa następna, Pani Minister. Bardzo traf-
nie pani odpowiada na temat sześciolatków. Ja po-
wiem o tym na własnym przykładzie. Mam wnuka, 
który poszedł wczoraj do szkoły jako sześciolatek. 
Pierwsze, co zrobił po przyjściu ze szkoły, to poleciał 
do klocków, aby je układać. Rozmawiam z córką, 
córka mi mówi tak: tatusiu drogi, rodzice odraczają 
masę dzieci, żeby nie szły do szkoły, żeby podnieść 
ten wiek… Dlaczego nie bierze się tego pod uwagę, 
ino faktycznie lansuje się swoją tezę?

Lasy Państwowe… Państwo Drodzy, to na-
prawdę podstawowa sprawa dla Rzeczypospolitej. 
Dziwię się paniom i panom senatorom, że te ar-
gumenty, kiedy broniliście… Kiedy w ciągu dwu-
dziestu czterech godzin przygotowano pytania re-
ferendalne na 6 września, to wtedy nie widzieliście 
w tym nic złego, ino uznaliście, że wszystko jest 
super. A dzisiaj – nie wiem dlaczego i nie wiem 
po co – robi się frontalny atak. Państwo Drodzy, 
ja apeluję o to, aby przegłosować to, czego chce 
społeczeństwo. Pod tymi trzema punktami refe-
rendalnymi podpisało się sześć milionów obywateli 
i łatwo możemy sobie obliczyć, jaki to jest procent 
społeczeństwa.

Pani Minister, serdecznie panią przepraszam za 
niektórych senatorów, którzy panią obrażają – nie 
jako ministra, ale jako kobietę. Trzeba taktownie, 
z pełną kulturą i z godnością walczyć o swoje racje. 
Ja do świętoszków też nie należę, raczej jestem ra-
dykałem, ale nigdy nikomu nie ubliżałem. I proszę 
przekazać najlepsze pozdrowienia dla pana prezyden-
ta i pogratulować mu tego, że jest tak konsekwentny. 
Ja na pewno będę głosował za referendum.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, będzie mógł pan to wszystko 

powiedzieć w trakcie dyskusji, a teraz jest czas na 
zadawanie pytań.

(Senator Stanisław Kogut: Dziękuję, Panie 
Marszałku, i przepraszam.)

Bardzo proszę, Panie Senatorze. Trzeba było za-
dać pytanie, a jeżeli nie miał pan pytań – zabrać głos 
w dyskusji.

(Senator Stanisław Kogut: Dobrze.)
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Ryszka teraz zadaje pytanie.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, mam takie pytanie: czy prezydent 

Andrzej Duda, włączając do pytań referendalnych 
pytanie dotyczące sześciolatków, brał pod uwagę 

(senator S. Kogut)
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I odpowiedź na ostatnie pytanie, dotyczące siedmio-
latków. Jak rozumiem, pana pytanie dotyczyło tego, czy 
jeżeli referendum zostanie przez państwa przegłosowa-
ne, to znaczy wniosek pana prezydenta… Chodziło o to, 
czy jeżeli później ustawodawca – Sejm, Senat – zmieni 
w tym zakresie prawo, to czy nastąpi coś takiego jak 
przymus dotyczący siedmiolatków… Panie Senatorze, 
tak nie będzie. Przymus edukacji szkolnej w przypadku 
siedmiolatków… Ten obowiązek szkolny obowiązywał 
również mnie, a także, jak sądzę, państwa. To jednak 
nie oznaczało, że rodzice, którzy widzieli, że ich dziecko 
jest bardzo dobrze rozwinięte, radzi sobie w grupie, jest 
samodzielne… Proszę państwa, bardzo często były też 
inne powody. I tak na przykład rodzice chcieli wysłać 
rodzeństwo, dzieci urodzone rok po roku, razem do 
szkoły. Wówczas rodzic zgłaszał się do właściwej po-
radni i brał zaświadczenie, że jego dziecko może roz-
począć edukację wcześniej. To było prawo rodzica, to 
było zagwarantowane prawo rodzica. Teraz rodzic musi 
udowadniać, że jego dziecko nie jest jeszcze przygoto-
wane do edukacji, a wtedy udowadniał, że jego dziecko 
jest już w stanie ją rozpocząć.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: To zasad-
nicza różnica, zasadnicza.)

I tu jest różnica, tylko, Panie Senatorze, jeżeli spoj-
rzymy… Jeżeli pan sobie tego życzy, to ja poproszę 
ministerstwo edukacji, żeby dało konkretną odpowiedź 
na moje pytanie, bo myślę, że to będzie bardzo ważne. 
Porównajmy liczbę zaświadczeń pobieranych przed 
reformą do liczby zaświadczeń pobieranych teraz. To 
znaczy teraz chodzi o osoby, które nie chcą wysyłać 
swoich dzieci do szkoły, a przed reformą chodziło 
o liczbę zaświadczeń z poradni potwierdzających, że 
dziecko jest gotowe do pójścia do szkoły. No, te liczby 
są nieporównywalne. Teraz odbywa się to masowo, 
na wielką skalę, o czym świadczą również informacje 
przekazywane przez poradnie. Dziękuję.

(Senator Marek Borowski: Nie jest to masowe, 
nie jest.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Więcej pytań nie widzę.
Dziękuję bardzo, Pani Minister, dziękuję bardzo. 

(Oklaski)
(Szef Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata 

Sadurska: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
A teraz bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 

Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych, Komisji Środowiska, Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu, pana senatora 
Marka Borowskiego, o przedstawienie opinii komisji.

Senator Aleksander Pociej:

Pani Minister, dziękując bardzo, że zwróciła pani 
uwagę na moją wypowiedź podczas debaty tutaj, 
w Senacie, na temat referendum, które się odbędzie za 
parę dni, gratuluję, że pani się tak przygotowała. Mam 
nadzieję, że równie wnikliwie przejrzała pani wypo-
wiedzi kolegów z Prawa i Sprawiedliwości, którzy od 
czci i wiary… potępiali zgodę na referendum. Użyła 
pani przed chwilą, i to był trzeci raz, argumentu, że 
to rodzice powinni decydować – bo wiedzą najlepiej, 
znają najlepiej swoje dzieci – kiedy dziecko ma iść do 
szkoły. Ja się z tym zgadzam. Sam mam czworo dzieci 
i też uważam, że rodzice powinni o tym decydować. 
Tylko w takim razie dlaczego, zadając takie, a nie inne 
pytanie referendalne, zmusza pani siedmiolatki… To 
jest zmuszenie siedmiolatków do chodzenia do szkoły. 
Czy uważa pani, że wprowadzenie tego progu sied-
miu lat… Czy będzie pełna swoboda w tym zakresie, 
czy po prostu zmiana wieku, w którym dzieci idą do 
szkoły, a rodzice nadal nie będą mieli nic do gadania?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Momencik, Pani Minister… Czy ktoś chce jeszcze 

zadać pytanie?
(Szef Kancelarii Prezydenta RP Małgorzata 

Sadurska: To może ja odpowiem w tym czasie.)
Jak widzę, nie ma zgłoszeń. To jest ostatnie py-

tanie.
Pani Minister, bardzo proszę.

Szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska:
Panie Senatorze, ja pamiętam dyskusję na temat 

referendum z dnia 6 września, która odbywała się 
w Senacie. Pamiętam dyskusję, jaka odbywała się 
wówczas w mediach. Pamiętam również dyskusję, 
jaka odbywała się w środowisku naukowym. Bardzo 
często pojawiał się wówczas zarzut niekonstytucyjno-
ści. Cytując pana wypowiedź, uznałam… Pozwoliłam 
sobie zacytować fragment pana wystąpienia w trakcie 
tamtej debaty, gdyż stanowi ono clou dyskusji dzisiej-
szej: naród ma prawo decydować.

(Senator Aleksander Pociej: Tak, to moje słowa.)
Panie Senatorze, ja też uważam, że naród ma pra-

wo decydować. Pan się powoływał na zapisy kon-
stytucyjne. Bardzo słusznie, tylko że w przypadku 
tego referendum nie mamy zarzutów dotyczących 
niekonstytucyjności pytań. Powtarzam: nie mamy 
zarzutów co do niekonstytucyjności pytań.

(Senator Aleksander Pociej: Mamy cztery opi-
nie…)

A w tamtym przypadku ten zarzut był bardzo po-
wszechnie, Panie Senatorze, podnoszony.
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to jest „bez Sejmu”, „bez Senatu” lub „bez referen-
dum”. I to tyle, że tak powiem, nie rozwodząc się. To 
jest tekst czterostronicowy, on jest dostępny, tak że 
państwo senatorowie będą mogli się z nim zapoznać.

Komisja zwraca także uwagę na fakt, że prowa-
dzenie kampanii referendalnej w trakcie kampanii 
wyborczej ma swoje prawa i swoje ograniczenia. I tak 
na przykład eksponowanie w tej kampanii – mówię 
o kampanii referendalnej – wizerunków kandydatów 
na posłów i senatorów może zostać ocenione jako 
naruszające wyłączność komitetów wyborczych na 
prowadzenie kampanii wyborczej. No cóż, mogę tyl-
ko powiedzieć, że każda z kwestii, które zostały po-
ruszone przez Państwową Komisję Wyborczą, może 
wywołać dyskusję – i taką dyskusję pewnie wywoła. 
W jednej z sześciu opinii jeden z opiniujących kon-
stytucjonalistów, mianowicie chyba pan doktor czy 
profesor Wiszowaty, zwrócił na to uwagę i stwierdził, 
że jego zdaniem Państwowa Komisja Wyborcza nie 
ma uprawnień do zmieniania przepisów, które mają 
charakter ustawowy, i że musiałoby to być dokonane 
ustawą, a w związku z tym, jego zdaniem, łączenie 
wyborów z referendum w obecnym stanie prawnym 
nie jest możliwe. Tak że jest jedna taka opinia.

Druga kwestia, która była poruszana, to czy każdy 
wniosek obywatelski poparty podpisami, a odrzucony 
przez Sejm, będzie podtrzymywany przez prezydenta. 
Innymi słowy, czy wytwarza się tutaj pewien obyczaj, 
pewien uzus, czy tego należy się spodziewać w przy-
szłości. To była druga wątpliwość.

Trzecia wątpliwość dotyczyła kwestii szczegól-
nego znaczenia dla państwa. I była nad tym spora 
dyskusja, bo rzeczywiście opinie w tej sprawie są 
rozbieżne. Niektóre z opinii konstytucjonalistów, ja-
kie otrzymaliśmy, są rozległe, liczą po kilkanaście 
stron, i bardzo, że tak powiem, wnikliwie podcho-
dzi się w nich do tej sprawy. Mogę powiedzieć tylko 
tyle, że właściwie wszystkie te opinie stwierdzają, 
że wspomniana kwestia nie jest nigdzie jednoznacz-
nie określona, nie ma też żadnego ciała, żadnego 
organu, który w tej sprawie mógłby się wypowie-
dzieć. Sugerowano na przykład, że może Trybunał 
Konstytucyjny by się wypowiadał, czy jakaś sprawa 
ma zasadnicze, szczególne znaczenie, czy też nie. Tak 
więc nie ma takiego organu. W związku z tym mogą 
się wypowiadać prawnicy, konstytucjonaliści, i oczy-
wiście prezydent ma prawo stwierdzić, że tak właśnie 
uważa. Takie prawo ma również Senat, senatorowie. 
Ta sprawa jest więc po prostu ocenna. A jeżeli chodzi 
o taki jakby przegląd opinii, to jeszcze wrócę do niego 
na sam koniec.

Czwarta wątpliwość dotyczyła Lasów 
Państwowych. Ja już nie będę tego tu powtarzał, bo 
nasza dzisiejsza debata w dużym stopniu zdominowa-
na jest przez kwestię lasów. W każdym razie w trakcie 
debaty na pytania odpowiadała także przedstawiciel 

Senator Sprawozdawca 
Marek Borowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Opinia komisji, jeśli tylko do tego to sprowadzić, 

jest krótka i treściwa. Mianowicie komisja… A wła-
ściwie nie jedna komisja, tylko sześć komisji większo-
ścią głosów, można powiedzieć, odrzuciło propozycję 
pana prezydenta Andrzeja Dudy. Zgłoszono także 
wniosek mniejszości, w którym oczywiście chodzi 
o to, aby przyjąć tę propozycję. I tyle, jeśli chodzi 
o samą opinię.

Jednak jako sprawozdawca chociaż w kilku sło-
wach przekażę, jak przebiegała dyskusja, która miała 
miejsce na posiedzeniu komisji. Jak powiedziałem, 
było to posiedzenie sześciu komisji, w związku z tym 
na tej sali siedziało, jak pokazało głosowanie, czter-
dziestu pięciu senatorów, czyli praktycznie prawie 
połowa Senatu była obecna. Dyskusja w pewnym 
sensie była bardzo podobna do dzisiejszej, bo pani mi-
nister przedstawiła propozycję, przedstawiła uzasad-
nienie, a następnie miały miejsce pytania, a w ramach 
tych pytań – także wypowiedzi członków komisji. 
Oczywiście przede wszystkim były zgłaszane wątpli-
wości, co jest zrozumiałe w takiej sytuacji. Dotyczyły 
one na przykład tego – ten temat był dzisiaj w mniej-
szym stopniu podnoszony – czy wybory i referen-
dum w świetle tych przepisów, które mamy, mogą 
być organizowane razem. W tej sprawie wypowiadała 
się pani Beata Tokaj, sekretarz Państwowej Komisji 
Wyborczej i szefowa Krajowego Biura Wyborczego, 
zresztą obecna też dzisiaj, i stwierdziła, że prawo to 
dopuszcza.

Jest także szersza znacznie odpowiedź na pi-
śmie Państwowej Komisji Wyborczej w tej sprawie, 
w której ona stwierdza, że oczywiście konieczne 
jest dokonanie szczegółowej analizy, ale swoją opi-
nię w zakresie godzin przeprowadzania głosowania 
– a tu jest problem, jak wiemy – komisja będzie mo-
gła wydać po ewentualnym wyrażeniu przez Senat 
Rzeczypospolitej Polskiej zgody na zarządzenie re-
ferendum na dzień 25 października. Tak że jak to 
by miało wyglądać, na razie jeszcze nie wiadomo. 
Komisja również zasygnalizowała, że w przypadku 
zarządzenia referendum wystąpi do ministra admi-
nistracji i cyfryzacji z wnioskiem o pilną zmianę 
rozporządzenia określającego między innymi wzór 
spisu wyborców – zmiana polegałaby na dodaniu do 
wzoru dodatkowej rubryki na potwierdzenie odbio-
ru karty do głosowania w referendum ogólnokrajo-
wym. Jednak stwierdza również, że gdyby minister 
administracji i cyfryzacji nie dokonał zmiany roz-
porządzenia w tym zakresie, to Państwowa Komisja 
Wyborcza zaleci komisjom obwodowym analogiczne 
postępowanie, takie, aby w rubryce „uwagi” czyniły 
odpowiednie adnotacje dotyczące pobranych kart, 
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(senator sprawozdawca M. Borowski) Wiszowaty, Chmaj i Banaszak. I trzeba powiedzieć 
o tym, że pytanie, które Kancelaria Senatu zadała, 
dotyczyło zgodności z konstytucją, bo takie pyta-
nia kancelaria zadaje, nie zadaje pytań dotyczących 
racjonalności, celowości, sensu itd., itd., bo takie 
pytania można zadać tylko senatorom. Ale jeśli cho-
dzi o konstytucyjność, to takie pytanie było zadane. 
I oczywiście powstała kwestia, w jakim zakresie to 
rozpatrywać, co to miałoby oznaczać. Otóż rozpatry-
wane to było generalnie z dwóch punktów widzenia. 
Pani minister poruszyła tylko jeden aspekt tej sprawy, 
mianowicie art. 125 konstytucji, który mówi: „w spra-
wach o szczególnym znaczeniu dla”… I w związku 
z tym zajęła się kwestią tego, jaka jest opinia na temat 
tego „szczególnego znaczenia” w stosunku do tego 
referendum i do tych pytań. I to szczególne znaczenie 
w przypadku tych pytań zostało zakwestionowane 
przez profesora Zolla, profesor Zoll zakwestionował 
wszystkie trzy pytania i stwierdził, że żadne z nich 
nie spełnia wymogu dotyczącego szczególnego zna-
czenia. Również pan profesor Chmaj zakwestionował 
jedno z pytań, pytanie drugie, czyli kwestię Lasów 
Państwowych. Stwierdził, że to także nie ma szcze-
gólnego znaczenia. Można wobec tego powiedzieć, 
że raczej wyraźna większość uważała, że kwestie, 
które są w tych pytaniach poruszone, kwalifikują się 
do kwestii o szczególnym znaczeniu dla państwa.

Ale na tym nie kończy się rozpatrywanie kwestii 
konstytucyjności i na to zwraca uwagę… W przy-
padku niejednej opinii zwracałem uwagę na to, że 
konstytucja w różnych przepisach wymaga również 
określoności, jasności i rzetelności. I w związku z tym 
to, jak jest zadawane pytanie… To jest trochę tak 
jak z legislacją. Trybunał Konstytucyjny domaga się 
rzetelnej legislacji. Jeśli legislacja nie jest rzetelna, 
nie jest jasna i nie jest zrozumiała, to jest sprzecz-
na z konstytucją. Podobnie jest tutaj. Profesorowie 
rozpatrywali te pytania również z tego punktu wi-
dzenia, no i tutaj wyniki są inne. Mianowicie jeśli 
chodzi o określoność, jasność tych pytań, to profe-
sor Piotrowski zakwestionował pytanie pierwsze 
i drugie… Ja przypomnę, że pierwsze pytanie do-
tyczy wieku emerytalnego, drugie dotyczy Lasów 
Państwowych, trzecie dotyczy sześciolatków. Profesor 
Piotrowski zakwestionował pytanie pierwsze i drugie, 
profesor Zoll – już to powiedzieliśmy – zakwestiono-
wał wszystkie pytania, profesor Orłowski zakwestio-
nował pytanie pierwsze i drugie, profesor Wiszowaty 
nie miał zastrzeżeń, profesor Banaszak też nie miał 
zastrzeżeń, profesor Chmaj zakwestionował pytanie 
drugie. A więc jeśli spojrzeć na to w ten sposób, to 
można powiedzieć, że jeśli chodzi o pytanie drugie, 
dotyczące Lasów Państwowych, to ze względu na 
jego określoność zostało ono zakwestionowane przez 
czterech na sześciu wydających opinię, a w przypad-
ku pytania pierwszego zrobiło tak trzech na sześciu. 

ministerstwa środowiska, dyrektor departamentu, 
pani Maria Zachwatowicz, która wyjaśniła, że w kon-
tekście różnych obaw, które były wyrażane, nie można 
powiedzieć… Bo pojawiła się kwestia finansów i tego, 
że Lasy Państwowe w pewnym momencie zostały 
włączone do instytucji finansów publicznych i muszą 
odprowadzać pewne kwoty do budżetu. I to kwestio-
nowano. Odpowiedziano, że nie można powiedzieć, 
aby jakiekolwiek odprowadzanie kwot do budżetu czy 
też brak takiego odprowadzania mogły mieć wpływ 
na stan gospodarki leśnej albo na ilość pozyskiwanego 
drewna, ponieważ dzieje się to na podstawie planów 
urządzenia lasu, które są zatwierdzane przez ministra 
środowiska. A zresztą ilość pozyskiwanego drewna 
wzrasta systematycznie od około dwudziestu lat.

Padały także pytania dotyczące kwestii postawio-
nej przez marszałka Borusewicza, czyli rozszerzenia 
uzasadnienia o skutki finansowe, prawne i społeczne. 
Prowadzący obrady pan senator Sepioł odczytał od-
powiedź, bo ta akurat nadeszła. Ona jest znana, była 
tu szeroko dyskutowana, w związku z tym już nie 
będę się do tego odnosił.

Oczywiście były pytania o to, na ile niektóre py-
tania w referendum mogą być kierunkowe. To się po-
wtórzyło również dzisiaj. Były także pytania o koszty 
dotyczące decyzji w sprawie sześciolatków. To może 
mniej wybrzmiało w dzisiejszej dyskusji, ale podno-
szono kwestię, że jeśli referendum będzie miało cha-
rakter wiążący, czyli frekwencja będzie odpowiednia, 
powyżej 50%, to ponieważ – inaczej niż w przypadku 
pytania w sprawie emerytur, które rzeczywiście jest 
kierunkowe – pytanie w sprawie sześciolatków nie 
jest kierunkowe, tylko konkretne, to zgodnie z ustawą 
o referendum parlament powinien przyjąć ustawę 
niejako wykonującą wynik tego referendum, czyli 
wobec tego skutki finansowe, społeczne, prawne itd. 
jednak wystąpią. Tę kwestię podnoszono.

Były także wypowiedzi senatorów, którzy popie-
rali wniosek prezydenta, zwracali oni uwagę na reali-
zowanie przez prezydenta jego obietnic wyborczych 
i podkreślali to, a także, o czym dzisiaj też była mowa, 
bronili pytania dotyczącego sześciolatków, stwier-
dzając, że istnieje nieracjonalność wcześniejszego 
rozpoczynania szkoły i późniejszego przechodzenia 
na emeryturę i w związku z tym pytanie jest całko-
wicie zasadne.

To tyle, jeżeli chodzi o wątpliwości i niektóre od-
powiedzi.

Jeśli chodzi o opinie konstytucjonalistów, które 
przyszły nieco później i pewnie nie do końca zostały 
jeszcze przestudiowane przez wszystkich senatorów, 
to myślę, że warto o nich powiedzieć. Rzeczywiście 
jest tak, że na pytania odpowiadało sześciu konstytu-
cjonalistów, profesorowie: Piotrowski, Zoll, Orłowski, 
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Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, Komisji 
Nauki, Edukacji i Sportu oraz Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej. Komisje 
obradowały wspólnie w celu rozpatrzenia wniosku 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana doktora 
Andrzeja Dudy, o rozpatrzenie projektu postanowienia 
prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o zarządzenie re-
ferendum ogólnokrajowego, zawartego w druku senac-
kim nr 1054. W imieniu prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej, pana Andrzeja Dudy, wniosek przedstawiła 
pani minister Małgorzata Sadurska.

Chciałbym w tym miejscu zaznaczyć, że pan se-
nator Borowski nadużył tu swojej roli sprawozdawcy, 
w znacznej części swojego wystąpienia analizując 
opinie, które nie były przedmiotem analiz komisji, 
ponieważ zostały one opracowane cztery dni później, 
31 sierpnia, a komisje obradowały 27 sierpnia. Jedynie 
opinia pana profesora Chmaja była już 26 sierpnia, tak 
jest datowana, ale nie pamiętam, żeby była ona przywo-
ływana. Rzeczywiście była przywoływana opinia pana 
profesora Zolla, ale w dużej mierze związane to było 
z wywiadem, jakiego pan profesor udzielił na ten temat.

Oczywiście zadawano pytania i jednocześnie pro-
wadzono dyskusję. Rzeczywiście tak to wyglądało, 
że albo pytania uzasadniano w dyskusji, albo wręcz 
były to wystąpienia dyskusyjne.

Wynik głosowania członków sześciu komisji był 
następujący: 24 senatorów było za odrzuceniem tego 
wniosku, 21 było przeciwnego zdania, nikt się nie 
wstrzymał się od głosu.

W związku z takim wynikiem głosowania zgło-
szono wniosek mniejszości o przyjęcie, zatwierdze-
nie projektu wniosku prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej o przeprowadzenie referendum.

Padały oczywiście różne argumenty za i przeciw. 
Trudno powtórzyć tu całą dyskusję, jest ona zapisa-
na w obszernym stenogramie, ale przedstawię może 
najważniejsze jej wątki.

Zacznę od tego, że padł zarzut, iż są to pytania po-
pulistyczne. Przy tej okazji podano przykład, że kil-
kanaście milionów obywateli mogłoby złożyć wnio-
sek o referendum w sprawie tego, aby zarobki były 
dwa razy wyższe. W tej sprawie zgłoszono sprzeciw, 
jeden z senatorów zgłosił sprzeciw, twierdząc, że takie 
argumenty obrażają obywateli, tym bardziej że opinie 
na temat pierwszego pytania referendum są podzie-
lone. Jest wiele argumentów za tym, że praca w tym 
wieku jest często bardzo trudna, że ludzie młodzi nie 
mają pracy, stąd mówienie tu o populizmie wydaje się 
nieuprawnione. Przy tej okazji przytaczano też opinię, 
w której wskazywano, że w wielu zakładach pracy, 
w firmach dla ratowania firmy pracownicy rezygnują 
z części dochodów czy innych przywilejów, więc to 
pokazuje, że obywatele są jednak odpowiedzialni. 
Zatem oskarżanie o populizm jest tu nie do przyjęcia, 

Jak widać, tak to jest z opiniami prawnymi, każdy 
znajdzie tu coś dla siebie. Oczywiście to niczego 
nie przesądza, ale rzetelność każe powiedzieć, jak 
się sprawy mają. W każdym razie stwierdzenie, że 
konstytucjonaliści uznali, że wszystko jest zgodne 
z konstytucją, nie byłoby absolutnie zgodne z faktami.

Na koniec chcę jeszcze raz podkreślić, że kon-
stytucyjność określonego działania nie jest tożsama 
z jego słusznością i celowością. Na przykład podwyż-
szenie podatku VAT do 25% byłoby absolutnie zgodne 
z konstytucją, trudno byłoby to zakwestionować, ale 
prawdopodobnie wszyscy uznalibyśmy to za niecelo-
we, niesłuszne i niepotrzebne. U nas po prostu często 
zastępuje się słowo „słuszny” słowami „zgodny z kon-
stytucją”, a to nie jest to samo. Oczywiście zgodność 
z konstytucją jest warunkiem sine qua non, to zna-
czy warunkiem niezbędnym, ale nie jest warunkiem 
wystarczającym. W tym przypadku, jak widać, nie 
ma jednolitej opinii, chociaż w pewnych kwestiach 
jest przewaga pewnych opinii i do senatorów należy 
wyciągnięcie z tego właściwych wniosków. Dziękuję.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Jan 
Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz bardzo proszę przedstawiciela mniejszości 

komisji, pana senatora Kazimierza Wiatra, o przed-
stawienie opinii.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Szanowni Goście! Panie 

i Panowie Senatorowie!
Sześć połączonych komisji Senatu obradowało 

wspólnie…
(Głos z sali: Panie Marszałku, ale nie powie-

dział…)
(Senator Marek Borowski: Powiedziałem na sa-

mym początku, w pierwszym zdaniu.)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Pan se-

nator na początku powiedział. Bardzo proszę, Panie 
Senatorze, proszę kontynuować.)

To jeszcze raz, od początku.
Panie Marszałku! Szanowni Goście! Panie 

i Panowie Senatorowie!
W dniu 27 sierpnia obradowało wspólnie sześć połą-

czonych komisji Senatu. Jak zauważono, obecnych było 
czterdzieści pięć osób – wiemy, że niektórzy człon-
kowie komisji nie byli obecni – tak że była to prawie 
połowa stanu Senatu. W szczególności byli to przedsta-
wiciele Komisji Środowiska, Komisji Ustawodawczej, 

(senator sprawozdawca M. Borowski) 
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) wychowawcze. Taki punkt widzenia potwierdza bunt 
rodziców, ogromna liczba podpisów pod wnioskiem 
referendalnym, a także olbrzymia liczba odroczeń 
obowiązku szkolnego. Wielu nauczycieli wypowiada 
się, że pewne deficyty związane z wcześniejszym pój-
ściem dziecka do szkoły ujawniają się dopiero w kla-
sie czwartej. Ja muszę powiedzieć, także w kontekście 
wypowiedzi pana senatora Klicha – przytaczam to, 
co było mówione na posiedzeniu komisji – że w cza-
sie, w którym budujemy społeczeństwo informacyjne 
i gospodarkę opartą na wiedzy, wcześniejsze wysłanie 
dziecka do szkoły grozi pewnym obniżeniem pozio-
mu edukacji. Percepcja tego dziecka jest zupełnie inna 
niż… A wiemy, że w społeczeństwie informacyjnym, 
w ramach budowania gospodarki opartej na wiedzy 
kompetencje i umiejętności zdobyte w trakcie edu-
kacji mają znaczenie zasadnicze.

Mówiono tutaj także o prawie dziecka do nauki, 
o prawie do dobrej nauki, w czym wiek jest ważnym 
elementem. Podnoszono także, że obniżenie wie-
ku szkolnego niejako wpisuje się w szereg działań 
w oświacie, które są niepokojące. Przypomnijmy: 
jedna lekcja historii… Pamiętamy, że były wręcz licz-
ne głodówki na znak protestu…

(Rozmowy na sali)
Czy pani senator mogłaby poza salą tę rozmowę 

prowadzić?
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Pani Senator, 

bardzo proszę o przerwanie rozmowy, bo to prze-
szkadza.)

Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Wiele środowisk mówiło, że tu nie chodzi tylko 

o tę jedną lekcję historii, ale i fizyki, biologii i wielu 
innych ważnych przedmiotów. Ta sytuacja, o której 
mówił pan senator Kogut… Wiemy, że rodzice są 
w rozterce: z jednej strony chcieliby odroczyć obo-
wiązek szkolny swojego dziecka, bo uważają, że tak 
powinni zrobić, ale z drugiej strony to dziecko cho-
dziło do przedszkola z kolegami i koleżankami, które 
idą teraz do pierwszej klasy, w związku z czym… To 
jest naprawdę trudna sytuacja. Dlatego nie ma wąt-
pliwości, że przywrócenie wieku szkolnego… Pani 
minister dzisiaj o tym mówiła, ale mówiliśmy o tym 
także na posiedzeniu komisji. Kiedy dzieci szły do 
szkoły w wieku siedmiu lat, była możliwość, żeby do 
szkoły, do pierwszej klasy, szły także sześciolatki. 
Można też było opóźnić… Ze mną do pierwszej klasy 
chodził kolega, który miał ukończone sześć lat. czyli 
zawsze taka możliwość była. Dlatego zupełnie nie ma 
powodu, aby… Absolutnie ważny jest szacunek dla 
obywateli i dla ich zdania, a także prawo rodziców 
zawarte w konstytucji.

Podnoszono tutaj także taki argument, że Sejm tę 
inicjatywę odrzucił w pierwszym czytaniu, nie po-
chylił się nad nią, nie przeprowadził głębszej analizy, 
nie wsłuchał się w ten głos. A to są pytania bardzo 

tym bardziej że cały czas mówimy o tym, że pytania 
zadane w referendum pana prezydenta Andrzeja Dudy 
są poparte ogromną liczbą podpisów. Takie wnioski 
referendalne zostały przygotowane i skierowane do 
Sejmu – bo Sejm jest adresatem takich inicjatyw spo-
łecznych – i w sumie jest tam prawie sześć milionów 
podpisów.

W trakcie dyskusji przedstawiano także argumen-
tację medyczną. Jeśli chodzi o pierwsze pytanie, do-
tyczące wieku, do którego mamy pracować, to mó-
wiono, że dłużej żyjemy, ale niekoniecznie możemy 
dłużej pracować, że jednak kondycja fizyczna nie 
idzie w parze z wydłużaniem się życia. Wskazywano 
na prozdrowotną rolę lasów, tlen, wypoczynek, reten-
cję itd. Jeśli chodzi o sześciolatki, to przytoczono tu 
argument medyczny dotyczący podziału klas. Chodzi 
o to, że osobno organizowane były klasy dla dzieci 
urodzonych w pierwszej części roku, w pierwszych 
sześciu miesiącach, i dla urodzonych w drugim półro-
czu, w drugich sześciu miesiącach. Przy okazji wieku 
emerytalnego mówiono także o tym, że nie powinno 
się zmuszać do pracy w tym wieku, że tu powinien 
być wybór tych osób – jeżeli chcą pracować, to po-
winny mieć taką możliwość.

Jako nauczyciel akademicki i wychowawca 
młodzieży od ponad czterdziestu lat, a także prze-
wodniczący Komisji Nauki, Edukacji i Sportu oraz 
przewodniczący Senackiego Zespołu do spraw 
Wychowania Młodego Pokolenia chciałbym przed-
stawić tutaj szerszą argumentację, jeżeli chodzi 
o sześciolatki. Przede wszystkim trzeba przytoczyć 
art. 48 ust. 1 konstytucji, który mówi, że rodzice mają 
prawo do wychowania swoich dzieci. Jest to bardzo 
ważne prawo człowieka. Ja muszę powiedzieć, że 
w wypowiedziach pana senatora Klicha pojawiał się 
element, powiedziałbym, naśladownictwa innych bez 
głębszej refleksji. Czy to, że większość coś robi, jest 
argumentem za tym, że to jest dobre? Przecież wiele 
państw stosujących wspomniane rozwiązanie nieko-
niecznie jest z tego zadowolonych. Wiemy, że wśród 
państw, w których wiek rozpoczynania nauki wy-
nosi lat siedem, są kraje bardzo wysoko rozwinięte. 
Niekoniecznie mamy powody do tego, żeby oceniać 
te kraje jakoś negatywnie. Było tutaj podnoszone, że 
najważniejsza jest dojrzałość emocjonalna dziecka, 
które idzie do szkoły, że to, iż dziecko potrafi ob-
sługiwać pilot czy komputer, nie oznacza, że będzie 
potrafiło budować pewne struktury wiedzy. Od sa-
mego początku, od pierwszej klasy, ta wiedza ma być 
w pewien sposób porządkowana.

Ponadto niezwykle ważne jest niezacieranie róż-
nic, jeśli chodzi o przedszkole i szkołę. Dziecko, które 
1 września idzie do pierwszej klasy, przygotowuje 
się do pewnego wysiłku. To ma ogromne znaczenie 
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(senator sprawozdawca K. Wiatr) wniosku pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
Andrzeja Dudy w sprawie zarządzenia referendum 
w tych trzech bardzo ważnych sprawach. Dziękuję 
bardzo.(Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Pan senator Rulewski, bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Mam pytanie do pana senatora Borowskiego, któ-

ry, jak widzę, doskonale orientuje się w przedmiocie 
prawa konstytucyjnego, a ja mam pewne wątpliwości. 
Otóż może tak być – a przynajmniej tak pan prezydent 
sugeruje – że istnieje możliwość jednoczesnego od-
bywania się aktu wyborczego i aktu referendalnego. 
Ale konstytucja w art. 4 i 125 nie daje jednoznacznej 
odpowiedzi, który to akt jest ważniejszy, a przecież 
może się zdarzyć, że naród wybierze swoich przed-
stawicieli do sprawowania władzy – art. 4 konstytucji 
– która będzie przeciwna referendum… przeciwna 
pozytywnym dla prezydenta wynikom referendum. 
I co wtedy? Czy zatem konstytucjonaliści nie prze-
widywali lub wręcz wykluczali możliwość jednocze-
snego odbywania się tych aktów? To jest pierwsze 
pytanie.

I drugie pytanie, do pana przewodniczącego 
Wiatra. Bardzo dużo uwagi poświęcił pan emocjo-
nalnym zachowaniom dziecka sześcioletniego. A czy 
nie uważa pan, że gorszy jest problem taki, iż za długo 
dzieci – czytaj: dorośli, już małżonkowie, ojcowie – 
siedzą w ławkach szkolnych?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
I jeszcze pan senator Włodzimierz Cimoszewicz. 

Do pana senatora Borowskiego, tak?

Senator Włodzimierz Cimoszewicz:
Tak, do senatora Borowskiego.
Przede wszystkim dziękuję za wyjaśnienia doty-

czące wątpliwości związanych z jednoznacznością, 
określonością pytań – bo pani minister była łaskawa 
odpowiedzieć nie na moje pytanie, które zadałem 
– a to jest rzeczywiście problem o wymiarze kon-
stytucyjnym.

A w związku z tym chcę zadać pytanie dotyczące 
drugiego pytania referendalnego, tego mówiącego 
o Lasach Państwowych. Nie ukrywam, że trochę mnie 

ważne. To nie są pytania, jak się tu próbuje sugero-
wać, jednego z ugrupowań politycznych, ale właśnie 
różnych środowisk. Przecież mówimy tutaj o sześciu 
milionach podpisów. Zresztą pan prezydent Andrzej 
Duda przed sprecyzowaniem tego wniosku spotkał 
się z wnioskodawcami.

W czasie obrad komisji przytoczono opinię pana 
profesora Zolla, który uważa, że trzy pytania referen-
dalne zgłoszone przez pana prezydenta Andrzeja Dudę 
nie są dość ważne, aby ogłaszać referendum, ale rów-
nież przytoczono, że pan profesor Zoll w identyczny 
sposób wypowiedział się o trzech pytaniach zgłoszo-
nych przez pana prezydenta Komorowskiego. Skoro 
tamte pytania Senat Najjaśniejszej Rzeczypospolitej 
uznał za ważne i godne referendum, to wnosimy, aby 
także te pytania Senat uznał za ważne na tyle, żeby to 
referendum ogłosić. I o to oczywiście wnoszę w imie-
niu mniejszości sześciu komisji. Chciałbym zwrócić 
uwagę, że ta mniejszość jest całkiem duża, bo liczy 
dwudziestu jeden senatorów na czterdziestu pięciu 
głosujących. Czyli wystarczyły trzy głosy różnicy… 
Wystarczyłoby, żeby dwóch senatorów zagłosowało 
inaczej, czyli zaledwie 4,4%, a wynik głosowania 
byłby inny… Zresztą według Regulaminu Senatu 
wniosek mniejszości może zgłosić już dwóch sena-
torów, a tutaj było ich dwudziestu jeden.

Podsumuję. To referendum dotyczy bardzo waż-
nych dla społeczeństwa spraw: wieku emerytalnego, 
Lasów Państwowych, sześciolatków. Ale jest jeszcze 
jeden bardzo ważny aspekt – obywatelskość, a w za-
sadzie deficyt obywatelskości. Mam na myśli sześć 
milionów podpisów, które albo wylądowały w koszu, 
albo ciągle czekają… I to świadczy o tym, że głos 
obywateli nie jest, nie został uszanowany. Ja muszę 
powiedzieć, że miałem okazję być na sali sejmowej, 
kiedy pani minister edukacji takim bardzo stanow-
czym, emocjonalnym głosem mówiła, że z pełnym 
przekonaniem, zdecydowanie będziemy wprowadzali 
reformę sześciolatków do szkoły, jakby nie obchodzi-
ło ją to, że są miliony rodziców, którzy się na to nie 
godzą. Ja muszę o tym powiedzieć… Przez czterdzie-
ści pięć lat byliśmy uszczęśliwiani na siłę, a myślę, że 
ludzie nie chcą być uszczęśliwiani na siłę, chcą, żeby 
słuchano ich głosu, chcą, żeby szanowano ich pogląd 
w danej sprawie, tym bardziej że, tak jak dzisiaj tu już 
było mówione, ich zrozumienie rozwoju emocjonal-
nego dziecka, a także każdego innego rozwoju – bo 
wiemy, że holistyczne pojęcie jest niezwykle ważne, 
intelekt, emocje psychofizyczne itd.… Dlatego przy-
wrócenie podmiotowości obywatelskości jest niezwy-
kle ważne z uwagi na deficyt obywatelskości. Myślę, 
że obywatelom to referendum po prostu się należy. 

I dlatego w imieniu znacznej liczby senatorów 
jako sprawozdawca mniejszości wnoszę o przyjęcie 
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(senator W. Cimoszewicz) ne, czy też nie, czy też tam można albo trzeba coś 
zmienić. No, ja mogę powiedzieć tyle, że zapoznałem 
się – już momencik, znajdę tylko adekwatny papier 
– z raportem Najwyższej Izby Kontroli dotyczącym 
Lasów Państwowych. Najwyższa Izba Kontroli zgło-
siła tam szereg różnych zastrzeżeń. Nie będę ich tutaj 
szczegółowo rozwijał, ale na przykład stwierdziła, 
że… Odniosę się tylko do tych uwag, które ilustrują 
system funkcjonowania, czyli to, czego dotyczyło 
pytanie. Otóż Lasy Państwowe w badanym okresie, 
to znaczy od 2010 r., zwiększały sukcesywnie kosz-
ty zarządu, w tym koszty wynagrodzeń, które od 
2010 r. wzrosły o ponad 26%. Przeciętne miesięcz-
ne wynagrodzenie w Lasach Państwowych wzrosło 
o ponad 24%, do prawie 7 tysięcy zł miesięcznie, 
w dyrekcji generalnej – o prawie 29%, do kwoty po-
nad 11 tysięcy zł, prawie dwukrotnie przewyższa-
jąc wzrost wynagrodzeń w administracji publicznej 
i gospodarce narodowej oraz w sektorze prywatnym. 
NIK ustalił również, że środki przeznaczone na in-
westycje – zwracam uwagę, że słowo „inwestycje” 
nie oznacza tutaj wydatków na zagospodarowanie 
lasu, na urządzenie lasu, tylko inwestycje na przy-
kład w różnego rodzaju obiekty – były relatywnie 
wysokie, stanowiły ponad 15% wszystkich wydatków 
Lasów Państwowych i w badanym okresie przekro-
czyły, w różnych latach, o 11–20% wielkość środków 
przeznaczonych na hodowlę i ochronę lasów. Środki 
przeznaczone na ochronę i hodowlę lasów, a więc 
nakłady kluczowe dla zachowania i ochrony lasów 
oraz ekosystemów leśnych, a także na utrzymanie 
i powiększanie zasobów i upraw leśnych w badanym 
okresie stanowiły zaledwie 13% kosztów ogólnych 
i były ponadtrzykrotnie niższe od kosztów ogólnego 
zarządu.

NIK sformułował dla dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych zalecenia, postulaty. NIK wno-
sił o właściwe zarządzanie oczekiwaniami płacowymi 
i prowadzenie racjonalnej polityki w zakresie wyna-
grodzeń, a także działalności inwestycyjnej – czyli 
NIK stwierdził, że zarządzanie nie jest właściwe – jak 
też o stworzenie efektywnej struktury organizacyjnej, 
w szczególności o rozważenie likwidacji nieefektyw-
nych zakładów Lasów Państwowych; o gospodaro-
wanie środkami funduszu leśnego z zachowaniem 
wymogów określonych w ustawie o lasach i o zapew-
nienie rzetelnego przedstawienia sytuacji majątkowej 
i finansowej w sprawozdaniach finansowych Lasów 
Państwowych.

W tej informacji jest oczywiście więcej różnych 
uwag, ale ja wybrałem tylko te – to mnie zaintereso-
wało – które wiążą się z systemem funkcjonowania. 
A więc taki jest dzisiaj system funkcjonowania. Ten 
system pozwala na tego rodzaju działanie. I on jest 
ujęty w ustawie, ta ustawa daje tego typu możliwo-
ści działania. A więc jest pytanie, czy rzeczywiście 

korci, żeby sobie pożartować – w kontekście dyskusji, 
która tu miała miejsce, w trakcie której dowiedzieli-
śmy się, że Tusk z Komorowskim chcieli Lasy sprze-
dać Żydom i to tak bardzo zaniepokoiło obywateli, 
że prezydent musi ich reprezentować w tej chwili 
w referendum. Ale zadam jedynie takie pytanie: co 
rzeczywiście oznacza treść tego pytania i co będą 
oznaczały odpowiedzi „tak” i „nie”? Czy to pytanie 
dotyczy obaw związanych z możliwością prywatyza-
cji 7,5 miliona ha lasów państwowych pisanych małą 
literą, a więc tych paru miliardów drzew, czy też to 
pytanie dotyczy sposobu funkcjonowania przedsię-
biorstwa państwowego Lasy Państwowe, pisanego 
dużą literą? Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze Borowski, bardzo proszę na try-

bunę.

Senator Marek Borowski:
Najpierw pytanie pana senatora Rulewskiego. 

Oczywiście tak się może zdarzyć przy organizacji 
referendum w dniu wyborów, że zostaną wybrane 
partie polityczne, władze, które były z gruntu prze-
ciwne takiemu referendum. Ale można powiedzieć, że 
to będzie wiadomo już następnego dnia, a tymczasem 
referendum się odbędzie. Tak więc można brać to 
tylko pod uwagę przy decyzji. Można także spojrzeć 
na to z innej strony. Mianowicie tak, że po prostu 
wybory parlamentarne są jednym wielkim referen-
dum, ponieważ w tych wyborach partie polityczne 
prezentują swoje stanowiska i wszystkie te sprawy, 
które są dzisiaj omawiane, są na sztandarach partii 
politycznych. Wiadomo, jakie stanowisko zajmują 
partie polityczne w tych sprawach, a jeśli jeszcze 
się w którejś nie opowiedziały, to na pewno się opo-
wiedzą. W związku z tym wyborca wrzuca do urny 
kartkę, kierując się miedzy innymi tym, że popiera 
właśnie takie, a nie inne rozwiązanie.

Jeżeli chodzi o drugą kwestię, mianowicie, cze-
go dotyczy pytanie… Ta sprawa była tu wałkowana, 
Panie Senatorze. Mnie jest trochę, powiedziałbym, 
niezręcznie do tego wracać. Ale pytanie dotyczy 
sposobu funkcjonowania przedsiębiorstwa państwo-
wego „Lasy Państwowe”. Oczywiście sposób funk-
cjonowania jest określony ustawą. Notabene dlatego 
obywatelskie pytanie referendalne zawierało w sobie 
odniesienie do ustawy, o czym tu była mowa. Jak te-
raz zajrzymy do tej ustawy, to zobaczymy, że mamy 
tam ujęty cały system funkcjonowania. I teraz jest 
pytanie, czy tak ma być, że to ma być nienaruszal-
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(senator M. Borowski) w szczególności poza to, co się działo na posiedzeniu 
komisji, a w tym zakresie jestem oczywiście do pań-
stwa dyspozycji. Jeśli jednak pan marszałek pozwoli, 
to w trzech zdaniach ustosunkuję się do tej sprawy…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Pozwolę, po-
zwolę.)

…bo to jest oczywiście bardzo ciekawe.
To znaczy oczywiście można tak powiedzieć. 

Ja też sam sobie mówiłem, kiedy były kolejne 
szkoły i studia, że to już jest tyle lat… Jednak 
wiadomość jest niedobra. W tej chwili nie tylko 
w Polsce, ale i w tych najbardziej rozwiniętych 
społeczeństwach mówi się o nauce przez całe ży-
cie. I trend jest w zasadzie taki, że szkoła powinna 
przygotowywać ogólnie, bo rynek pracy wymaga 
olbrzymiej elastyczności i przekwalifikowywania 
się. O nauce przez całe życie mówią i uniwer-
sytety trzeciego wieku, i Ministerstwo Edukacji 
Narodowej, i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego, i rektorzy, i Komisja Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej Senatu. Oczywiście po-
trzeby są takie, że… Aptekarze sprzedają leki, ale 
te leki bardzo szybko się zmieniają i oni muszą 
się dokształcać. Pracownicy urzędów miast, w za-
kresie procedur BHP… Przepisy się zmieniają, 
w każdym zakładzie pracy trzeba się dokształcać. 
Nauczyciele, bo są pewne nowe… Oczywiście jest 
szereg metod, na przykład jest metoda e-learnin-
gu, ale nie tylko. Przecież wiemy, że jest wiele 
stacjonarnych form kształcenia przez całe życie 
i to też ma miejsce.

Jednak cofając się i uciekając od tej kwestii nauki 
przez całe życie – przepraszam za to kolokwialne sfor-
mułowanie – powiem, że oczywiście mamy w eduka-
cji różne ścieżki. Jest pytanie, jak to będzie się rozwi-
jało, czy tak, jak to jest dzisiaj. Na pewnych etapach 
kształcenia to kształcenie może się rozdzielać, jedna 
osoba może coś kończyć wcześniej, druga później, 
można kontynuować naukę, jednocześnie pracując. 
Tak więc tutaj jest wiele, wiele elementów. Tu jest 
oczywiście możliwa długa dyskusja wykraczająca 
poza nasze… Więc tu zakończę. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo. Pan senator jest niezwykle 

kompetentny, w końcu przewodniczący komi-
sji, profesor z długoletnim, ogromnym stażem. 
Dziękuję, Panie Senatorze. No, nie da się uciec od 
takich różnych wycieczek, bo temat jest ogólny 
momentami.

Pan senator Bohdan Paszkowski zgłaszał chęć 
zadania pytania.

(Senator Bohdan Paszkowski: Tak, zadam pyta-
nia…)

Proszę wskazać adresata.

chodzi o to, żeby Lasów nie prywatyzować, czy 
też o to, żeby… Ja nie sądzę, powiem szczerze, że 
o to chodziło prezydentowi. No, nie chce mi się 
wierzyć, żeby prezydent koniecznie chciał, żeby 
Lasy Państwowe funkcjonowały tak, jak funkcjo-
nowały do tej pory, z tymi wszystkimi wadami, 
które zostały tutaj wykazane. Wydaje mi się, że to 
wynikało raczej z pośpiechu i po prostu ze słabego 
przyjrzenia się temu tematowi. Ale oczywiście to 
nie jest wszystko. A mianowicie jeżeli spojrzymy 
na tę ustawę – cały czas odwołujemy się do ustawy 
– to zobaczymy, że jest w niej, o ile mnie pamięć 
nie myli, bodajże art. 38, w którym jest, w skrócie, 
mowa o tym, że lasy można prywatyzować. Tam 
jest pięć punktów – ja zresztą na posiedzeniu po-
łączonych komisji je odczytywałem – które bardzo 
precyzyjnie mówią o tym, w jakich przypadkach 
można sprzedać lasy prywatnym właścicielom; de-
cyzję w tej sprawie podejmuje albo dyrektor gene-
ralny, albo w niektórych przypadkach na przykład 
nadleśniczy. W związku z tym zatwierdzenie tego 
rodzaju systemu funkcjonowania rodzi bardzo po-
ważne konsekwencje.

Tak naprawdę chciałoby się… Sądzę, że ludzie 
chcieliby głosować praktycznie za zakazem prywaty-
zacji lasów, a głosowaliby za pewnym korporacyjnym 
układem, który… Owszem, ja rozumiem, że przedsię-
biorstwo Lasy Państwowe to jest ważne osiągnięcie 
i że sposób zarządzania tymi lasami w postaci jed-
nego przedsiębiorstwa ma swoje zalety. Ja tego nie 
neguję i nie neguję ciężkiej pracy leśników, absolutnie 
nie. Ja tylko stwierdzam, że odwołanie się do systemu 
funkcjonowania, czyli do ustawy, rodzi bardzo wiele 
bardzo poważnych pytań i w zasadzie stawia pod 
znakiem zapytania sensowność tego rodzaju pytania.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Wiatr.

Senator Kazimierz Wiatr:

Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni 
Państwo! Ja w wypowiedzi pana senatora Rulewskiego 
dostrzegam dwa wątki. Pierwszy dotyczy emocjonal-
ności sześciolatka, ale, jak rozumiem, z tym się nie 
wiązało pytanie. Pytanie było takie: czy rodzice sze-
ściolatka nie za długo siedzą w ławkach szkolnych? 
I jeżeli ja to dobrze zrozumiałem, to pytanie jest takie: 
czy okres nauki nie trwa w Polsce zbyt długo?

Chciałbym powiedzieć, że oczywiście to pytanie 
wybiega poza przedmiot naszej debaty i referendum, 
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tego, nawet jeśli te emerytury będą niższe tylko o 10–
20%, ludzie na emeryturze i tak będą musieli praco-
wać. I będziemy mieli pewną fikcję – będzie kategoria 
emerytów pracujących. Dziś ona i tak wynosi 30%.

I drugie pytanie. Między innymi pan, moim zda-
niem, podnosił kwestię dotyczącą wyborów do sa-
morządu związaną z nieczytelnością… No, niektórzy 
pańscy koledzy mówili nawet o fałszowanych wy-
borach. I teraz przejdę do pytania. Teraz, gdy te dwa 
akty głosowania będą połączone, można się spodzie-
wać, że też będą kartki referendalne wypełnione i po-
rzucone, że ktoś będzie w spisie wyborców, a nie odda 
głosu. Czy nie obawia się pan, Panie Przewodniczący, 
że znowu pojawi się hasło dotyczące sfałszowanych, 
niezrozumiałych wyborów i referendum?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do panów senatorów spra-

wozdawców? Nie widzę zgłoszeń, więc być może 
były to ostatnie pytania.

Bardzo proszę, pan senator Borowski, potem pan 
senator Wiatr.

Senator Marek Borowski:
Znany z przenikliwości pan senator Paszkowski 

zadał mi pytanie podstępne, ale z otwartą przyłbicą 
stanę przed państwem.

(Senator Bohdan Paszkowski: Ale nie złośliwe.)
Przypomnę na użytek tych z państwa, którzy 

może nie do końca, że tak powiem, chwycili tę prze-
nikliwość – chodzi o to, że przy okazji referendum 
ogłoszonego przez prezydenta Komorowskiego byli 
tacy, którzy głosowali za, i tacy, którzy to kwestio-
nowali, a teraz jest odwrotnie, ci, co byli za, teraz 
kwestionują. No, ale ci, co przedtem kwestionowali, 
teraz są za, więc można powiedzieć, że się wyrówna-
ło. Nie mogę wypowiadać się za innych, nie prowadzę 
statystyk, głosowanie w Senacie pokaże, jak będą 
sprawy wyglądały, wtedy można to będzie porównać, 
natomiast nie unikam… Właściwie po tym stwier-
dzeniu mógłbym już zejść z trybuny, ale nie unikam 
tematu. Wypowiem się po prostu za siebie.

Otóż, jak nie ukrywałem, bo mówiłem o tym, 
sposób, tryb, tempo, moment podjęcia decyzji o re-
ferendum przez prezydenta Komorowskiego budziły 
moje poważne wątpliwości, odnosiłem się jednak do 
samych pytań i do intencji, jakie za tym stały. A uwa-
żałem, że dwa pytania, te dotyczące JOW i finanso-
wania partii politycznych, są pytaniami ważnymi. 
Opowiadałem się za wprowadzeniem jednomanda-
towych okręgów wyborczych w systemie miesza-
nym, niemieckim, i uważałem, że jedynie poprzez 
referendum można spróbować do tego doprowadzić, 

Senator Bohdan Paszkowski:

Dużo mówiono o opiniach konstytucjonalistów, 
których nie było na posiedzeniu komisji, bo nie było 
na posiedzeniu tych opinii, którymi w tej chwili dys-
ponujemy. 

Mam takie pytanie: czy nasze Biuro Legislacyjne 
wypowiadało się w sprawie tego referendum, a jeśli 
tak, to jaka ewentualnie była jego opinia czy stano-
wisko? Bo nie mamy go dzisiaj w formie pisemnej. 
Ale czy było ono przedstawione w formie ustnej? To 
jest pierwsza kwestia.

I biorąc pod uwagę to, co powiedziałem, że tych 
opinii nie było, że były wypowiedzi Państwowej 
Komisji Wyborczej, były odpowiedzi na pytania 
marszałka… Czy pan senator Borowski mógłby, 
jakby patrząc na wyniki głosowania, określić jakąś 
prawidłowość tego głosowania? Czy jest na przykład 
taka prawidłowość, że osoby, które głosami „za” po-
parły referendum zarządzone na 6 września, na po-
siedzeniu komisji mnożyły wątpliwości i głosowały 
przeciw temu omawianemu dziś referendum, czy też 
takiej prawidłowości nie ma? I czy mógłby pan se-
nator ewentualnie określić, z czego to wynika? Czy 
to jest jakby efekt uznania, że był jakiś błąd w za-
kresie zarządzenia tego referendum na 6 września, 
i teraz, powiedzmy, po chwili refleksji zachodzi taka 
okoliczność, że jest się przeciw temu referendum, 
które się proponuje na 25 października? Gdyby pan 
senator był… Ja wiem, że to jest trudne, bo przecież 
nie zawsze można odgadnąć intencje, ale… Nie chcę 
być złośliwy, ale kiedy obserwuję, jak pan senator 
głosował, to taką prawidłowość mogę znaleźć.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
To wszystko?
(Senator Bohdan Paszkowski: Tak.)
Świetnie, myślałem, że będzie trwało to dłużej. 

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do panów senatorów spra-

wozdawców?
Pan senator Rulewski, tak? Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Tak, jeszcze raz zwrócę się do pana przewodni-

czącego. Przepraszam za nietrafność czy może prze-
kroczenie granic w przypadku poprzedniego pytania. 
Teraz już będę trzymał się dyscypliny dotyczącej za-
dawania pytań.

Pytanie moje do pana przewodniczącego Wiatra 
brzmi: Panie Senatorze, czy państwo, broniąc swojego 
wniosku dotyczącego emerytur, brali pod uwagę fakt, 
że emerytury, które się wypracowuje w krótszym 
okresie, niewątpliwie będą niższe? A w następstwie 
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(senator M. Borowski) Chociaż w zakresie pytania o pańską postawę… 
Kwestia tego, jak się zachował pan senator Borowski, 
który też należał do tych, którzy… Myślę, że precy-
zyjnie to wyjaśnił.

Pan senator Wiatr, bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni 

Państwo! Jeśli pan marszałek pozwoli, to ja bym usto-
sunkował się do pytań pana senatora Paszkowskiego. 

Pan senator pytał o opinię Biura Legislacyjnego 
Kancelarii Senatu. Na posiedzeniu komisji były, że 
tak powiem, dwie wypowiedzi Biura Legislacyjnego. 
Pierwsza była na początku posiedzenia. Wicedyrektor 
Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, pan Adam 
Niemczewski, powiedział wówczas, że Biuro 
Legislacyjne nie zgłasza uwag o charakterze legi-
slacyjnym. Drugi raz… Zapytany przez pana sena-
tora Borowskiego w kwestii proceduralnej związa-
nej z tym, kto i jak wyraża zgodę, jaka musi być 
większość, powiedział… Ta wypowiedź była bar-
dzo krótka, więc może ją przytoczę. Wicedyrektor 
Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu, pan Adam 
Niemczewski, powiedział tak: przy poprzednim gło-
sowaniu w sprawie referendum, w maju, było tak, że 
najpierw głosowano nad wnioskiem o niewyrażenie 
zgody, a potem o wyrażenie, dlatego że komisje wy-
rażają opinię… Ja zresztą zapytałem, czy musi mieć 
miejsce wspólne posiedzenie komisji, czy komisje nie 
mogą procedować odrębnie. W Regulaminie Senatu 
jest napisane, że komisje – liczba mnoga – wyrażają 
opinię… W związku z tym to posiedzenie powin-
no być wspólne, a nie tak, jak to jest w przypadku 
ustaw. Przytoczę dalszą cześć wypowiedzi pana dy-
rektora Niemczewskiego: komisje wyrażają opinię dla 
Senatu, i tak komisje poprzednio przyjęły, że dalej 
idący jest wniosek o niewyrażenie zgody, a potem 
był wniosek mniejszości… To tyle w odpowiedzi na 
pytanie pierwsze pana senatora Paszkowskiego.

W odpowiedzi na drugie pytanie chciałbym po-
wiedzieć, że… Ja przywołuję to z pamięci, gdyż ten 
stenogram ma ponad 45 stron i nie byłem w stanie 
przejrzeć wszystkiego. W trakcie połączonego posie-
dzenia sześciu komisji Senatu był co najmniej jeden 
głos senatora, który mówił, że głosował za pierwszym 
referendum i z tego powodu będzie też głosował za 
drugim referendum. Ale, jak mówię, przywołuję to 
z pamięci. Musiałbym to szczegółowo odczytać…

(Senator Marek Borowski: Obremski…)
(Senator Robert Mamątow: Tak, senator Obremski.)
Nie chcę wprowadzać niepewnych informacji. 

Przywołuję z pamięci, że taka sytuacja miała miejsce.
Odnośnie do pytań pana senatora Rulewskiego 

powiem tak. Pan senator pyta, czy to, że będzie obo-
wiązywał wcześniejszy wiek emerytalny, to znaczy 

ponieważ parlament takiej decyzji nie podejmie. 
Generalnie te dwa pytania miały charakter ustrojo-
wy, a nie charakter konkretny, można powiedzieć, 
programowo-partyjny. Nie niosły za sobą również 
żadnych skutków finansowych, a jeżeli niosły, to te 
skutki byłyby dodatnie dla budżetu, bo na przykład 
ograniczenie finansowania partii politycznych mogło-
by doprowadzić wręcz do tego, że sytuacja budżetu 
lekko by się poprawiła. W każdym razie negatywnych 
skutków finansowych nie było. Były to pytania o cha-
rakterze ustrojowym. I powtórzę jeszcze raz: są takie 
sytuacje, w których parlament nie podejmie decyzji, 
ponieważ nie leży to w jego interesie. Wyobraźmy 
sobie na przykład, że chcemy doprowadzić do tego, 
żeby znieść immunitet parlamentarny – ja nie jestem 
za tym, żeby sprawa była jasna – ale załóżmy, że 
jest silne parcie na to. Notabene większość Polaków 
uważa, że immunitet parlamentarny jest niepotrzebny. 
Powiedzmy sobie zatem, że prezydent chciałby do 
tego doprowadzić. Ktoś powie, że to jest niezgodne 
z konstytucją, bo konstytucja przecież mówi, że im-
munitet jest. Najpierw trzeba by więc zmienić kon-
stytucję. Prawda? No ale kto zmieni konstytucję? 
Przecież parlament nie zmieni konstytucji, bo bronić 
się będzie przed tym, żeby nie odbierać sobie immu-
nitetu. Jedyną drogą jest zatem referendum. Dlatego 
nie podzielałem poglądów tych konstytucjonalistów, 
którzy mówili, że pierwsze pytanie jest niezgodne 
z konstytucją. Mieliśmy tutaj błędne koło, bo nie ma 
sposobu… Nie można zmienić konstytucji, bo nie ma 
do tego chętnych, ale ludzie chcą, żeby zmieniono 
system wyborczy. Tak że…

Jeżeli chodzi o zgodność z konstytucją, to dwie 
opinie były pozytywne, trzy były negatywne. Ja uwa-
żałem, że ta mniejszość, ta dwójka ma jednak rację. 
I dlatego głosowałem za. Natomiast w tej chwili, 
no cóż… Będę się jeszcze wypowiadał w dyskusji 
i wtedy powiem więcej. Teraz mogę powiedzieć tylko 
tyle, że charakter tych pytań, które rozważamy w tej 
chwili, i konsekwencje zadania tych pytań… No, to 
są sprawy o zupełnie innym ciężarze gatunkowym. 
Jeszcze raz podkreślam: nie jest dla mnie istotne to, 
że czterech konstytucjonalistów na sześciu uznaje py-
tanie o Lasy Państwowe za niezgodne z konstytucją, 
ponieważ jest nieokreślone. Gdybym miał tylko na tej 
podstawie decydować… Ja bym tego aż tak bardzo 
nie brał pod uwagę. Kieruję się tutaj zupełnie inny-
mi przesłankami. Nie chcę w tej chwili nadużywać 
mównicy, ponieważ to jest materia na wypowiedź 
w debacie. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
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(senator K. Wiatr) gminy i w jednej z nich jest dwa razy więcej głosów 
nieważnych, niż z tym, że pytania są skomplikowane. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań do panów senatorów spra-

wozdawców. Dziękuję bardzo.
Zapytuję teraz przedstawiciela rządu, czy pragnie 

zabrać głos w rozpatrywanej sprawie.
Bardzo proszę, kto z państwa? Pani minister 

Leszczyna?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Izabela Leszczyna: Nie, dziękuję bardzo.)
Ale mogą być do państwa pytania, w związku 

z tym proszę być w gotowości.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Izabela Leszczyna: Oczywiście.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszałku, 

mogę mieć pytanie?)
Do przedstawiciela rządu?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Panie Marszałku, 

ja mam pytanie może nie tyle do przedstawiciela 
rządu, ile do przedstawiciela Państwowej Komisji 
Wyborczej. Czy jest na sali przedstawiciel PKW?)

Jest, tak, oczywiście.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Jeżeli tak, to 

chciałbym…)
Oczywiście, w porządku.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Dziękuję.)
Ja w tym punkcie dopuszczam, że adresatem pytań 

może być przedstawiciel rządu albo przedstawiciel 
Państwowej Komisji Wyborczej.

Bardzo proszę, czy ktoś z państwa senatorów 
chciałby zadać pytanie przedstawicielom rządu 
bądź panu przedstawicielowi Państwowej Komisji 
Wyborczej?

Pan senator Wojciech Skurkiewicz, jak rozumiem.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
(Senator Jan Rulewski: Jest przedstawiciel 

Państwowej Komisji Wyborczej.)
Panie Dyrektorze, zapraszam serdecznie na try-

bunę.
Może teraz zgromadzimy pytania do przedstawi-

ciela PKW, a potem ewentualnie do przedstawiciela 
rządu.

Bardzo proszę, pan senator Skurkiewicz.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Dyrektorze, rodzi się następujące pytanie. 

Przez media przetoczyła się fala informacji o tym, 
że przeprowadzenie referendum w tym samym dniu, 
w którym mają być wybory parlamentarne, będzie 

ten dotychczasowy, tak to nazwijmy, nie będzie pro-
wadziło do tego, że niektóre osoby będą krócej pra-
cowały i w związku z tym wypracują sobie niższą 
emeryturę. To jest wybór tych osób. W tej chwili też 
jest taka sytuacja, że osoby osiągają wiek emerytalny, 
pobierają emeryturę i z wyboru pracują. Jest tu ściśle 
określona procedura dotycząca dalszego podejmowa-
nia pracy i przyznawania tej emerytury, wiele osób 
nie zgłasza się, tak to nazwę, po zamknięcie umowy 
o pracę, obawiając się, że pracodawca nie otworzy 
nowego okresu pracy. Tu są różne sytuacje. W każ-
dym razie nic to nie zmienia.

Ja muszę powiedzieć, że o tym w zasadzie już 
dzisiaj dyskutowaliśmy przy okazji zadawania py-
tań pani minister, a nie przypominam sobie, żeby-
śmy szczegółowo rozmawiali o tym na posiedzeniu 
komisji, dlatego trochę się zastrzegam, że będę tu 
mówił o swoich przemyśleniach. Otóż niejako też 
z tego wynikało obecne brzmienie pierwszego pyta-
nia. Na posiedzeniu komisji, także dzisiaj, były py-
tania o modyfikację tego pytania. Rzeczywiście jest 
tak – mam to w stenogramie – że pan przewodniczą-
cy Piotr Duda, który był upoważniony przez osoby 
podpisujące wniosek o przeprowadzenie referendum, 
zmodyfikował to pytanie i ono niejako idzie w kierun-
ku zadośćuczynienia w związku z wątpliwościami, 
o których mówił pan senator. Tak? To pytanie brzmi: 
Czy jest pani/pan za obniżeniem wieku emerytalnego 
i powiązaniem uprawnień emerytalnych ze stażem 
pracy? Ono idzie w tym kierunku.

Jeśli chodzi o pytanie drugie, dotyczące skompli-
kowania, niezrozumienia i sfałszowania…

(Senator Jan Rulewski: …Zarzutów.)
Panie Senatorze, to też wybiega poza tematy oma-

wiane na posiedzeniu komisji. Jeśli pan marszałek 
pozwoli, wyrażę tu osobiste zdanie.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę.)
Otóż, po analizie opinii socjologów po wyborach 

samorządowych okazało się, że są dwie sąsiadujące 
gminy, które mają bardzo podobne uwarunkowania, 
pod każdym względem, a w jednej gminie głosów 
nieważnych jest dwa razy więcej niż w sąsiedniej. 
No, to budzi wątpliwości. Były gminy, gdzie było 
60% głosów nieważnych. To było uzasadnienie dla 
stwierdzenia, że tam coś złego przy urnach się działo.

A czy te pytania są skomplikowane, czy ta pro-
cedura… Przecież w przypadku wyborów samorzą-
dowych jednocześnie wybiera się przedstawicieli do 
sejmiku wojewódzkiego, do rady powiatu, a w mia-
stach jeszcze do rad dzielnic i też można powiedzieć, 
że to jest skomplikowane, trudne. Prawda? Wydaje 
się, że tutaj obywatele – damy radę, tak? – dadzą radę. 
I zobaczymy, jakie będą wyniki. Niepokój powinien 
być związany raczej z tym, że są dwie sąsiadujące 
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(senator W. Skurkiewicz) może mieć miejsce w sytuacji referendum i wyborów 
25 października. 

Czy Państwowa Komisja Wyborcza jest przygo-
towana na rozstrzyganie sporów, odwołań? Czy sądy 
są, że tak powiem, wykształcone w tym zakresie? 
Czy nie spodziewa się pan, Panie Dyrektorze, że tego 
typu sprawy nie będą do końca wyjaśnione i że mogą 
być później podejrzenia, że wybory nie były ważne, 
bo nadużywano formuły… Jakie sankcje grożą za 
nadużywanie, za łączenie tych dwóch aktów? To jest 
pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, szczegółowe, na które 
w Bydgoszczy nie uzyskałem odpowiedzi. Są różne 
możliwe zachowania wyborców i uczestników refe-
rendum, choćby co do kartki: właściwe skreślić czy 
podkreślić, nie podkreślać albo nie skreślać… No ale 
jest pewna procedura i może być takie zachowanie, 
że wyborca zaznaczy swoją obecność w lokalu wy-
borczym w rubryce „udział w referendum”, ale nie 
pobierze kartek referendalnych, żeby ze zrozumia-
łych powodów wyrazić w ten sposób swój pogląd 
polityczny, że w tym referendum nie chce zawyżać 
frekwencji. Co na to ordynacja?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze ktoś chciałby zadać pytanie panu dyrek-

torowi?
Były dwa pytania. Bardzo proszę o odpowiedź.

Dyrektor  
Zespołu Kontroli Finansowania  
Partii Politycznych  
i Kampanii Wyborczych  
w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz:
Kwestia nałożenia się dwóch kampanii – wybor-

czej i referendalnej – była przedmiotem stanowiska 
Państwowej Komisji Wyborczej. To stanowisko jest 
oczywiście aktualne również w przypadku, gdyby 
to nałożenie się wiązało się z zarządzeniem refe-
rendum na ten sam dzień, w którym odbywają się 
wybory. Otóż z przepisów obu ustaw wynika ko-
nieczność odrębnego prowadzenia każdej z dwóch 
kampanii, i to z różnych powodów, choćby takich, 
że kampanię wyborczą prowadzą wyłącznie ko-
mitety wyborcze, które też finansują ją z własnych 
środków. Podmiotów, które są uprawnione do pro-
wadzenia kampanii referendalnej, jest znacznie 
więcej, panuje tutaj dużo większa swoboda, nie 
mogą one z kolei prowadzić kampanii wyborczej. 
Tak więc od strony podmiotowej te dwie kampanie 
są rozdzielone. Różne są też tematy obu kampanii 
– w kampanii wyborczej prowadzona jest agitacja 

niemożliwe. Państwowa Komisja Wyborcza czy 
Krajowe Biuro Wyborcze jest odmiennego zdania. 

Czy uważa pan, że przeprowadzenie w tym sa-
mym dniu referendum ogólnonarodowego i wyborów 
parlamentarnych jest możliwe? W jaki sposób to mo-
głoby się odbywać? Bo senator Borowski wskazywał, 
że państwo nie powiedzieliście wprost, czy przepro-
wadzenie i referendum, i wyborów, chociażby z uwagi 
na różne godziny otwarcia lokali wyborczych, będzie 
możliwe.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Panie Dyrektorze, bardzo proszę o odpowiedź.

Dyrektor  
Zespołu Kontroli Finansowania  
Partii Politycznych  
i Kampanii Wyborczych  
w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Pytanie o możliwość przeprowadzenia referendum 

i wyborów w tym samym dniu ma swoją odpowiedź 
w ustawie o referendum ogólnokrajowym, która sta-
nowi, że takie referendum w dniu, w którym odbywa-
ją się wybory, może być przeprowadzone. Oczywiście 
rodzi to pewne wątpliwości ze względu na niepełną 
zgodność przepisów obu ustaw, dysharmonię, którą 
można dostrzec choćby właśnie w kwestii godzin gło-
sowania. Tego rodzaju wątpliwości muszą być usunię-
te. Jeżeli referendum zostałoby zarządzone na dzień, 
w którym przeprowadzane są wybory, to po prostu 
musiałoby być tego dnia przeprowadzone, przeszko-
dy prawnej co do tego nie ma. Wszelkie wątpliwości 
dotyczące tego, jak miałoby wyglądać głosowanie 
w obu tych akcjach, musiałaby usunąć Państwowa 
Komisja Wyborcza w drodze wyjaśnień i wytycznych 
– co też zrobi, jeżeli będzie taka potrzeba, to znaczy 
jeżeli referendum na ten dzień zostanie zarządzone.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Dyrektorze, Państwowa Komisja Wyborcza 

zdecydowanie zabrała głos, że nie należy wiązać 
kampanii referendalnej z kampanią wyborczą. To 
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(dyrektor K. Lorentz) Senator Marek Borowski:

Ja najpierw w tej ostatniej sprawie, o której mówił 
pan dyrektor, to znaczy w kwestii ważności, a wła-
ściwie nie tyle ważności, ile wiążącego charakteru 
referendum. Pan powiedział, że liczą się karty ważne 
bez względu na ważność głosu. Prosiłbym, żeby pan 
to wyjaśnił. Czy to oznacza, że jeżeli ktoś wrzuci 
kartę czystą, niezakreśloną, to głos jest nieważny, 
ale karta została wyciągnięta i została zaliczona…

(Senator Kazimierz Wiatr: …do frekwencji.)
(Senator Bogdan Pęk: Tak.)
…do frekwencji, tak, właśnie to chciałem ustalić. 

To jest pierwsza sprawa.
Druga sprawa dotyczy kwestii tajności wyborów. 

Na razie zostawmy kwestię referendum na boku. 
Tajność wyborów polega nie tylko na tym, że sposób 
oddawania głosów, obliczania głosów itd. jest regulo-
wany przez odpowiednie przepisy, tak aby obywatel 
czuł się bezpiecznie, jeśli chodzi o swoje poglądy, ale 
także na tym, że obywatel może wziąć udział w wy-
borach lub może nie brać udziału w wyborach i poza 
komisją wyborczą nikt o tym nie będzie wiedział. 
Tymczasem w piśmie, które Państwowa Komisja 
Wyborcza skierowała do marszałka Borusewicza, 
jest taka oto sugestia, że w przypadku zarządzenia 
referendum trzeba będzie zmienić rozporządzenie 
określające wzór spisu wyborców. W tym spisie wy-
borców trzeba by dodać dodatkową rubrykę, względ-
nie w rubryce „Uwagi” wpisywać „bez Sejmu”, „bez 
Senatu” lub „bez referendum”. Otóż to niestety ozna-
cza, że ten element tajności udziału w referendum, 
który polega na tym, że mogę wziąć udział w referen-
dum, a mogę nie wziąć udziału w referendum, znika. 
Bo wiemy, jak wygląda lokal wyborczy: stoi kolejka 
ludzi i oto mówię, że poproszę kartę na wybory, ale 
bez karty referendalnej, czyli tym samym informu-
ję wszystkich, że w referendum nie biorę udziału. 
To jest naruszenie tajności referendum. Ten problem 
można rozwiązać, ale wyłącznie za pomocą dwóch 
komisji, które są, że tak powiem, odseparowane od 
siebie i do których ja mogę się udać albo mogę się nie 
udać. No ale tego Państwowa Komisja Wyborcza nie 
przewiduje. Chciałbym więc zapytać pana o opinię 
w tej kwestii.

I ostatnie pytanie dotyczy ostatniej uwagi. Otóż 
w związku z tym, że dwie kampanie się pokrywają, 
a mają inne reguły, zastępca przewodniczącego, pan 
Sylwester Marciniak, pisze: „eksponowanie w tej 
kampanii – to znaczy w kampanii referendalnej – 
wizerunków kandydatów na posłów i senatorów 
może zostać ocenione jako naruszające wyłączność 
komitetów wyborczych na prowadzenie kampanii 
wyborczej”. No, o ile wiem, partie polityczne również 
się zarejestrowały i prowadzą kampanię referendalną, 
a w ich imieniu robią to politycy, którzy często-gęsto 

na rzecz kandydatów, a w kampanii referendalnej 
zajmowane jest stanowisko wobec spraw podda-
nych pod referendum. Oczywiście to samo dotyczy 
zarówno sytuacji, w jakiej jesteśmy w tej chwi-
li, kiedy to przed referendum, które odbędzie się 
6 września, trwają obie kampanie, jak i sytuacji, 
w jakiej bylibyśmy, jeżeli referendum miałoby zo-
stać przeprowadzone tego samego dnia, w którym 
odbędą się wybory.

Państwowa Komisja Wyborcza w tych sprawach 
nie będzie wydawała żadnych rozstrzygnięć, ponie-
waż naruszenie tych zasad jest objęte sankcjami 
karnymi. Ocena w tych sprawach należy wyłącznie 
do organów ścigania i sądów. To one będą oceniały, 
czy naruszono w sposób karalny przepisy jednej 
bądź drugiej ustawy dotyczące zasad prowadze-
nia danej kampanii. I dlatego Państwowa Komisja 
Wyborcza w swoim stanowisku przypomniała tylko 
o zasadach związanych z równoległym toczeniem 
się tych kampanii, nie dokonywała żadnych ocen, 
nie ma też przed sobą perspektywy dokonywania 
żadnych ocen konkretnych zdarzeń. No oczywiście 
z dokładnością… Gdyby uczestnikami tych zda-
rzeń były komitety wyborcze czy partie polityczne, 
które naruszyłyby przy okazji zasady finansowania 
swojej działalności, to wtedy Państwowa Komisja 
Wyborcza musiałby dokonać takiej oceny. Ale tego 
rodzaju ocen Państwowa Komisja Wyborcza do-
konuje wyłącznie po złożeniu sprawozdań przez 
właściwe komitety wyborcze czy partie politycz-
ne, nie wcześniej, tylko i wyłącznie na podstawie 
ustaleń wynikających z badania tych sprawozdań 
finansowych.

Jeśli chodzi o frekwencję i możliwe zachowania 
osób uczestniczących w wyborach i w referendum, 
to zasada obliczania tej magicznej liczby, która de-
cyduje o tym, że wynik referendum będzie wiążący, 
wynika z przepisów ustawy o referendum ogólnokra-
jowym. Osoby, które wzięły udział w referendum, 
to takie osoby, które wrzuciły do urny kartę ważną, 
bez względu na ważność czy nieważność głosu, oso-
by, które wrzuciły do urny kartę ważną. W związku 
z tym liczba osób, które pokwitowały w spisie wy-
borców odbiór karty, nie decyduje, decyduje liczba 
kart wyjętych z urny.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Klima, tak?
(Senator Maciej Klima: Do przedstawiciela rządu.)
Aha, to proszę się wstrzymać.
Pan senator Borowski i senator Skurkiewicz, bar-

dzo proszę.
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(senator M. Borowski) Dyrektor  
Zespołu Kontroli Finansowania  
Partii Politycznych  
i Kampanii Wyborczych  
w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz:

Dziękuję bardzo.
Pierwsza kwestia, kwestia obliczenia frekwencji. 

Karta jest ważna bez względu na ważność oddanego 
na niej głosu. To jest kryterium uznania uczestnic-
twa w referendum: wrzucenie do urny karty ważnej, 
czyli tej karty, którą uczestnik referendum otrzymał 
od komisji obwodowej, bez względu na to, jak ona 
została wypełniona.

Kwestia tajności. Nie ma możliwości użycia tego 
środka, o którym pan senator mówi, ponieważ ustawa 
o referendum ogólnokrajowym wyraźnie i zupełnie 
jednoznacznie stanowi, że w wypadku przeprowa-
dzenia referendum w tym samym dniu, w którym 
przeprowadzane są wybory do Sejmu i do Senatu, 
a także w przypadku łączenia referendum z innymi 
wyborami, referendum przeprowadzają obwodowe 
komisje wyborcze powołane do przeprowadzenia 
głosowania w wyborach. To nie jest kwestia decyzji 
czy interpretacji Państwowej Komisji Wyborczej, jest 
to wyraźny przepis ustawowy. Podobnie ustawa wy-
raźnie stanowi, że w takim wypadku przeprowadza 
się głosowanie na podstawie tych samych spisów, 
sporządzonych dla wyborów, a więc nie można też 
w żaden sposób rozdzielić spisów. W takiej sytuacji, 
działając zgodnie z przepisami ustawy o referendum 
ogólnokrajowym, można zagwarantować wyborcy 
możliwość zrezygnowania z wzięcia którejś z kart do 
głosowania tylko w ten sposób, że osoba, która przy-
chodzi do lokalu wyborczego, deklaruje, które karty 
chce otrzymać, a których nie. I informacja o tym, któ-
re karty dana osoba wzięła, a których nie wzięła, zo-
staje odnotowana w spisie wyborców, ponieważ jest to 
konieczne do prawidłowego sporządzenia protokołu 
głosowania w obwodzie, gdzie liczby wydanych kart 
są wykazywane. Do tego materiału nikt poza komisją 
obwodową nie ma dostępu, bo jest to zbiór danych 
osobowych, który jest chroniony. Ale żadne przepisy 
w przypadku żadnych wyborów czy referendum nie 
dają osobom przychodzącym do lokalu wyborczego 
czy siedziby obwodowej komisji do spraw referendum 
jakichkolwiek środków, które pozwoliłyby uniknąć 
rozpoznania przez inne osoby, które są w tym lokalu, 
i stwierdzenia, że ta osoba przyszła do lokalu bądź że 
do tego lokalu nie przyszła.

Z podobną sytuacją mamy do czynienia w wy-
padku, kiedy tego samego dnia odbywają się wybory 
wielu organów – tak jest w czasie wyborów do Sejmu 
i do Senatu, tak jest w czasie wyborów samorządo-
wych. Wtedy wyborca również może zadeklarować, 

albo raczej na ogół jednocześnie są kandydatami. 
I teraz taki kandydat nie mógłby się pokazać, bo za-
rzucono by mu, że on właśnie miesza tutaj te dwa 
porządki. Czy więc ta sugestia na końcu nie jest za 
daleko posunięta? Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
I pan senator Skurkiewicz. Bardzo proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Dyrektorze, odpowiedź, której pan udzielił, 

nie do końca mnie przekonuje. Bo przypominam sobie 
– zresztą chciałbym tutaj nawiązać do wypowiedzi 
pana senatora Sepioła, który pochodzi ze stołecznego 
grodu Krakowa…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Królewskiego.)
Tak, królewskiego. Przepraszam, Panie Marszałku.
(Senator Jan Rulewski: Ta pomyłka jest dopusz-

czalna.)
Szanowny Panie Dyrektorze, ale czy napraw-

dę nie jest to możliwe, czy nie było takich przy-
kładów przeprowadzenia referendum? Przecież 
25 maja 2014 r. przy okazji wyborów do Parlamentu 
Europejskiego odbyło się w Krakowie referendum 
w sprawie organizacji zimowych igrzysk olimpij-
skich w 2022 r. Wybory do Europarlamentu i refe-
rendum w sprawie tego, czy Kraków ma być orga-
nizatorem tych igrzysk, czy nie, były połączone. 
Jeśli sobie dobrze przypominam, tam były bodajże 
cztery pytania, na które musiały odpowiadać osoby 
biorące udział w referendum. Wobec tego państwo 
stanęliście na wysokości zadania jako Państwowa 
Komisja Wyborcza i te wybory razem z referen-
dum, choć w wymiarze lokalnym, zostały prze-
prowadzone. Czy wobec tego byłby jakiś problem, 
żeby przełożyć standardy, które były zastosowane 
w tym referendum w 2014 r., na wymiar ogólno-
krajowy?

A odpowiadając panu senatorowi Sepiołowi, po-
wiem, że najwyraźniej nie tylko Zambia, jak to on 
mówił, dopuszcza możliwość przeprowadzenia w jed-
nym dniu referendum i wyborów parlamentarnych, 
ale również królewskie miasto Kraków, z którego to 
grodu pan senator Sepioł pochodzi.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.
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(dyrektor K. Lorentz) Pan senator Jackowski, a potem panowie sena-
torowie Wiatr i Matusiewicz. Tak? Czy są jeszcze 
pytania do pana dyrektora Lorentza? Na razie więcej 
pytań nie ma.

Bardzo proszę, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Dyrektorze, mam pytanie. W jaki sposób 

będą liczone głosy w najbliższych wyborach 25 paź-
dziernika – mam na myśli wybory parlamentarne? 
Z użyciem sprzętu komputerowego czy ręcznie?

I drugie pytanie. Gdyby wolą Izby było zarzą-
dzenie referendum, w jaki sposób byłyby te głosy 
referendalne liczone, to znaczy w systemie ręcznym 
czy w systemie komputerowym? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Andrzej Matusiewicz.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Dyrektorze, czy na etapie prac nad ko-

deksem wyborczym w roku 2011 Krajowe Biuro 
Wyborcze bądź Państwowa Komisja Wyborcza nie 
zauważyły różnicy pomiędzy czasem głosowania 
w ramach referendum – od 6.00 do 22.00 – i w wy-
borach, kiedy głosuje się od 7.00 do 21.00? Czy były ze 
strony Państwowej Komisji Wyborczej lub Krajowego 
Biura Wyborczego jakieś uwagi w tej sprawie? Czy 
zwracali państwo na to uwagę? A jeżeli tak, to czy 
pomimo to posłowie i senatorowie zagłosowali za 
takim rozwiązaniem, jakie jest obecnie w kodeksie 
wyborczym, pominąwszy art. 90 i ustawę o referen-
dum ogólnokrajowym z 14 marca 2003 r.?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Na razie nie ma więcej pytań do pana dyrektora. 
Panie Dyrektorze, bardzo proszę o odpowiedź na 

zadane pytania.

Dyrektor  
Zespołu Kontroli Finansowania  
Partii Politycznych  
i Kampanii Wyborczych  
w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz:
Trwają w tej chwili przygotowania do przepro-

wadzenia, po pierwsze, referendum, które odbędzie 

że chce wziąć udział tylko w niektórych przeprowa-
dzanych wyborach i w związku z tym nie chce dostać 
niektórych kart. Wtedy stosowna adnotacja w spisie 
wyborców jest czyniona. Tak jest niezmiennie od 
co najmniej dwudziestu pięciu lat i żadnych innych 
środków ustawy w tym zakresie nie przewidują.

Jeśli chodzi o eksponowanie wizerunków osób 
kandydujących w wyborach parlamentarnych w cza-
sie kampanii referendalnej, to Państwowa Komisja 
Wyborcza w swoim stanowisku powiedziała, że ta-
kie eksponowanie może zostać uznane za prowadze-
nie kampanii wyborczej pod pozorem prowadzenia 
kampanii referendalnej. Może zostać uznane, to nie 
znaczy, że każde pojawienie się osoby, która kandy-
duje do Sejmu, w kampanii referendalnej oznacza 
naruszenie zasad prowadzenia tych dwóch kampa-
nii, a ocena w takim przypadku zależy od organów 
ścigania i sądów, ponieważ prowadzenie kampanii 
wyborczej przez podmiot, który prowadzi kampanię 
referendalną, a więc nie komitet wyborczy, stanowi-
łoby naruszenie przepisów karnych ustawy i każdy 
indywidualny przypadek z osobna może być tutaj 
oceniony.

Podkreślam, że Państwowa Komisja Wyborcza 
w tym stanowisku po prostu ostrzega, że tego rodzaju 
zagrożenie jest, zwraca uwagę na to, że kampanie 
muszą być rozdzielone, i przypomina o tym, że jeśli 
te zasady nie będą przestrzegane, to może to spowo-
dować dla uczestników kampanii, którzy naruszają 
prawo, przykrości związane z odpowiedzialnością 
karną. Ale sama komisja w tych sprawach żadnego 
stanowiska nie zajmuje.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję bardzo. 
Pan senator Jackowski…)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: A moje pytanie?)
Jeszcze pytanie pana senatora…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Aha, przepra-

szam.)
Referendum lokalne bywało łączone z wyborami, 

ale zasady łączenia referendum lokalnego z wybo-
rami powszechnymi są inne. Takie referendum jest 
przeprowadzane niejako równolegle, nie robi się tego 
w tych samych komisjach, nie robi się tego na podsta-
wie tych samych spisów, a więc pod względem organi-
zacyjnym jest to zupełnie inna sytuacja. Aczkolwiek 
powtarzam: w tym przypadku nie ma mowy o tym, 
że przeprowadzenie referendum łącznie z wyborami 
jest niemożliwe, po prostu musi być możliwe, jako że 
ustawa przewiduje taką możliwość.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Jasne.
Dziękuję.
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(dyrektor K. Lorentz) Jeśli chodzi o kwestię problemów wiążących się 
z jednoczesnym stosowaniem przepisów kodeksu 
wyborczego i ustawy o referendum ogólnokrajo-
wym, to nie umiem odpowiedzieć panu senatorowi 
na pytanie, czy kwestia rozbieżności godzin gło-
sowania, która jest między ustawą o referendum 
ogólnokrajowym a ustawą – Kodeks wyborczy, 
była omawiana w czasie prac nad kodeksem wy-
borczym. Państwowa Komisja Wyborcza nie jest 
organem posiadającym inicjatywę ustawodaw-
czą, w związku z tym co najwyżej w czasie prac 
konsultowano się z nią w sprawach dotyczących 
przede wszystkim kwestii technicznych i organiza-
cyjnych, bo w tych sprawach Państwowa Komisja 
Wyborcza zabiera głos, jeśli widzi, że jest taka 
potrzeba, a uchwalane ustawy zawierają przepisy, 
które mogłyby uniemożliwić komisji wykonanie jej 
zadań. Nie umiem więc odpowiedzieć na zadane 
pytanie. Prace nad kodeksem wyborczym trwały 
dość długo, trzeba by przeanalizować zapisy z po-
siedzeń komisji nadzwyczajnej, która zajmowała 
się pracami nad kodeksem…

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję.
Jeszcze pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam takie praktyczne i techniczne pytanie 

– ponieważ w związku z referendum zarządzo-
nym na 6 września, czyli to będzie w najbliższym 
czasie, jest coś takiego jak cisza wyborcza – czy 
udział każdego z nas, senatorów, w ich okręgach 
w uroczystościach typu dożynki… Mówię o udzia-
le i obecności oraz o ewentualnych merytorycz-
nych wypowiedziach związanych z wydarzeniem, 
w którym bierzemy udział – a więc jak dożynki to 
kwestie rolne czy jakieś tego typu historie. Czy coś 
takiego może być traktowane jako agitacja i naru-
szenie warunków? Podkreślam, ani słowa w tych 
wypowiedziach nie byłoby o referendum. Nie są 
to imprezy związane z referendum. Na przykład 
w Płońsku w sobotę o godzinie 15.00 zaczyna się 
zbiorowe czytanie „Lalki”, z udziałem przedstawi-
cieli różnych środowisk społecznych i obywateli. 
Czy to może być uznane za element agitacji? Albo 
udział w dożynkach, jakichś innych uroczysto-
ściach, w uroczystej mszy świętej w jakiejś intencji 
z okazji niedzieli i jakiegoś doniosłego wydarze-
nia? Chodzi o tego typu sprawy, które są naszą 
normalną praktyką w pracy senatorskiej w soboty 
i w niedziele. Dziękuję bardzo.

się w najbliższą niedzielę, po drugie, wyborów, które 
odbędą się 25 października, i w ramach tych prac 
przygotowywany jest do zastosowania system in-
formatyczny. Należy powiedzieć przede wszystkim, 
że głosy nigdy nie są liczone za pomocą systemu 
komputerowego. We wszystkich dotychczasowych 
wyborach – i zapewne jeszcze długo tak będzie 
– głosy liczone były ręcznie, komisje obwodowe 
nie używają żadnych urządzeń informatycznych 
do obliczania wyników głosowania w obwodzie. 
System informatyczny służy do tego, żeby wspo-
móc komisje obwodowe w sporządzeniu protokołu 
głosowania w obwodzie – komisje miały już takie 
wsparcie w wyborach prezydenta Rzeczypospolitej. 
To wsparcie polega na tym, że protokół jest druko-
wany z narzędzia informatycznego, które dokonuje 
kontroli zgodności arytmetycznej – na przykład, 
czy liczba głosów ważnych plus liczba głosów nie-
ważnych równa się liczbie kart ważnych wyjętych 
z urny. Tak że system informatyczny sprawdza zgod-
ność danych, które, podkreślam, komisja obwodowa 
ustaliła, że tak powiem, ręcznie. I do tego służy 
środek informatyczny, którym posługuje się komisja 
obwodowa. Służy on również do tego, żeby ułatwić 
przekazanie danych z komisji obwodowej do odpo-
wiedniego organu wyborczego wyższego szczebla, 
czyli komisji okręgowej w przypadku wyborów i ko-
misarza wyborczego w przypadku referendum, ale 
na tym szczeblu również obliczenia są wykonywane 
metodą tradycyjną, a narzędzia informatyczne tylko 
wspierają te organy. W referendum, które odbędzie 
się 6 września, obwodowe komisje będą wyposażone 
w podobne narzędzie jak to, które miały w wyborach 
prezydenckich, i podobnie będą z niego korzystać. 
Państwowa Komisja Wyborcza zaleciła korzystanie 
z systemu, który został poddany wielokrotnym te-
stom. Te testy potwierdziły właściwe jego przygo-
towanie. W przypadku wyborów parlamentarnych 
również prowadzone są prace nad takim systemem, 
który, podobnie jak w wyborach prezydenckich, bę-
dzie wspomagał – ale tylko wspomagał, a nie zastę-
pował w jakichkolwiek pracach – komisje wybor-
cze wszystkich szczebli. I podobnie w referendum, 
gdyby zostało ono zarządzone na dzień wyborów 
25 października, wykorzystywane by było zapew-
ne narzędzie informatyczne, które ostateczny test 
swojego działania przejdzie w najbliższą niedzielę 
i w nocy z niedzieli na poniedziałek. Ale oczywi-
ście decyzje we wszystkich sprawach dotyczących 
zastosowania informatyki w wyborach i ewentual-
nym referendum 25 października są jeszcze dość 
odległe. Będą one poprzedzone zarówno pracami 
technicznymi, jak i oceną oraz testami. Ostateczną 
decyzję podejmie Państwowa Komisja Wyborcza.
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prezach może być tak rozumiany, czy raczej w ogóle 
nie ma związku z treścią referendum?

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 
dlaczego pan bierze na męki pana dyrektora?)

Bo chciałbym znać jego opinię. To nie jest tylko 
kwestia…

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
No ale pan dyrektor nie może przecież wyrazić 

takiej opinii. No nie może.
Bardzo proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor  
Zespołu Kontroli Finansowania  
Partii Politycznych  
i Kampanii Wyborczych  
w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz:
Rzeczywiście, pan marszałek ma rację. Nie mogę 

odpowiedzieć na to pytanie. Proszę mnie zrozumieć. 
Obawiam się, że w razie odmiennej interpretacji, któ-
rej dokonałby po fakcie sąd, pan senator miałby prawo 
mieć do mnie słuszną pretensję, że wprowadziłem 
pana senatora w błąd.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
No właśnie.
Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze.
Teraz pan senator Klima chciałby zadać pytanie 

przedstawicielom rządu – tak?
Pragnę poinformować państwa senatorów, że 

na sali gościmy panią minister Izabelę Leszczynę, 
sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, pana 
ministra Marka Buciora, podsekretarza stanu 
w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, pa-
nią minister Katarzynę Kępkę, podsekretarz stanu 
w Ministerstwie Środowiska. Gościmy również 
pana Adama Wasiaka, dyrektora generalnego Lasów 
Państwowych, wraz z zastępcą dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych, byłym ministrem Januszem 
Zalewskim, a także panią minister Joannę Berdzik, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej. Tak że paleta jest szeroka.

Panie Senatorze Klima, proszę, aby pytając, podał 
pan również ewentualnie, pod czyim adresem…

(Senator Maciej Klima: Postaram się kierować 
pytania do właściwej osoby. Sądzę, że wszystkie py-
tania będę kierował do przedstawiciela Ministerstwa 
Finansów.)

Panią minister zapraszam tutaj. Tak, Pani Minister, 
bardzo proszę. I przyjmujemy zasadę, że wyczerpu-
jemy pytania do ministra, który stoi na trybunie, tak 
żeby potem nie było niepotrzebnego biegania. Dobrze?

Bardzo proszę, pan senator Klima.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana dyrektora? Nie ma.
Zatem bardzo proszę.

Dyrektor  
Zespołu Kontroli Finansowania  
Partii Politycznych  
i Kampanii Wyborczych  
w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz:
Panie Senatorze, muszę pana rozczarować: ani 

Państwowa Komisja Wyborcza, ani tym bardziej ja, 
nie jesteśmy uprawnieni… Ja nie jestem uprawniony 
do tego, żeby dokonywać tego rodzaju ocen. Przepisy 
kodeksu wyborczego i ustawy o referendum ogólno-
krajowym określają zasady prowadzenia obu kam-
panii, a naruszenie, o które pan senator pyta, byłoby 
naruszeniem karalnym i, jak słusznie zauważył pan 
senator Borowski, interpretacje odnośnych przepisów 
można poznać właściwie dopiero po dokonaniu wspo-
mnianego czynu, ponieważ organa ścigania i sądy nie 
udzielają informacji o tym, jak zamierzają potrakto-
wać hipotetyczne wykroczenie.

Proszę zrozumieć Państwową Komisję Wyborczą, 
która od wielu, wielu już lat uchyla się od odpowie-
dzi na tego rodzaju pytania, wskazując, że nie może 
dokonywać interpretacji przepisów, co do których, 
w przypadku ich naruszenia, nie ona będzie orzekała. 
Spowodowałoby to oczywiste i zrozumiałe preten-
sje osób, które od Państwowej Komisji Wyborczej 
uzyskałyby jakąś ocenę danych działań, a potem 
spotkałyby się z inną oceną dokonaną przez orga-
na ścigania i sądy. W takich sytuacjach Państwowa 
Komisja Wyborcza, gdy chodzi o ewentualne naru-
szenie przepisów karnych ustaw, nie może zajmować 
stanowiska.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze.
Jeszcze pan senator Jan Maria Jackowski chce 

skorzystać ze swojego prawa.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.
To nie jest sobota, przeddzień referendum – dzisiaj 

jest środa.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeżeli dobrze zrozumiałem pana dyrektora, to nie 

jest pan władny dokonywać wykładni. Ale zna pan 
doskonale prawo wyborcze. Czy więc w pańskiej 
opinii, tak jak wspomniałem, udział w tego typu im-
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Senator Jan Maria Jackowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, ja mam pytanie: czy prawdą jest, 

że w Niemczech został obniżony wiek emerytalny. 
Jeżeli tak, to na jakich zasadach? Chodzi o to, żeby 
pani minister przybliżyła informacje na ten temat. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, bardzo proszę.
Jest tu jeszcze pan minister Bucior, tak że w tych 

kwestiach emerytalnych można by ewentualnie…
Bardzo proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Izabela Leszczyna:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Panie 

Senatorze!
Nie wiem, czy jestem dobrym adresatem pierw-

szego pytania pana senatora. Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych to instytucja, nad którą nadzór spra-
wuje minister pracy i polityki społecznej, w związ-
ku z tym nie potrafię powiedzieć panu senatorowi 
nic odnośnie do tego raportu NIK. Co więcej, nie 
słyszałam o utajnieniu jakiegokolwiek raportu NIK, 
który odnosiłby się do finansów Zakładu Ubezpieczeń 
Społecznych, i nie wiem, czy takie utajnienie byłoby 
w ogóle zgodne z prawem. Nie sądzę, żeby taki raport 
istniał. Być może inny członek rządu będzie w stanie 
odpowiedzieć na to pytanie. Ja o takim raporcie nic 
nie wiem i w związku z tym nie potrafię na to pytanie 
odpowiedzieć.

Jeśli chodzi o drugie pytanie pana senatora, któ-
re… Jeśli dobrze rozumiem, pan senator pyta, czy 
były zamierzenia, aby Lasy Państwowe czy raczej 
majątek Lasów Państwowych stanowił swego rodzaju 
gwarancję dla różnego rodzaju inwestycji. Funkcję 
wiceministra finansów pełnię od kwietnia 2013 r., 
a funkcję posła na Sejm od ośmiu lat i nigdy o tym nie 
słyszałam ani w mojej obecności nikt na taki temat 
nie rozmawiał.

Jeśli chodzi o pytanie pana marszałka 
Borusewicza… Panie Marszałku, może nie w tych 
przedziałach czasowych… Ale oczywiście te infor-
macje dostarczymy panu marszałkowi i Wysokiej 
Izbie jeszcze dzisiaj, na pewno przed głosowania-
mi. Jeśli mówimy o kosztach odwrócenia zmian co 
do wieku emerytalnego i systemu emerytalnego, to 
one w zasadzie najbardziej dolegliwe i dotkliwe są 
z punktu widzenia przyszłego emeryta. Tak naprawdę 
powrót do poprzedniego wieku emerytalnego ozna-

Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku! Pani Minister! W dniu dzisiej-
szym w trakcie dyskusji nad planowanym referendum 
wielokrotnie pojawiały się opinie ze strony senatorów 
dotyczące tego, że obniżenie wieku emerytalnego bę-
dzie miało wpływ na wysokość emerytur. Chciałbym 
od pani usłyszeć, ponieważ zadałem to pytanie kil-
kanaście miesięcy temu i nie uzyskałem odpowie-
dzi… W roku ubiegłym Najwyższa Izba Kontroli 
kontrolowała instytucję, która bierze czynny udział 
w wypłacaniu emerytur, czyli Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Na podstawie decyzji pani premier Ewy 
Kopacz doszło do utajnienia raportu w tej sprawie 
między innymi w zakresie tak zwanych finansów 
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. 

Mam do pani minister pytanie – ponieważ dysku-
tujemy nad kwestią emerytur w chwili obecnej, ale 
też w przyszłości – czy Wysoka Izba będzie mogła 
otrzymać, nawet w trybie utajnionym, raport NIK 
z ubiegłego roku. To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Od kilku lat w naszym państwie 
funkcjonują instytucje finansowe posiłkujące się tak 
zwanym lewarem. Wiele firm państwowych zastawia 
lub też uczestniczy w procesie zastawu akcji spółek 
Skarbu Państwa. 

Czy w trakcie ostatnich dwóch, trzech lat – biorę 
tu pod uwagę słowa pana ministra Grada – rozwa-
żano to, że Lasy Państwowe mogą stać się w związ-
ku z tymi instytucjami takim elementem, który bę-
dzie dawał określone gwarancje co do inwestycji? 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pani minister?
Pan marszałek Bogdan Borusewicz, bardzo pro-

szę.

Senator Bogdan Borusewicz:

Pani Minister, ja mam pytanie dotyczące właśnie 
finansów publicznych w związku z propozycją cof-
nięcia reformy emerytalnej. Trzeba przyjąć jakieś 
założenie… Ja przyjmuję takie założenie, że to bę-
dzie cofnięcie się do starego systemu. Jakie to będzie 
generowało koszty dla ZUS, a pośrednio dla budżetu 
państwa, jeśli chodzi o lata 2010, 2020 i 2040? Chodzi 
mi o te wymiary czasowe. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Jeszcze pan senator Jackowski. Tak?
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(sekretarz stanu I. Leszczyna) posiadający czterdziestoletni staż pracy może przejść 
na emeryturę częściową.

I pytanie pana senatora Jackowskiego. Panie 
Senatorze, nie znam danych dotyczących niemiec-
kiej gospodarki. Nie wiem, czy tam wiek emerytalny 
rzeczywiście został obniżony, czy taki projekt został 
przegłosowany przez tamtejszy parlament.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Jeszcze pan senator Jackowski? Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku, ponieważ trudno nam będzie 

dyskutować w ten sposób – pani minister odpowiada, 
że pytanie nie jest do niej itd. – ja bym proponował, 
żeby pan marszałek zmienił to, co pan marszałek za-
proponował. Chodzi o to, żeby senatorowie zadawali 
pytania i wskazywali potencjalnego odpowiadają-
cego, a jeżeli nie wskażą, to wówczas strony repre-
zentujące wszystkie resorty, które są dzisiaj obecne, 
uzgadniałyby… To ułatwiłoby nam pracę.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Oczywiście, 
zgadzam się.)

Gdyby nie było na to zgody, to ja złożyłbym w tej 
sprawie wniosek formalny. Pan marszałek chyba 
przyjmie takie rozwiązanie…

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Tak jest. Pytania mogą być interdyscyplinarne… 

Akceptuję ten pomysł, jak najbardziej. Przyjmijmy 
zatem zasadę, zgodnie z którą osoba pytająca będzie 
podawała adresata pytania, a jeśli będą wątpliwości, 
to przedstawiciele rządu sami uzgodnią, kto będzie 
odpowiadał na pytanie.

(Senator Jan Maria Jackowski: Mam zatem py-
tanie.)

Pan senator już w tym nowym trybie pyta. Tak?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak jest.)
Bardzo proszę, przetestujmy…

Senator Jan Maria Jackowski:
Ja czegoś nie rozumiem. Pani minister powiedzia-

ła, że gdybyśmy przywrócili, że tak powiem, stary 
wiek emerytalny, to kobieta miałaby o 70% niższą 
emeryturę, a mężczyzna o 20%. Może by pani mini-
ster wyjaśniła, dlaczego tak by się stało. Powiedzmy, 
że kobieta pracuje od siedemnastego roku życia do 
sześćdziesiątego roku życia. W związku z wydłu-
żeniem wieku emerytalnego do sześćdziesięciu 
siedmiu… Lat składkowych miałaby zatem ponad 
czterdzieści. Dlaczego miałaby mniejszą emeryturę 

cza odejście od wzrostu emerytur mężczyzn o 20%, 
a kobiet o 70%. To znaczy, że emerytura mężczyzny 
będzie niższa o 20%, a emerytura kobiety o 70%, jeśli 
wrócimy do poprzedniego wieku emerytalnego. Na 
przykład kobieta urodzona w 1974 r., czyli ta, którą 
już obejmie podwyższony wiek emerytalny, może 
liczyć na emeryturę w wysokości 3 tysięcy 504 zł. 
W przypadku powrotu do poprzedniego wieku eme-
rytalnego będzie to o 1 tysiąc 500 zł mniej. Dla męż-
czyzny w tym samym wieku to będzie 600 zł mniej.

Jeśli chodzi o skutek dla finansów publicznych, to 
do roku 2023 koszt dla sektora finansów publicznych 
to będzie 100 miliardów zł, a do roku 2060 – bo do 
tego roku robimy estymacje, i Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych, i Ministerstwo Finansów to prognozuje 
– prawie 1,5 biliona zł.

(Senator Bogdan Pęk: Która wróżka to wywró-
żyła?)

Kiedy wprowadzaliśmy reformę, szacowaliśmy, 
że rozwiązaniem alternatywnym dla podwyższenia 
wieku emerytalnego… To znaczy chodzi o to, że aby 
utrzymać emerytury na dzisiejszym poziomie i nie 
podnieść wieku emerytalnego, musielibyśmy zwięk-
szyć stawkę VAT o osiem punktów procentowych lub 
zwiększyć składkę emerytalną z 19,52% do 30%. To 
oznacza wzrost cen żywności o ponad 7%, ewentu-
alnie stratę 165 zł miesięcznie w przypadku osoby ze 
średnim wynagrodzeniem, bo te liczby podawałam 
oczywiście dla osób ze średnim wynagrodzeniem.

Z pewnością obniżenie wieku emerytalnego 
w Polsce byłoby ewenementem na skalę europejską. 
Zróżnicowanie wieku emerytalnego kobiet i męż-
czyzn – i o tym też warto pamiętać, pani minister 
mówiła tutaj o roli babci… Tylko że tak naprawdę, 
Pani Minister, jeśli kobieta chce odgrywać rolę babci, 
to w zasadzie na emeryturę powinna odejść w moim 
wieku, bo w naszym pokoleniu, pokoleniu, którego 
ta zmiana dotyczy, kobiety rodziły dzieci w wieku 
dwudziestu – dwudziestu trzech lat. Nawet jeśli na-
sze córki dzisiaj rodzą w wieku lat trzydziestu, to 
babcią się zostaje w wieku lat pięćdziesięciu trzech 
– pięćdziesięciu pięciu. No a chyba nie chcemy aż 
tak obniżyć wieku emerytalnego. Kobiety miałyby 
wtedy emerytury naprawdę głodowe. Zróżnicowany 
wiek emerytalny kobiet i mężczyzn dyskryminuje 
kobiety na rynku pracy. Chciałabym bardzo wyraźnie 
podkreślić jedną rzecz: rząd Platformy Obywatelskiej 
i PSL, wprowadzając zmianę, reformę systemu eme-
rytalnego, umożliwił przechodzenie na wcześniejszą 
emeryturę i uzyskiwanie częściowego świadczenia 
emerytalnego, to znaczy każda kobieta, która skończy 
sześćdziesiąt dwa lata i posiada trzydziestopięcioletni 
staż pracy, może przejść na emeryturę częściową, 
i każdy mężczyzna w wieku sześćdziesięciu pięciu lat 
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Pierwsze pytanie dotyczy kwestii: wiek emery-
talny a wysokość emerytury. Wysokość emerytury 
w nowym systemie emerytalnym jest bardzo mocno 
powiązana z wiekiem emerytalnym, ponieważ for-
muła naliczenia emerytury mówi nam tyle, że jest to 
iloraz kapitału i dalszego trwania – chodzi o dalsze 
trwanie uśrednione – życia wyrażonego w miesiącach 
w wieku przejścia danej osoby na emeryturę. I to 
oznacza tyle, że im wcześniej przechodzimy na eme-
ryturę, tym tych miesięcy potencjalnie do przeżycia, 
średnio, przeciętnie, zgodnie z tablicami Głównego 
Urzędu Statystycznego, jest więcej. Tak więc gdy ten 
sam kapitał dzielimy przez większą liczbę miesięcy, 
to oczywiście wynik jest niższy, a im mniej jest mie-
sięcy, przez które to dzielimy, tym wynik jest wyższy.

I to ładnie ilustruje następujący przykład. 
W czerwcu przeciętna emerytura wynosiła 2 tysiące 
93 zł i 79 gr; to była emerytura wypłacona faktycz-
nie, tyle wynosi przeciętna emerytura wypłacona 
w czerwcu tego roku przez Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych. Żeby otrzymać taką emeryturę w wie-
ku sześćdziesięciu lat, zgromadzony kapitał dzieli-
my przez liczbę pozostałych miesięcy, która w wieku 
sześćdziesięciu lat wynosi 261,4. Już podniesienie 
wieku emerytalnego, które nastąpiło w przypadku 
kobiet – przykład był wyliczany w sierpniu, więc 
wtedy jeszcze wiek emerytalny wynosił w przypadku 
kobiet sześćdziesiąt lat i osiem miesięcy – oznacza, że 
dzielimy ten kapitał przez 255,4 miesiąca. Już widać, 
że jest sześć miesięcy mniej.

Jednak w przypadku mężczyzny, gdyby obowią-
zywał stary wiek emerytalny, czyli sześćdziesiąt pięć 
lat, w nowym systemie emerytalnym, to dzielilibyśmy 
kapitał przez 217,7 miesiąca. Proszę zwrócić uwagę, 
że to jest czterdzieści parę miesięcy mniej w stosunku 
do przypadku sześćdziesięcioletniej kobiety. W przy-
padku mężczyzn, których wiek emerytalny wynosił 
sześćdziesiąt pięć lat i osiem miesięcy, następuje ko-
lejny spadek, to już jest 212,1 miesiąca. I gdy prze-
chodzimy z kolei do sześćdziesięciu siedmiu lat, czyli 
do przyszłości – kiedyś przyszłości, no ale dziś też 
ktoś przechodzący na emeryturę może mieć sześć-
dziesiąt siedem lat, bo nie przeszedł na emeryturę, 
pracował i poprosił o wyliczenie emerytury według 
nowej reguły emerytalnej – to dzielimy kapitał już 
tylko przez 201,1 miesiąca.

Co to oznacza? To oznacza tyle, że na tę samą 
emeryturę w zależności od wieku przejścia na eme-
ryturę… W przypadku, gdy jest to wiek sześćdziesię-
ciu lat, potrzebujemy zgromadzić 547 tysięcy 316 zł 
kapitału. Na tę samą emeryturę w wieku trochę pod-
wyższonym, sześćdziesięciu lat i ośmiu miesięcy, 
trzeba zgromadzić 534 tysiące 754 zł, czyli potrzeba 
już o 13 tysięcy zł mniej kapitału. Ale żeby wypłacić 
emeryturę w tej samej wysokości po przejściu na 
emeryturę w wieku sześćdziesięciu pięciu lat, po-

o 70%? Z proporcji lat powinno wynikać, że ten pro-
cent jest niższy. To jest pierwsze moje pytanie.

A drugie pytanie kieruję do dyrektora Lasów 
Państwowych. Pytanie jest następujące. W dyskusji 
tutaj, w Senacie, padło sformułowanie, że leśnicy 
zarabiają, nie wiadomo ile. W związku z powyższym 
ja bym chciał, żeby pan dyrektor generalny Lasów 
Państwowych poinformował Wysoką Izbę, ile zarabia 
leśniczy, podleśniczy, nadleśniczy, a ponadto kto usta-
la wysokość tego wynagrodzenia. Na jakich zasadach 
są ustalane te wynagrodzenia? Bo być może żyjemy 
w pewnej fikcji i niektórzy nie wiedzą, jakie są realne 
wynagrodzenia leśników. To na razie tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, czy czuje się pani na siłach, aby 

odpowiedzieć?

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Izabela Leszczyna:
Panie Marszałku, myślę, że pan minister Bucior za 

chwilę uzupełni… Ja mówiłam o tych ewentualnych 
obniżkach, a przede wszystkim o tym, na jakie wzro-
sty mogą liczyć przyszli emeryci, jeśli utrzymamy 
obecny stan. Mówimy o 20% w przypadku mężczyzn 
i 70% w przypadku kobiet. W przypadku mężczyzn 
podnosimy wiek emerytalny o dwa lata, a w przy-
padku kobiet – o siedem lat. W związku z tym, że 
tak naprawdę nasz kapitał emerytalny de facto po-
dwaja się w ciągu ostatnich dziesięciu lat, dla kobiet 
ma to o wiele większe znaczenie niż dla mężczyzn, 
tych siedem ostatnich lat jest niezwykle ważnych 
dla wysokości przyszłej emerytury. Przykład, który 
podaję… mówię o dzisiejszych czterdziestolatkach, 
którzy zarabiają średnie wynagrodzenie w gospodar-
ce. Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Jeszcze pan minister Bucior na ten temat…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marek Bucior:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku!
Padło kilka pytań z zakresu właściwości 

Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

(senator J.M. Jackowski)
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(podsekretarz stanu M. Bucior) tego roku prosiłem o przygotowanie takich wyliczeń 
– te zwiększone wydatki z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych, tylko z tego funduszu, mogą oscylować 
wokół 10,5 miliarda zł. W kolejnym roku może to 
być 12,5 miliarda zł, w kolejnym – 13,3 miliarda zł, 
w kolejnym – 13,4 miliarda zł i tak następuje zwięk-
szenie tych wydatków w pierwszych latach. Powrót 
do poprzedniego wieku emerytalnego oznacza de 
facto tyle, że w cenach z 2013 r. potrzebujemy puli 
środków w wysokości 10 miliardów, 12 czy 13 mi-
liardów rocznie.

Chcę powiedzieć, że w roku 2013 wydatki na 
świadczenia rodzinne w Polsce oscylowały koło 
kwoty 10 miliardów zł. Zatem takie obniżenie wie-
ku emerytalnego oznaczałoby większe wydatki na 
bieżące emerytury niż to, co było wtedy wypłacane 
w ramach świadczeń rodzinnych.

Pan senator pytał o wiek emerytalny w Niemczech. 
Chcę podkreślić, że w Niemczech wiek emerytal-
ny zarówno kobiet, jak i mężczyzn jest wiekiem 
emerytalnym równym. W momencie startu refor-
my podwyższającej wiek emerytalny wynosił… 
W Niemczech przeprowadzany jest proces podno-
szenia wieku emerytalnego, który skończy się – tu 
mogę się mylić, bo mówię z pamięci – albo w 2027 r., 
albo w 2029 r., wydaje mi się, że w 2029 r., kiedy to 
Niemcy osiągną wiek emerytalny wynoszący sześć-
dziesiąt siedem lat. W tej chwili wiek emerytalny jest 
systematycznie podnoszony. Oczywiście prawdą jest, 
że każde państwo, jeśli chodzi o wiek emerytalny… 
No, nikt w tym przypadku nie stosuje ścisłych reguł. 
Jesteśmy przyzwyczajeni do tego… Bardzo często 
słyszymy, docierają do nas informacje, że na przykład 
we Francji wiek emerytalny ma wynosić sześćdziesiąt 
lat itd., ale to jest ten wcześniejszy wiek emerytalny, 
a ten docelowy też ma wynosić bodajże sześćdziesiąt 
siedem lat. Niemcy przyjęli rozwiązanie, że po czter-
dziestu pięciu latach okresów składkowych w wieku 
sześćdziesięciu trzech lat możliwe by było przejście 
na wcześniejszą emeryturę. Oczywiście oni stosują 
inny sposób liczenia wysokości emerytury, ale i tak 
to by się wiązało z obniżeniem wysokości emerytury. 
Muszę dodać, że obecnie wiek emerytalny w Polsce 
wynosi – już to wiemy – nie sześćdziesiąt siedem 
lat, tylko sześćdziesiąt pięć lat i dziewięć miesięcy 
w przypadku mężczyzn, a sześćdziesiąt lat i dziewięć 
miesięcy w przypadku kobiet. Ale przecież mamy 
szereg odstępstw. Są przecież i emerytury pomosto-
we, i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, są 
chociażby emerytury z art. 184 ustawy o emeryturach 
i rentach z FUZ, czyli dla osób, które wypracowały 
odpowiednio długie… spełniły odpowiednie warunki 
stażowe w starym systemie emerytalnym na 1 stycz-
nia 1999 r. i które obecnie przechodzą na emeryturę 
we wcześniejszym wieku po spełnieniu różnych wa-
runków – i są to nawet sześćdziesięcioletni mężczyź-

trzebujemy mniej kapitału, to jest 455 tysięcy 818 zł, 
czyli o jakieś 90 tysięcy mniej niż w przypadku osoby 
w wieku sześćdziesięciu lat, w wieku 65,8 lat potrze-
bujemy 444 tysięcy z groszami, czyli wymagane jest 
mniej o kolejne 11 tysięcy, a w wieku sześćdziesięciu 
siedmiu lat jest to 421 tysięcy. Zatem różnica między 
wiekiem sześćdziesięciu siedmiu lat a wiekiem sześć-
dziesięciu lat to jest jakieś 120, prawie 126 tysięcy. 
Potrzebujemy zgromadzić o 126 tysięcy mniej kapi-
tału, żeby uzyskać taką samą emeryturę. To oznacza 
mniej więcej tyle, że jeżeli ktoś chciałby przejść na 
emeryturę w wieku sześćdziesięciu lat – załóżmy, że 
emerytura wynosi 100% – to on musi zgromadzić 
na tę emeryturę o 30% więcej środków. Taka jest 
tu zależność. Zależność od wieku emerytalnego, od 
opóźnienia przechodzenia na emeryturę jest tu bardzo 
widoczna. I to jest ta kwestia.

Chcę zwrócić uwagę na to, że obecnie, od 1 wrze-
śnia tego roku, wiek emerytalny wynosi sześćdziesiąt 
lat i dziewięć miesięcy w przypadku kobiet, sześć-
dziesiąt pięć lat i dziewięć miesięcy w przypadku 
mężczyzn. To oznacza tyle… Rozmawiamy o ob-
niżaniu wieku emerytalnego, ale jest pytanie, o co 
tak naprawdę chodzi, bo ja właściwie nie wiem, czy 
chodzi o obniżanie z poziomu sześćdziesiąt siedem, 
czy też z tego poziomu, który obowiązuje już dzisiaj. 
To takie zastrzeżenie.

Padły też konkretne pytania. Było konkretne 
pytanie dotyczące przywrócenia wieku emerytal-
nego do poziomu sześćdziesięciu i sześćdziesięciu 
pięciu lat. Trzeba sobie na nie odpowiedzieć w ten 
sposób. Pierwszy rok nie jest rokiem drastycznym. 
Przywrócenie tego wieku emerytalnego oczywiście 
spowoduje zwiększone zapotrzebowanie na środki, 
oczywiście spowoduje zwiększenie wydatków, ale 
w pierwszym roku jeszcze nie będzie tak drastycznie. 
Skokowe obniżenie wieku emerytalnego oznacza też 
tyle, że skoro my pobieramy, Zakład Ubezpieczeń 
Społecznych w ramach suwaka bezpieczeństwa po-
biera środki z otwartych funduszy emerytalnych, 
to on również skokowo zacznie pobierać te środki 
o tyle miesięcy wcześniej, o ile następuje to obniże-
nie, a także rozszerzy krąg osób, od których zacznie 
ściągać te środki z otwartych funduszy emerytalnych 
do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

To oznacza również tyle, że pierwszy rok nie jest 
rokiem, który mówi nam prawdę o rozpoczęciu funk-
cjonowania obniżenia wieku emerytalnego. Jeżeli 
spojrzymy na pełne wejście w życie tych rozwiązań, 
powiedzmy, na rok 2019… Ja poprosiłem Zakład 
Ubezpieczeń Społecznych, żeby wykonał takie ob-
liczenia, przygotował symulację. Na tej podstawie 
możemy powiedzieć, że w skali jednego roku – kwoty 
są zdyskontowane inflacją na 2013 r., pod koniec tam-
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(podsekretarz stanu M. Bucior) zapewne nie są precyzyjne i dokładne. Oczywiście 
służę w tym zakresie szczegółową odpowiedzią.

To, co jest ważne i istotne, i budzi wiele emocji, 
szczególnie w kontekście dyskusji na temat pozio-
mu wynagrodzeń w Lasach Państwowych… Pragnę 
poinformować Wysoką Izbę, że Lasy Państwowe to 
instytucja, która cały czas jest poddawana procesowi 
doskonalenia. Dzisiaj w Lasach Państwowych pracuje 
dwadzieścia sześć tysięcy ludzi, a jeszcze nie tak daw-
no pracowało ponad sto tysięcy ludzi. Podstawowy 
czynnik, który powoduje obciążenie pracą w Lasach 
Państwowych, to z jednej strony oczywiście pozyski-
wanie drewna, ale z drugiej strony rosnące zadania 
z zakresu przede wszystkim ochrony przyrody. To 
obciążenie zwiększa się coraz bardziej, zwiększa się, 
że tak powiem, nieproporcjonalnie do wynagrodzeń, 
to znaczy w taki sposób: coraz więcej pracy, coraz 
mniejszy wzrost wynagrodzeń. Ilustruje to poziom 
pozyskania drewna. Dzisiaj pozyskujemy w Lasach 
prawie 40 milionów m3 drewna, a jeszcze nie tak 
dawno, bo dwadzieścia lat temu, pozyskiwaliśmy 
20 milionów. Dwukrotnie wzrosło obciążenie pracą, 
bo przy tym pozyskaniu drewna wykonuje się szereg 
czynności, w przypadku których obciążenie pracą 
warunkowane jest masą pozyskanego drewna.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Sta-
nisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze.
(Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam 

Wasiak: Dziękuję bardzo.)
Pan senator Jackowski, bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Dyrektorze, skoro pan już jest na mów-

nicy, to ja bym chciał poprosić o skomentowanie 
tego tekstu, który znalazł się dzisiaj w jednym 
z tygodników. Idea tego tekstu sprowadza się do 
tego, że właściwie leśnicy już sprywatyzowali Lasy 
Państwowe. Mówię tutaj o materiale w tygodniku 
„Polityka”, który jest szeroko kolportowany, nie bez 
związku z propozycją zarządzenia referendum… 
Chciałbym, korzystając z tego, że pan dyrektor 
jest tutaj, żeby pan odniósł się do tego tekstu, bo 
w moim głębokim przekonaniu ten tekst w sposób 
niesprawiedliwy, niesłuszny ocenia pracowników 
Lasów. A mówię to jako syn wieloletniego inżynie-
ra leśnego, który i przed wojną, i po wojnie praco-
wał w Lasach Państwowych, przez czterdzieści lat. 
Ja znam problemy tego środowiska i uważam, że to 
jest po prostu uwłaczanie godności, podkopywanie 
zaufania do tego zawodu, który cieszy się dużą 
akceptacją społeczną. Dziękuję.

ni. W związku z tym faktycznie przeciętny wiek osób, 
którym przyznano emeryturę w Polsce w 2014 r., wy-
nosił sześćdziesiąt lat i osiem miesięcy, co oznacza, że 
nie jest to ani sześćdziesiąt pięć lat z kawałkiem, ani 
sześćdziesiąt lat z ilomaś miesiącami – w przypadku 
mężczyzn to było 62,2, a w przypadku kobiet 59,9. 
To tyle. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Teraz pan dyrektor Wasiak. Bardzo proszę.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
Adam Wasiak:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie i Panowie 

Senatorowie! Odpowiadając panu senatorowi na 
pytanie na temat poziomu wynagrodzeń w Lasach 
Państwowych i systemu wynagrodzeń, pragnę 
udzielić następującej informacji. Lasy Państwowe 
i pracownicy Lasów Państwowych wynagradzani 
są na podstawie rozporządzenia ministra środowi-
ska, który w sposób szczegółowy opisuje poziom 
wynagrodzeń na poszczególnych stanowiskach pra-
cy. Tych stanowisk pracy w Lasach Państwowych 
mamy kilkaset na dwadzieścia sześć tysięcy pra-
cowników – zaczynając od stażysty, a kończąc na 
obecnym tutaj dyrektorze generalnym. Rokrocznie 
poziom wynagrodzeń jest zatwierdzany w planie fi-
nansowym przez ministra środowiska. Tak wygląda 
system wynagrodzeń. Jeśli chodzi o bardziej szcze-
gółowe pytanie dotyczące poziomu wynagrodzeń, 
które złożył pan senator, to trudno jest mi teraz na 
nie odpowiedzieć, ale pozwolę sobie – choć obawiam 
się, że zrobię to mało precyzyjnie – podać panu sena-
torowi jakieś średnie. W Lasach Państwowych naj-
większą grupę pracowników stanowią podleśniczo-
wie i leśniczowie. Jest to grupa pracowników, która 
bezpośrednio w terenie odpowiada za prowadzenie 
gospodarki leśnej, ale także, a może przede wszyst-
kim, za zarządzanie majątkiem Skarbu Państwa. Na 
czele nadleśnictwa stoi nadleśniczy. Jest to grupa 
czterystu trzydziestu pracowników. Osoby na tych 
kluczowych stanowiskach, o które pan senator był 
łaskaw zapytać, wynagradzane są w sposób następu-
jący: podleśniczowie zarabiają w granicach od 2 do 
3 tysięcy zł netto – zależy to oczywiście w dużym 
stopniu od obciążenia pracą, ta kwestia jest szczegó-
łowo uregulowana nie tylko w rozporządzeniu mini-
stra środowiska, ale także w naszych wewnętrznych 
przepisach – a płaca leśniczego to płaca w granicach 
od 3 do 4,5 tysiąca zł, płaca nadleśniczego to płaca 
w granicach od 6 do 8 tysięcy zł. To są liczby, które 
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znamy jakąś średnią wynagrodzeń w ZUL? W opinii 
publicznej często pojawiają się głosy, że wysokie wy-
nagrodzenia – 2 czy 3 tysiące – mają ci zatrudnieni 
w Lasach Państwowych, a zdecydowanie mniejsze 
mają ci zatrudnieni w ZUL. Czy pan dyrektor też 
tak to widzi?

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
Adam Wasiak:
Konkludując kwestię wynagrodzenia – o pozy-

skaniu za chwilę – chcę powiedzieć, że prócz dwu-
dziestu sześciu tysięcy pracowników Lasów mamy 
około pięćdziesięciu tysięcy osób pracujących w sek-
torze usług leśnych i zajmujących się bezpośred-
nio wykonawstwem prac leśnych. Nie mylmy tego 
z przemysłem drzewnym, w którym pracuje około 
trzystu tysięcy osób. To duży sukces organizacyjny 
Lasów Państwowych i tego systemu prawno-orga-
nizacyjnego – prace leśne na przestrzeni ostatnich 
dwudziestu kilku lat zostały sprywatyzowane i wy-
konują je prywatne podmioty. Ta trudna sfera styku 
prywatnych podmiotów z państwowym podmiotem, 
którym są Lasy Państwowe, bo rządzi tym prawo 
zamówień publicznych… Zamawiający, którymi są 
nadleśniczowie, są zobligowani stosować prawo za-
mówień publicznych. Staramy się jednak ten rynek 
usług leśnych w miarę naszych możliwości kreować 
i trzymać pieczę nad tym rynkiem z uwagi na to, że 
jest to podstawowy element naszego dobrego funk-
cjonowania. 

Trudno mi tutaj wypowiadać się na temat wyna-
grodzeń, gdyż to jest obszar bardzo różnorodny – 
mamy na nim podmioty i małe, i duże, i właścicieli, 
i zatrudnionych ludzi. Ja mogę operować stawkami 
na usługi leśne dla zakładów usług leśnych, które 
rokrocznie w Lasach Państwowych rosną w grani-
cach od 2% do 5%, dokładnie o tyle samo, o ile ro-
sną wynagrodzenia w Lasach Państwowych. Zasada 
solidaryzmu społecznego jest tutaj zatem przez nas 
stosowana. W miarę możliwości prawnych staramy 
się na tyle z tym rynkiem współpracować, żeby to 
były stałe i mocne podmioty. I takie na nim są. Proszę 
państwa, mamy w Polsce ponad czterysta maszyn 
wielooperacyjnych do pozyskania drewna – to są 
bardzo nowoczesne maszyny – co świadczy o tym, 
że ten rynek w naszym kraju jest mocny i stabilny.

(Senator Leszek Czarnobaj: Czyli jakiejś przepaści 
nie ma, Panie Dyrektorze.)

Przepaści nie ma. Staramy się wszelkie emocje 
studzić, wszelkie problemy w miarę możliwości roz-
wiązywać tak, żebyśmy nie mieli dylematu związa-
nego z tym, że nie ma kto wykonywać prac leśnych. 
Niejednokrotnie w historii Lasów Państwowych 
zdarzało się, że nie było siły roboczej, nie było ro-
botników. Tego problemu już nie mamy. Patrzę tu 

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

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

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
Adam Wasiak:
Jest to oczywiście tekst krzywdzący dla Lasów 

Państwowych i środowiska leśników, bo leśnicy nie 
pracują tylko w Lasach Państwowych, pracują w wie-
lu różnych instytucjach, które zajmują się leśnictwem. 
Jest to oczywiście tekst krzywdzący, bo my staramy 
się wykonywać swoją pracę dobrze czy też bardzo 
dobrze, jednak zgodnie z uregulowaniami prawny-
mi. To nie jest tak, jak informują niektóre media, 
że pracownicy Lasów Państwowych uwłaszczyli się 
na organizacji czy też na majątku Skarbu Państwa 
i stosują swoje własne prawa. Funkcjonowanie Lasów 
Państwowych jest regulowane przez wiele, wiele 
przepisów, począwszy od ustawy o lasach, ale także 
przez wiele innych przepisów dotyczących mienia 
Skarbu Państwa, którym zarządzają Lasy Państwowe. 
A więc nie ma co do tego wątpliwości, że tego typu 
wystąpienia są dla środowiska krzywdzące, tym bar-
dziej że opinia społeczna wypowiada się całkowicie 
inaczej o środowisku leśników, środowisku Lasów 
Państwowych, plasując nas w czołówce – za Strażą 
Pożarną – instytucji i profesjonalistów, którzy jej zda-
niem doskonale wykonują swoją pracę.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze.
Pan senator Czarnobaj, bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Dyrektorze! Króciutkie 

pytanie. Tak jak pan dyrektor stwierdził, pozysku-
jemy 40 milionów m3… W opinii publicznej często 
pojawiają się głosy, że Lasy Państwowe wycinają 
zdecydowanie więcej niż wynosi przyrost. 

Czy mógłby pan dyrektor podać, ile według sza-
cunków Lasów wynosi roczny przyrost? Chodzi o to, 
żebyśmy mieli jakiś obraz sytuacji w tym zakresie. Ja 
wiem, ale chodzi o to, żeby to z pana ust padła taka 
informacja. To pierwsze pytanie.

I drugie pytanie, Panie Dyrektorze. Ponad dwa-
dzieścia tysięcy osób pracujących w Lasach, dwa-
dzieścia trzy tysiące, o ile dobrze...

(Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam 
Wasiak: Dwadzieścia sześć tysięcy.)

Dwadzieścia sześć tysięcy osób… Pozostałe oso-
by to głównie pracownicy zakładów usług leśnych 
obsługujących również pozyskiwanie drewna. Czy 
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(dyrektor A. Wasiak) zachwalał, nie spełniła swoich założeń. A to dlatego, 
że liczba miesięcy, przez które należy to dzielić, by-
łaby znacznie większa. Innymi słowy, cała reforma 
jest oparta na wróżeniu z fusów, ponieważ my nie 
wiemy dokładnie, jaka w 2030 r. będzie proporcja 
ludzi pracujących do osób pobierających świadczenie. 
Nie wiemy też, jaka będzie długość życia. Tego pan 
minister nie wie, nawet obecny rząd nie jest w sta-
nie stwierdzić, jaka będzie długość życia w 2030 r. 
Innymi słowy, cała reforma oparta jest na dwóch nie-
wiadomych, które są zmienne w czasie, co oznacza, 
że właściwie nie ma znaczenia, jaki wiek ustawowy 
zapiszemy, ponieważ i tak nie będzie wiadomo, ja-
kie finalnie będzie świadczenie za dwadzieścia lat 
dla emeryta, który przejdzie na emeryturę w wie-
ku sześćdziesięciu czy sześćdziesięciu siedmiu lat. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Panie Dyrektorze, bardzo proszę.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
Adam Wasiak:
Pan senator zadał mi oczywiście dwa bardzo trud-

ne pytania, ale postaram się w miarę możliwości od-
powiedzieć. Trudne dlatego, że Lasy Państwowe są 
kierowane jednoosobowo przez dyrektora general-
nego, a jest rzesza dwudziestu sześciu tysięcy pra-
cowników, więc każda moja wypowiedź może być 
traktowana jako głos wszystkich pracowników. Ale 
pozwolę sobie odpowiedzieć w ten sposób. Jestem 
absolutnie przeciwny jakimkolwiek zmianom wła-
snościowym dotyczącym funkcjonowania polskiego 
leśnictwa. Nie ma żadnej wątpliwości co do tego, 
że polska gospodarka leśna i stan polskich lasów są 
bardzo dobre. Są one obiektem pozytywnego zain-
teresowania ludzi spoza Polski, z Europy i ze świata, 
o czym świadczy wiele wskaźników i nagród, któ-
re Lasy Państwowe w tym względzie otrzymały. To 
właśnie Polska i polskie leśnictwo wyjątkowo do-
brze realizują ideę wielofunkcyjnego gospodarstwa 
leśnego i zrównoważonej gospodarki leśnej. I, jak 
widać, państwowy system własności, w odniesieniu 
do tej idei czy też takiego znakomitego pomysłu dla 
społeczeństwa i przyrody, sprawdza się doskonale.

Co do systemu funkcjonowania Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”… To 
oczywiście trudne pytanie z tego względu, że każdy 
system ma swoje wady i zalety. Tym bardziej że lasy 
i gospodarka leśna to żywy organizm, więc nałożyć na 
niego system prawno-ekonomiczny jest nadzwyczaj 
trudno. Dobrać taki system, aby przyroda doskonale 
funkcjonowała, jest jeszcze trudniej. Ale wszystko 

na pana senatora, który pewnie doskonale wie, jak 
to bywało… Ciężko było pozyskać kogoś do pracy.

Teraz kwestia pozyskania, o którym wspomnia-
łem. W Lasach Państwowych pozyskujemy około 
55% tego, co przyrasta w lasach, którymi zarządzamy. 
Przyrost ten jest w granicach 8–9 m3, a pozyskujemy 
dokładnie dwa razy mniej niż przyrasta. A więc pozo-
stawiamy na pniu 50% tego, co przyrasta. Oczywiście 
odbywa się to zgodnie z planem urządzania lasu, 
który dla każdego nadleśnictwa zatwierdza minister 
środowiska. Taki plan jest zresztą poddawany ocenie 
oddziaływania przez regionalne dyrekcje ochrony 
środowiska. Tak że to jest wypadkowa czterystu trzy-
dziestu osobnych planów dla każdego nadleśnictwa.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze.
Pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Ja mam jeszcze jedno pytanie do pana dyrektora, 

a także pytanie do pana ministra Buciora. Czy to dru-
gie mam od razu zadać, czy jak będzie pan minister 
Bucior? To z kolei jest pytanie do pana marszałka.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Do mnie 
pytanie? To bardzo proszę.)

Czy od razu skierować pytanie do ministra?
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Tak jest. 

Bardzo proszę zadać od razu dwa pytania.)
Dobrze, dziękuję.
Panie Dyrektorze, pytanie kierowane do pana. 

W związku z referendum proszę mi powiedzieć, czy 
pan jest zwolennikiem utrzymania obecnego systemu 
funkcjonowania przedsiębiorstwa „Lasy Państwowe”, 
w dotychczasowej formie i strukturze organizacyj-
no-prawnej. Czy byłby pan zwolennikiem jakichś 
działań…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: A to już 
jest drugie pytanie.)

…w zakresie przekształceń własnościowych w ob-
rębie tego areału, którym dysponują Lasy Państwowe? 
To jest pytanie do pana dyrektora.

I pytanie do pana ministra Buciora. Wsłuchałem 
się dokładnie w jego wywód i muszę powiedzieć, że 
zrozumiałem go następująco. Mam nadzieję, że pan 
minister Bucior ustosunkuje się do tego. Mianowicie, 
gdyby średnia życia w Polsce wynosiła sześćdziesiąt 
dziewięć lat, to emerytury byłyby znacznie, znacznie 
wyższe, ponieważ są one ściśle związane z hipote-
tycznym wiekiem pobierania emerytury. I w drugą 
stronę, gdyby średnia życia wydłużyła się do stu dzie-
sięciu lat, to okazałoby się, że reforma, którą rząd tak 
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(dyrektor A. Wasiak) pamiętam, że jak parę lat temu badaliśmy populację 
stulatków, to wtedy mówiło się, że stulatkowie żyją 
przeciętnie około siedmiu miesięcy. To oznacza, że 
jeden żył siedem miesięcy, drugi – trzy, a trzeci trzy 
czy cztery lata. Zwracam uwagę na taką zależność 
i w związku z tym, no, nie mogę uznać wyciąganych 
wniosków za słuszne.

Prawdą jest oczywiście, że nie wszytko wiemy 
i próbujemy przewidzieć, co będzie w przyszłości, 
w roku 2030 czy w roku 2060, ale to są tylko przewi-
dywania demografów, bardziej lub mniej błędne. One 
z każdym rokiem są poprawiane, w związku z tym 
pewnie następuje jakieś urealnienie i pewnie bliższe 
prawdy są przewidywania dotyczące roku 2030 niż 
roku 2060, co do tego się niewątpliwie zgadzamy. 
Ale spójrzmy na przewidywania z roku 2013; w roku 
2013 osób w wieku 67+ było w Polsce 7,1 miliona, 
a w roku 2060, jak się przewiduje, takich osób będzie 
10,4 miliona. A jednocześnie liczba osób w wieku pro-
dukcyjnym – a więc od osiemnastego do, przyjmijmy, 
sześćdziesiątego siódmego roku życia –zmniejszy się 
z 24,3 miliona do 17,2 miliona. Czyli z jednej strony 
zwiększy się, i to dość drastycznie, bo o 3,3 miliona, 
liczba osób w wieku poprodukcyjnym, a z drugiej 
strony mocno spadnie liczba osób w wieku produk-
cyjnym. Ja nie mówię, że na pewno tak będzie, ale 
demografowie twierdzą, że takich tendencji należy się 
spodziewać i rozumnie byłoby przyjąć, że tak może 
być. Ale przecież nie wiemy, czym się skończą zmiany 
demograficzne chociażby w Polsce, różne podejmo-
wane działania, tudzież jak będą wyglądały chociażby 
procesy imigracyjne. Nie wiem, nie potrafię na to 
odpowiedzieć. Ale niewątpliwie te dane, którymi dziś 
dysponujemy, skłaniają do tego, aby twierdzić, że 
reformy, które zresztą nie tylko w Polsce są przepro-
wadzane… No, one są przeprowadzane de facto na 
całym cywilizowanym świecie, tam, gdzie są syste-
my emerytalne. Jak spojrzymy na Unię Europejską, 
to zobaczymy, że większość państw prowadzi takie 
reformy, między innymi mające na celu podnosze-
nie wieku emerytalnego, a co najmniej ujednolice-
nie wieku emerytalnego. One są przeprowadzane. 
W związku z tym – a niewątpliwie społeczeństwo 
jest rozumne – trzeba przygotowywać się na to, że 
niezależnie od tego, jak te różne szacunki, te przewi-
dywania się zrealizują, kolejne rządy będą borykały 
się z większym problemem związanym z liczbą osób, 
które już pobierają emerytury.

I muszę powiedzieć, że to wcale nie jest tak, że my 
tego nie zauważamy, bo my to bardzo dobrze widzi-
my. Chociażby w stosunku do roku 2008 czy 2009… 
Wtedy w naszym państwie liczba osób pobierających 
emerytury z systemu powszechnego przekroczyła 
pięć milionów. Po pierwsze, to, że zostały zlikwi-
dowane wcześniejsze emerytury, a po drugie to, że 
wiek emerytalny zaczął być podnoszony, spowodo-

wskazuje – osobiście jestem co do tego przekonany 
– że taki system organizacyjny Lasów Państwowych 
jest dobry i dobrze się sprawdza. Oczywiście należy 
go udoskonalać, zmieniać wiele elementów, bo ży-
cie się toczy bardzo szybko – prawo też zmienia się 
wielokrotnie i należy je dostosowywać do zmienia-
jącej się rzeczywistości. Ale w założeniu ten system 
prawno-organizacyjny to system wypracowany nie 
tylko w ostatnich latach, bo ten system zbudowany był 
jeszcze przed II wojną światową i wtedy doskonale się 
sprawdził, a całkowite powielenie go w 1991 r., jak się 
okazuje, też było doskonałym pomysłem i sukcesem 
polskiego parlamentu. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze.
Poproszę teraz pana ministra. Bardzo proszę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, 

jeszcze w sprawie lasów…)
Ale pan minister już tu idzie z taką ilością doku-

mentów, że nie mogę go zawrócić.
Panie Dyrektorze, jeszcze będzie pytanie do pana.
Proszę bardzo, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej  
Marek Bucior:
Zacznę może od kwestii średniej długości życia 

w Polsce. Mówiąc o średniej długości życia w Polsce, 
Panie Senatorze, powinien pan uwzględnić wszystkie 
osoby, a więc mówić o średniej długości życia miesz-
kańców Polski w wieku od zera, czyli od narodzin. 
Ale to jest błędne założenie, ponieważ na średnią 
długość życia wpływa to, że różne osoby umierają 
różnie – niektóre zaraz po narodzinach, w trakcie 
narodzin, w wieku pięciu, dziesięciu czy stu lat. Czyli 
to jest średnia dla całego społeczeństwa. A od tego 
musimy odróżnić dalsze trwanie życia – wiemy, że 
część osób po osiągnięciu pewnego wieku już zmarła, 
a te, które osiągnęły ten wiek, mają ileś lat czy ileś 
miesięcy do przeżycia. I te dane, które podawałem 
w poprzedniej wypowiedzi, dotyczyły średniej licz-
by miesięcy, które pozostały jeszcze do przeżycia 
osobom w określonym wieku, jeżeli dożyją sześć-
dziesiątego roku. Jeżeli osoba jest w pięćdziesiątym 
roku życia, to liczba jest inna; inna liczba jest dla osób 
w wieku sześćdziesięciu lat, inna dla tych w wieku 
sześćdziesięciu pięciu lat, inna w przypadku osób 
sześćdziesięciosiedmioletnich, a jeszcze inna dla lu-
dzi w wieku osiemdziesięciu pięciu lat i stu lat. Nie 
mam danych dotyczących osób w wieku stu lat, ale 
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(podsekretarz stanu M. Bucior) tych osób, które nie są w stanie pracować do sześć-
dziesiątego siódmego roku życia. Obiektywnie nie 
są w stanie pracować, ze względu chociażby na to, 
że chodzi o zajęcia wymagające pewnej sprawności 
psychofizycznej, która jest niemożliwa w danym wie-
ku, czy ze względu na trwałe utracenie możliwości 
zarobkowania związane… No, nie wiem, są zawody, 
które po prostu się zmieniają, a trudno komuś, kto 
ma sześćdziesiąt lat… Trudno na przykład od kobiety 
wymagać, żeby w takim wieku uczyła się zupełnie 
nowego zawodu. Czy w związku z tym rozważane 
są przez rząd jakieś formy rozwiązania problemów, 
o których mówiłem? Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Ministrze.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie 
Pracy i Polityki Społecznej  
Marek Bucior:
Jak rozumiem, tu są dwie kwestie. Z jednej strony, 

jeżeli mówimy o rozważaniach ze strony rządu, to mu-
simy zwrócić uwagę na to, co się dzieje w otoczeniu 
Polski, i my to oczywiście analizujemy. Analizujemy 
chociażby kwestie zmian, które następują w ustawo-
dawstwie niemieckim czy francuskim albo w usta-
wodawstwach innych krajów. I mamy świadomość, 
że wiek emerytalny ścisły dla wszystkich i określony 
na danym poziomie… Zawsze przy takim wieku eme-
rytalnym są odstępstwa, ale proszę zwrócić uwagę, 
że takie odstępstwa w Polsce występują w pełni już 
obecnie. To są te kwestie, o których już wspominałem, 
mówiąc, że są emerytury na mocy art. 184 ustawy 
o emeryturach i rentach z FUS, a więc dotyczące osób 
pracujących w warunkach szczególnych, w szcze-
gólnym charakterze. To są osoby, które już miały 
piętnaście lat pracy w warunkach szczególnych czy 
w szczególnym charakterze w dniu 1 stycznia 1999 r. 
przy stażu pracy wynoszącym dwadzieścia lat, jeśli 
chodzi o kobiety, i dwadzieścia pięć lat w przypadku 
mężczyzn. I takie osoby czekają, że tak powiem, na 
dojście do niższego wieku emerytalnego i wtedy prze-
chodzą na emeryturę w niższym wieku emerytalnym. 
Stąd wynika fakt, o którym mówiłem, mianowicie że 
w przypadku mężczyzn teoretycznie dziś jest to wiek 
emerytalny, powiedzmy, sześćdziesiąt pięć lat i dzie-
więć miesięcy, a faktycznie wiek przejścia na emery-
turę to średnio sześćdziesiąt dwa lata. Z czegoś to się 
bierze. To się bierze z różnych odstępstw. Przy czym 
nie obejmuje to bynajmniej takich odstępstw, które 
wynikają z innych ustaw, chociażby z ustawy o eme-
ryturach pomostowych, w którym to przypadku wiek 

wało, że z tych pięciu milionów zeszliśmy gdzieś do 
czterech milionów siedmiuset tysięcy… Nie, czterech 
milionów… Nie chcę teraz przesadzić, ale może na-
wet i czterech milionów siedmiuset tysięcy. Po czym 
nastąpił proces wzrostu i obecnie znowu przekroczy-
liśmy tę liczbę pięciu milionów osób.

W związku z tym podnoszenie wieku emerytalne-
go niewątpliwie w pewnym okresie zmniejszyło po-
trzeby związane z wypłatą emerytur. One oczywiście 
się przesunęły i teraz są realizowane, ale podnoszenie 
wieku emerytalnego powoduje zmniejszenie tych po-
trzeb wydatkowych. To jest kierunek, który pewnie 
będzie, niezależnie od tego, jak sytuacja w Polsce 
będzie się rozwijać… To będą realne problemy, z któ-
rymi każdy kolejny rząd będzie się borykał i które 
będzie rozwiązywał. No i to właściwie tyle, to należy 
podkreślić.

Chcę również powiedzieć, że niezależnie od 
wszystkiego – tu zmierzamy w kierunku tego, o czym 
mówił pan senator – również ustawy przyjmowane 
we wcześniejszych latach, w roku 2012, roku 2013, 
przewidują to, że raz na cztery lata są przeprowa-
dzane przeglądy systemu emerytalnego. Rok 2016, 
zgodnie z ustawą podnoszącą wiek emerytalny, jak 
również z ustawą, która określała nowe zasady wypła-
ty emerytur docelowych, tych związanych z reformą 
OFE, to jest rok jednoczesnych dwóch przeglądów, 
zarówno w zakresie pierwszego filaru, jak i drugiego. 
I oczywiście wszystkie te kwestie będą musiały być 
analizowane.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Teraz pan senator Czarnobaj. Rozumiem, że py-

tanie do pana dyrektora Wasiaka, tak?
(Senator Leszek Czarnobaj: Tak, ale jeżeli kolega 

ma pytanie do pana ministra…)
A pan senator ma pytanie do kogo? Do pana mi-

nistra?
(Senator Jan Maria Jackowski: Ja do pana mini-

stra.)
To bardzo proszę, może być taka kolejność. Bardzo 

proszę.
(Senator Jan Maria Jackowski: Czyli teraz ja, tak? 

Dobrze.)
Teraz pan senator Jackowski. Bardzo proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Ministrze, nawet z części obozu rządzą-

cego słychać sygnały, że tę reformę polegającą na 
podwyższeniu wieku emerytalnego trzeba, że tak 
powiem, jeszcze uzupełnić o rozstrzygnięcie dla 
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(podsekretarz stanu M. Bucior) emerytalnego, nie powinniśmy wprowadzić jakichś 
minimalnych okresów stażowych, wynoszących na 
przykład pięć lat, jak w przypadku Niemiec, skoro już 
mówimy o systemie niemieckim. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Ministrze.
Pan senator Leszek Czarnobaj zadaje pytanie, 

bardzo proszę.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Marszałku! Panie Dyrektorze! Dwa króciut-

kie pytania. Sprawa oczywiście dotyczy fundamental-
nego pytania, czy chcemy, aby system organizacyjno-
-prawny w Polsce pozostał taki sam, czy chcemy, aby 
został zmieniony. 

Proszę mi odpowiedzieć na pytanie o to, o co pan 
marszałek Borowski i kilku senatorów pytało pa-
nią minister na posiedzeniu komisji: czy w obecnym 
systemie organizacyjno-prawnym pan dyrektor, za 
zgodą ministra środowiska, może sprzedawać lasy, 
prywatyzować, zmieniać rozmaicie organizację? To 
jest pierwsze pytanie.

I drugie: czy za kadencji pana dyrektora była jakaś 
masowa prywatyzacja, czy były wnioski o prywaty-
zację, sprzedaż itd., jeśli chodzi o lasy?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Czy pan senator też ma pytanie do pana dyrektora, 

czy do kogoś… Tak? To proszę bardzo.
Pan senator Józef Zając, bardzo proszę.

Senator Józef Zając:
Panie Dyrektorze, w związku z pana wypowie-

dzią sprzed kilkunastu minut chciałbym otrzymać 
na piśmie dane dotyczące wysokości poborów na po-
szczególnych stanowiskach w Lasach Państwowych. 
Dziękuję bardzo.

(Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam 
Wasiak: Tak jest, proszę bardzo.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
Adam Wasiak:
Odnośnie do prywatyzacji gruntów w zarządzie 

Lasów Państwowych powiem, że sytuacja, zgodnie 
z obowiązującym prawem, ma się w sposób następują-

emerytalny kobiet zasadniczo wynosi pięćdziesiąt 
pięć lat, a wiek mężczyzn – sześćdziesiąt lat. Przecież 
jest szereg uwarunkowań, po spełnieniu których ten 
wiek może być niższy nawet o kolejne pięć lat. Pojawi 
się niewątpliwie cała grupa górników, którzy mają 
zarówno rozwiązania wiekowe połączone ze stażem, 
jak również rozwiązania powiązane tylko i wyłącznie 
ze stażem, a więc już bez określenia, że musi być 
jakiś minimalny wiek. Minimalny wiek, który jest 
określony w ustawie o emeryturach i rentach z FUS, 
to pięćdziesiąt lat, ale górnicy mają oprócz tego roz-
wiązania bez względu na wiek przy określonym sta-
żu. Ten staż jest przy tym liczony z zastosowaniem 
przeliczników, i tak jeden rok pracy może skutkować 
na przykład zaliczeniem jednego i ośmiu dziesiątych 
roku do stażu, w związku z czym rzeczywiście ten 
wiek jest jeszcze niższy. Są też jeszcze inne rozwiąza-
nia, są świadczenia przedemerytalne, są nauczyciel-
skie świadczenia kompensacyjne. W związku z tym 
paleta takich rozwiązań jest obecnie dość szeroka. 
I jeżeli należałoby mówić o dodaniu jakichś rozwią-
zań, to oczywiście nie jest to kwestia tego, że takie 
dodatkowe rozwiązania są dziś pilnie potrzebne.

Na przykład w przypadku Niemiec, gdzie wiek 
emerytalny przed jego podniesieniem wynosił sześć-
dziesiąt pięć lat, dodano sześćdziesiąt trzy lata przy 
czterdziestu pięciu latach okresów składkowych. Tak 
więc proszę zwrócić uwagę, że skoro osiemnastoletni 
obywatel zaczynający pracę ma już okresy składko-
we, to w tym okresie każda dodatkowa nieobecność 
powoduje, że to już nie są sześćdziesiąt trzy lata, 
tylko pewnie sześćdziesiąt cztery czy sześćdziesiąt 
pięć, kiedy taki obywatel przejdzie na emeryturę. 
I jeżeli spojrzymy na takie rozwiązania w Polsce, to 
niewątpliwie przy okazji któregoś z przeprowadza-
nych przeglądów wcześniej czy później jakieś od-
stępstwo też będzie wprowadzane, ponieważ takiego 
sztywnego określenia wieku na poziomie sześćdzie-
sięciu siedmiu lat pewnie nie da się utrzymać. Ale 
proszę zwrócić uwagę, że we wszystkich rozmowach 
mówi się o wieku niższym, ale w stosunku do osób 
z długim okresem stażowym, z długim okresem 
składkowym, a nie w stosunku do wszystkich osób. 
Bo w tej chwili nasz system emerytalny przewiduje 
emeryturę docelową gdzieś w 2040 r. w wieku, po-
wiedzmy, sześćdziesięciu siedmiu lat, ale on nie za-
kłada, że jest wymagany jakikolwiek okres stażowy. 
Czyli emerytura może być wypłacona w wysokości 
bardzo, wręcz nieprawdopodobnie niskiej – może 
wynosić chociażby kilka złotych, co trudno jest na-
zwać kwotą emerytury – osobie, która pracowała na 
przykład miesiąc czy dwa miesiące. Powstaje pytanie, 
czy takie rozwiązania powinny być utrzymywane, 
czy w przyszłości, przy okazji kolejnego przeglądu 
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(dyrektor A. Wasiak) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dobrze. Dziękuję bardzo.
Pan senator Jan Rulewski. Panie Senatorze, do 

kogo będzie pytanie?
(Senator Jan Rulewski: Proszę?)
Do kogo jest pytanie?
(Senator Jan Rulewski: Do pana dyrektora.)
Do pana dyrektora. Bardzo proszę.

Senator Jan Rulewski:
Ono też jest związane z reprywatyzacyjnym… 

Ale to pytanie brzmi inaczej. To, co zarzucają zwo-
lennicy referendum… Chodzi nie tyle o to, że lasy 
mogłyby być sprzedawane hurtem czy na raty, ile 
o to, że miałyby być zabezpieczeniem procesów re-
prywatyzacji. Zatem moje jest pytanie takie: czy są 
jakieś bariery co do tego, żeby lasy państwowe – a ja 
bym to nazwał nawet lepiej niż pan prezydent, bo 
lasami narodowymi, będącymi własnością narodu, 
a nie państwa – mogły w ten sposób wypłynąć do 
innych właścicieli? No, z ograniczoną kontrolą ich 
zarządzania przez państwo polskie.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę, Panie Dyrektorze.

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
Adam Wasiak:

W tym systemie prawnym, który jest, nie ma ta-
kiego zapisu o użyciu lasów do zabezpieczania rosz-
czeń reprywatyzacyjnych. Zapewne wymagałoby to 
zmiany przepisów prawnych.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, Panie Dyrektorze. Nie ma więcej 

pytań, nie widzę chętnych. Dziękuję bardzo, dziękuję 
uprzejmie.

Informuję, że przedstawiciel rządu, pan dyrektor 
Adam Wasiak, zobowiązał się do pisemnej odpowie-
dzi na pytania zadane przez pana senatora Józefa 
Zająca.

Otwieram dyskusję.
Przypominam, że Senat podejmuje uchwałę, 

w której wyraża zgodę lub nie wyraża zgody na 
zarządzenie referendum, w związku z tym nie ma 
możliwości zgłaszania wniosków o charakterze legi-
slacyjnym. Swoje stanowisko będzie można wyrazić 
w głosowaniu.

cy: rzeczywiście jest tak, że można sprzedawać grunty 
w zarządzie Lasów Państwowych. Obwarowane jest to 
znowuż ustawą i określonymi przepisami. Podam, że 
tych gruntów, które może sprzedać nadleśniczy, czyli 
do hektara, sprzedajemy rocznie około 25 ha, na pra-
wie 9 milionów ha lasów państwowych. Są to grunty 
niepotrzebne do prowadzenia gospodarki leśnej, takie, 
które wręcz utrudniają prowadzenie gospodarki leśnej. 
Pozostałe grunty, które za zgodą ministra środowiska 
sprzedajemy, to jest rocznie około 200 do 300 ha. Ta 
sprzedaż w przeważającej większości jest związana 
z prowadzonymi na tych gruntach inwestycjami celu 
publicznego. Ten system prawny w sposób dosko-
nały chroni przed pozbywaniem się majątku Skarbu 
Państwa w zarządzie Lasów Państwowych.

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, czy 
ja mogę uzupełnić? Krótkie pytanie…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Momencik, bo jeszcze jest jedno pytanie pana se-

natora Józefa Zająca.
(Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam 

Wasiak: Ja odpowiedziałem panu senatorowi.)
Już, tak?
(Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam 

Wasiak: Tak, tak.)
To bardzo proszę, pan senator Leszek Czarnobaj.

Senator Leszek Czarnobaj:
Panie Dyrektorze, chciałbym uszczegółowić to 

pytanie. Czy gdyby była wola ministra ochrony śro-
dowiska i pana, to tych gruntów można byłoby w ist-
niejącym stanie prawnym sprzedawać więcej? Tak?

(Dyrektor Generalny Lasów Państwowych Adam 
Wasiak: To znaczy…)

Ja nie pytam o pana opinię, bo ja ją znam i wiem, że nie 
jesteśmy entuzjastami pozbywania się czy przekazywania 
lasów państwowych, czy innej formy dotyczącej lasów, 
i wszyscy na tej sali jesteśmy za tym, aby lasy chronić. 
Ale czy gdyby była wola ministra i pana, to można by 
było przystąpić do zdecydowanej wyprzedaży lasów?

Dyrektor Generalny Lasów Państwowych 
Adam Wasiak:
Sama wola nie spowoduje zdecydowanej sprze-

daży gruntów. Oczywiście nie ma woli, żeby coś 
takiego się działo, podyktowane jest to ściśle przepi-
sami ustawy o lasach. Ten grunt, którego można się 
pozbyć w trybie sprzedaży, oczywiście obwarowanej 
przetargiem, to jest grunt, który jest nieprzydatny dla 
prowadzenia gospodarki leśnej.
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(wicemarszałek S. Karczewski) telski, pod którym jest co najmniej milion podpisów, 
a w odniesieniu do tych, o których dzisiaj mówimy, 
dotyczących kluczowych rozwiązań – wieku emery-
talnego, Lasów Państwowych i sześciolatków – za-
powiadał, że zostaną one zrealizowane w pierwszej 
kolejności. I teraz pytam: o co chodzi?

Pierwsza sprawa, Lasy Państwowe. Proszę pań-
stwa, gdy słucham tego, co dzisiaj się tu dzieje, to 
nie mogę nie przypomnieć tego, co się działo nie-
dawno w Sejmie Rzeczypospolitej Polskiej. A co 
się działo? Otóż światła koalicja rządząca wymy-
śliła projekt zmiany konstytucji, który zapowiadał, 
że Lasy Państwowe nie podlegają przekształceniom 
własnościowym – czytaj: prywatyzacji – chyba że 
ustawa mówi inaczej. Proszę państwa, co to znaczy? 
To znaczy, że w trybie zwykłej ustawy można by 
ten zapis, który miał być parasolem konstytucyj-
nym, zmienić, zwykłą większością parlamentarną. 
Dodatkowo opozycja zgłosiła wniosek, iżby zapisać 
tylko tę pierwszą część, czyli „nie podlegają prze-
kształceniom własnościowym”, co koalicja rządząca 
odrzuciła. To jaka była intencja? Pytam: jaka była 
intencja? Gdyby była uczciwa i szczera, gdyby rzeczy-
wiście była taka wola, żeby nie dopuścić do prywaty-
zacji Lasów Państwowych, to przecież wystarczyło 
to zapisać i kropka. To była próba zmyłki. Platforma 
Obywatelska jest – zresztą muszę to przyznać z przy-
krością – wybitnym organizmem, specjalizującym się 
w myleniu obywateli polskich, a obywatelskość w na-
zwie jest przekrętem stulecia, bo to jest najbardziej 
antyobywatelska partia, we wszystkich jej aspektach.

Druga kwestia. Proszę państwa, mamy określony 
wiek emerytalny. Z pełną odpowiedzialnością mówię, 
że wypłaty emerytur przyszłych emerytów będą za-
leżeć przede wszystkim od liczby zatrudnionych i od 
poziomu płac, bo od tych dwóch rzeczy będzie zale-
żała liczba i wysokość płaconych składek. Emerytura 
będzie pochodną przyszłego okresu. A cóż to ozna-
cza? Ano to oznacza, że jeżeli się prowadzi politykę 
przerzucania kosztów na obywateli, to wydłuża się 
okres pracy, podnosi się wiek emerytalny. A jeżeli 
prowadzi się racjonalną politykę wzrostu gospodar-
czego, która rzutuje na zwiększenie liczby miejsc 
pracy, i jednocześnie podnosi się wynagrodzenia, 
to rośnie kwota znajdująca się w ZUS czy, ściślej 
mówiąc, w FUS i z tej kwoty mogą być wypłacane 
przyszłe emerytury.

Proszę państwa, to wszystko, co tu pan minister 
Bucior mówił, to jest spekulacja. To nie jest żaden do-
wód na cokolwiek. To jest próba wyjaśnienia czegoś, 
w czym jest kilka niewiadomych, a te niewiadome 
zależą od polityki przyszłych rządów. Mam nadzieję, 
że te polityki będą znacznie korzystniejsze.

Zatem pytanie zadane przez pana prezydenta, czy 
chcemy powrotu do poprzedniego systemu emery-
talnego, jest uczciwe. Niemcy w tym samym okresie 

Bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 
Bogdana Pęka.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Bogdan Pęk:
Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Panie 

Dyrektorze! Wysoka Izbo!
Wychodząc na tę trybunę, zastanawiałem się, ja-

kiego ozdobnika użyć, żeby dość precyzyjnie oddać 
charakter tej dzisiejszej debaty, bo wydaje się, że to 
jest ważne. I przychodzi mi do głowy tylko jedno: 
totalna obłuda, totalna obłuda. Proszę państwa, prze-
cież nie tak dawno debatowaliśmy w tej Izbie nad 
pomysłem pana prezydenta poprzedniej kadencji, 
nad zgłoszonym przez niego wnioskiem w sprawie 
referendum. Kochani, przecież nie ulega najmniej-
szej wątpliwości, że sprawa tamtego referendum – do 
którego pytania, jak powiedział jeden z najbliższych 
współpracowników pana prezydenta Komorowskiego, 
pan Wujec, były układane w ostatniej chwili, na kola-
nie, po ogłoszeniu negatywnych wyników pierwszej 
tury wyborów – była próbą podniesienia wyników 
sondażów wyborczych pana prezydenta przed drugą 
turą. To było robione w nocy… W jeden dzień zostały 
przygotowane opinie ekspertów, które notabene jak 
zwykle się różnią. Dużo by o tym mówić, ale erozja co 
do niektórych ekspertów prawnych przeraża, bo nie 
może być dwóch tożsamych opinii w sprawie, która 
wydaje się ewidentna, a to jest obecnie na porządku 
dziennym. Tamto referendum, które pan marszałek 
Borusewicz i świadoma większość obecnej tutaj 
Platformy Obywatelskiej – która, przypomnę, posiada 
samodzielną większość w tej Izbie… Wyłącznie od jej 
woli politycznej zależało to, że przeszło tamto refe-
rendum, za którym głosowano, i teraz zależy to, czy 
propozycja pana prezydenta Dudy w sprawie referen-
dum, które miałoby się odbyć łącznie z wyborami par-
lamentarnymi, nabierze mocy prawnej. Referendum 
zarządzone przez pana prezydenta Komorskiego pod 
każdym względem, merytorycznym, formalnym i ja-
kimkolwiek innym, było przynajmniej o dwie klasy 
gorzej przygotowane od tego. Co więcej, pod tamtym 
referendum był tylko jeden podpis, pana prezydenta 
Komorowskiego, a pod tym oprócz wiodącego podpi-
su pana prezydenta Dudy jest prawie sześć milionów 
podpisów ludzi. W tej sytuacji zarzucanie cynicznej 
gry politycznej prezydentowi, który realizuje swoje 
obietnice wyborcze, podejmując próbę poddania pod 
referendum kilku kluczowych obszarów, jest szczy-
tem cynizmu.

Toż przecież pan prezydent Duda jako kandydat 
na prezydenta wszem i wobec ogłaszał, że gdy wygra 
wybory, to będzie honorował każdy wniosek obywa-
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(senator B. Pęk) kontrolę. Przypominam, że dyrektora generalnego 
Lasów Państwowych powołuje i odwołuje minister, 
członek rządu, a ten z kolei może powołać i odwołać 
wszystkich swoich podwładnych niższego szczebla. 
Jeżeli do tego by się zapisało, że ta instytucja, która 
jest jednym z ostatnich, że tak powiem, sreber rodo-
wych, nie może być prywatyzowana, to wszyscy by-
liby szczęśliwi. Taka jest wola co najmniej trzech mi-
lionów ludzi, a ja sądzę, że znacznie większej liczby.

Pozostałe kwestie są jakby wtórne i nieistotne. 
Skoro Państwowa Komisja Wyborcza twierdzi, że 
w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory 
parlamentarne, można przeprowadzić również re-
ferendum poparte przez tak ogromną liczbę ludzi, 
którzy się tego referendum domagają, że nie ma tech-
nicznych trudności i będzie to o kilkadziesiąt milio-
nów tańsze… Przypominam, że koszt referendum 
pana prezydenta Komorowskiego, mającego na celu 
tylko to, by poprawić jego notowania, to około 100 
milionów zł. 

Proszę państwa, tu wrócę do kwestii obłudy. Ja nie 
słyszę, żeby Platforma Obywatelska, żeby pan prezy-
dent Komorowski czy ktokolwiek inny działał dzisiaj 
na rzecz uczestnictwa w tym referendum, namawiał 
ludzi, żeby na nie poszli i podjęli odpowiednią decy-
zję, która byłaby wskaźnikiem dla państwa. Pierwsze 
pytanie, niekonstytucyjne, ale załóżmy, że do przy-
jęcia, było tylko symboliczne, mogło być sondażem 
wykonanym na dużej grupie…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, przepraszam, ale dziesięć minut już mi-
nęło.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Dwadzieścia.)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Nie, nie 

dwadzieścia, wiem ile, Panie Senatorze, pan prze-
sadza.)

(Senator Leszek Czarnobaj: Czternaście minut.)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Pan sena-

tor mówi dokładnie jedenaście minut.)
Parę zdań jeszcze…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Parę zdań? 

Bardzo proszę.)
(Senator Marek Borowski: Ale, Panie Marszałku, 

mówi ciekawie, więc niech mówi.)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Ciekawie, 

ale teraz nie oceniamy.)
(Wesołość na sali)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Bardzo 

proszę, Panie Senatorze. Później zostaje jeszcze panu 
senatorowi pięć minut. Bardzo proszę.)

(Senator Edmund Wittbrodt: Już nie ma.)
Dobrze.
Proszę państwa, załóżmy, że tamto rozwiązanie 

było najdroższym w historii sondażem. Ale przecież 
drugie pytanie było tak idiotyczne, że żadna odpo-
wiedź nie dawała możliwości interpretacji. Wszystko 

obniżyli wiek emerytalny. Jest w Unii Europejskiej 
tendencja zmierzająca do tego, żeby to były sześćdzie-
siąt trzy lata, wtedy też emerytury uzyskują posłowie 
europejscy i ten system, jak sądzę, stanie się w przy-
szłości wiodący. To co? To oni mogą obniżać wiek 
emerytalny, a my w tym czasie go podnosimy, bo bę-
dziemy mniej zarabiać i będzie coraz mniej składek? 
To jest tak jak z tym państwem teoretycznym, gdzie 
nie ma przecież żadnego systemu kapitałowego gro-
madzącego określony kapitał, tylko z dnia na dzień 
pewna kwota funkcjonuje do wypłaty. A tak czy owak 
państwo, rozumiane jako rząd wyłoniony przez więk-
szość koalicyjną, będzie musiało zapewnić emerytury 
na poziomie pewnego minimum, w przeciwnym razie 
żaden rząd przy władzy się nie utrzyma i skończyć 
się to może dramatycznie. Przypomnę państwu, że 
pierwsza reforma emerytalna w słynnym rządzie pana 
premiera Buzka, który uważam za jeden z najgor-
szych rządów w historii III Rzeczypospolitej, pole-
gała na tym, że stopa zastąpienia została zmieniona 
z 60% na 30%. To znaczy, że zamiast 60% średniego 
wynagrodzenia, które miał pobierać emeryt w formie 
emerytury, pobierał on 30%. I jeszcze wprowadzono 
system kapitałowy, otwarte fundusze emerytalne. 
Wyliczone w nich pierwsze wypłaty są absolutnie 
skandaliczne, są to kwoty wynoszące około 100 zł 
polskich albo i mniejsze. I dlatego nie wytrzymuje 
krytyki tak zwana dbałość dzisiejszej koalicji rzą-
dzącej o to, żeby przyszli emeryci dostawali wyższe 
emerytury, bo bez istotnego przyspieszenia rozwoju 
gospodarczego i wzrostu płac żadnej gwarancji na to 
nie ma. Jest to próba oszukania opinii publicznej na 
masową skalę. Niechaj ludzie decydują zgodnie ze 
swoją wolą. A taka jest powszechna wola, w moim 
przekonaniu, że ludzie chcą mieć taki system eme-
rytalny, jaki był. A jeżeli będą chcieli dopracować do 
emerytury i będą możliwości w gospodarce, która im 
tę pracę umożliwi, to dadzą sobie radę.

Proszę państwa, zarobki w Lasach Państwowych. 
Pamiętam, jak tutaj, na tej sali, pytaliśmy przedstawi-
cieli tak zwanych Polskich Inwestycji Rozwojowych, 
ile zarabiają. Pamiętacie państwo. To jest to, co mi-
nister Sienkiewicz nazwał „…i kamieni kupa”, to 
jest ta wielka nadzieja dla rozwoju Rzeczypospolitej. 
Ci dżentelmeni za to, że wymyślili kilka kiepskich 
projektów o minimalnym znaczeniu dla gospodarki 
narodowej, zarabiali po kilkadziesiąt tysięcy złotych 
i jeszcze mieli zagwarantowane odprawy. I tak jest 
w wielu firmach państwowych, w których ludzie 
mianowani przez obecny układ rządzący zarabiają 
krocie – całkowicie niepowiązane z efektami ich dzia-
łalności gospodarczej i wynikami gospodarczymi. 
Lasy Państwowe są instytucją wzorcową w dzisiejszej 
Europie i, proszę państwa, rząd ma nad tym pełną 
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Senator Mieczysław Augustyn:

Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Panie 
i Panowie Senatorowie!

Nie pokuszę się o to, żeby polemizować z przed-
mówcą, który wszelkimi siłami, gestami próbował się 
wdrapać na Himalaje hipokryzji. Odniosę się jednak 
bardzo konkretnie do jednego pytania, które powinno 
być pytaniem zasadniczym w tym referendum.

Wiele razy stałem tutaj, na tej mównicy, przepy-
tywany przez senatorów PiS, którzy troszczyli się 
o dostających zbyt niskie emerytury i którzy twier-
dzili, że będą one jeszcze niższe, którzy domagali 
się, ażeby zmniejszyć deficyt finansów publicznych, 
którzy pytali, dlaczego jest taka dziura w budżecie 
ZUS. Tymczasem pan prezydent zaproponował py-
tanie, w którym tak naprawdę sprzyja temu, by wiek 
emerytalny został wkrótce obniżony, a nawet zapo-
wiedział po wyborach przywrócenie poprzedniego 
stanu prawnego.

Polacy marzą o tym, żeby mieć porządne, dobre, 
godziwe emerytury. Wszyscy na tej sali chcieliby-
śmy i zawsze chcieliśmy, ażeby to było możliwe. 
Wszystkie kraje w Europie stoją wobec kryzysu 
demograficznego, który rzutuje na stabilność finan-
sów państwa i stabilność systemów emerytalnych. 
I wszystkie kraje podejmują działania zmierzające 
do reformy swoich systemów, wszystkie zmierzają 
do podwyższenia wieku. Bo to, że w Niemczech jest 
możliwość przejścia na emeryturę w wieku sześćdzie-
sięciu trzech lat – pan minister mówił o tym – jest 
związane z przepracowaniem czterdziestu pięciu lat, 
a więc dotyczy tylko tych, którzy podjęli pracę w wie-
ku osiemnastu lat i nie mieli przerwy w opłacaniu 
składki nawet przez rok.

Dlatego, stojąc tutaj przed państwem, mówię 
o tym, że kwestia emerytur jest niewątpliwie tą 
z ważnych spraw, o którą powinniśmy się troszczyć. 
Ale ustawodawca, przynajmniej w odniesieniu do 
referendum obywatelskiego, zastrzegł, że publicznie, 
w referendum pytać powinniśmy o wszystkie ważne 
sprawy z wyjątkiem wydatków, dochodów, a także 
innych danin publicznych. Pan prezydent oczywiście 
ma prawo pytać i o to, ale powinien kierować się 
odpowiedzialnością. Skoro tak, to odpowiedzialne 
pytanie powinno wskazywać na skutki tego, co może 
się wydarzyć. A więc proszę nas nie wprowadzać 
w błąd, mówiąc, że to jest tylko pytanie kierunko-
we. Należy zakładać, że referendum byłoby ważne. 
Sądząc po sondażach, należy mieć przekonanie, że 
Polacy odpowiedzieliby „tak”. Jakie zatem byłyby 
konsekwencje tego rodzaju odpowiedzi, skoro refe-
rendum, jak wiemy, jest wiążące dla ustawodawcy? 
Powinniśmy zatem przedstawić Polakom rzetelną 
alternatywę, pokazać wszystkie konsekwencje. To 
nie jest prawda, że pan prezydent nie mógł tego za-

to w tej Izbie było powiedziane. Było powiedziane, że 
trzecie pytanie – rozstrzygane za tych 100 milionów zł 
– będzie rozstrzygnięte w Sejmie i ono dzisiaj już jest 
rozstrzygnięte. I ci sami ludzie, z tej samej Platformy 
Obywatelskiej, dzisiaj śmią twierdzić i wprowadzać 
w błąd opinię publiczną, że działają w dobrej wierze, 
a to prezydent działa politycznie. No, na miłość boską, 
wszystko jest polityką, prezydent działa politycznie, 
bo obiecał narodowi, że tak będzie działał. Czego 
się boicie? – pytam. Że wzrośnie nieco frekwencja 
wyborcza? No toż powinniście się cieszyć.

Dzisiaj słyszę, że zamiast opowiadania o tym, 
coście wspaniałego przez osiem lat zrobili, jeździcie 
po Polsce drogimi pociągami i mówicie, co jeszcze 
zrobicie, jak wygracie następne wybory. Do tej pory 
gruzy po was zostają…

(Senator Jan Rulewski: Gdzie?)
(Senator Leszek Czarnobaj: Ruiny, ruiny!)
…w wielu obszarach i trudno znaleźć…
(Senator Leszek Czarnobaj: Ruina!)
Tak, państwo teoretyczne i kamieni kupa, jak po-

wiedzieli wasi kluczowi przedstawiciele.
Dlatego uczciwi ludzie powinni powiedzieć ja-

sno: to referendum zależy wyłącznie od większo-
ści parlamentarnej, czyli od tak zwanej Platformy 
Obywatelskiej. Jeżeli je odrzucicie, to wy właśnie 
uczynicie to z pobudek stricte politycznych. Mam 
nadzieję, że sprzeniewierzycie się tylu…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, przepraszam, ale teraz to już czternaście 
minut jest…)

(Senator Leszek Czarnobaj: Panie Marszałku, to 
bardzo ciekawe wystąpienie.)

Już kończę…
…tylu wyborcom, że…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Już nie ma 

pan dodatkowych pięciu minut.)
…będzie was to kosztować bardzo drogo. Bo jest 

to niebywała obłuda i zakłamanie. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Leszek Czarnobaj: Jakieś mizerne te 

oklaski.)
Pan senator Augustyn. Bardzo proszę.
A później, po tej wypowiedzi pana senatora, ogło-

szę przerwę.
(Senator Leszek Czarnobaj: Ale dziesięć minut…)
(Senator Mieczysław Augustyn: Panie 

Marszałku…)
Po tej wypowiedzi ogłaszam przerwę.
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Trzy minuty zo-

stały do przerwy.)

(senator B. Pęk)
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(senator M. Augustyn) Konstytucyjnego; zapomniałem wam powiedzieć, 
że przywrócenie dawnego systemu emerytalnego 
jest niemożliwe ze względu na możliwą katastrofę 
finansów publicznych.

(Głos z sali: A kto do tego doprowadził?)
Dlaczego pan prezydent nie boi się tego ryzyka? 

Dlatego, że wie, iż Platforma Obywatelska, która po-
nosi odpowiedzialność za stabilność państwa…

(Wesołość na sali)
(Poruszenie na sali)
(Senator Stanisław Kogut: Antyobywatelska.)
…do tego referendum nie może dopuścić.
Proszę państwa, dyskusja o systemie emerytalnym 

będzie żywa i konieczna jeszcze przez wiele lat, po-
nieważ taka jest sytuacja demograficzna i takie będą 
napięcia w budżecie. Populistyczna gra emeryturami 
jest czymś niebezpiecznym i wykracza poza granice 
odpowiedzialności, którą w pierwszym rzędzie dźwi-
gać powinien prezydent Rzeczypospolitej.

(Senator Stanisław Kogut: Nie obrażać prezyden-
ta! Hipokryzja…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, ogłaszam przerwę do godzi-

ny 19.30.
(Przerwa w obradach od godziny 16 minut 37  

do godziny 19 minut 00)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Wznawiam obrady.
Bardzo proszę senatorów sekretarzy o zaję-

cie miejsc przy stole prezydialnym. Pan senator 
Martynowski już tutaj zmierza.

Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-
szego porządku obrad: wyrażenie zgody na zarzą-
dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
ogólnokrajowego referendum.

Kontynuujemy dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Stanisława 

Gorczycę.
Bardzo proszę.

Senator Stanisław Gorczyca:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoki Senacie!
Nie ma nikogo z rządu…
Chciałbym się ustosunkować do drugiego pyta-

nia, które jest zawarte w propozycji referendum na 
25 października przedstawianej przez Kancelarię 
Prezydenta. I chciałbym powiedzieć na samym wstę-
pie – odniosę się tu do słów pana profesora Wiatra, 
który mówił o akcji społecznej – że nie wydaje mi 

wrzeć w uzasadnieniu. Nie mógł zawrzeć w pytaniu, 
ale mógł zawrzeć w uzasadnieniu. Słyszeliśmy tutaj 
od pana ministra, od pani minister, jakie by to były 
konsekwencje. Czy rzeczywiście senatorowie, którzy 
z taką troską wypowiadali się tutaj na temat przyszło-
ści polskiego systemu emerytalnego, którzy z taką 
troską wypowiadali się o losie przyszłych emerytów, 
chcą zapytać, czy ci przyszli emeryci godzą się na to, 
by w wyniku obniżenia wieku emerytalnego otrzy-
mywać niższą emeryturę, w przypadku mężczyzn 
o 20%, a w przypadku kobiet o 70%? Czy rzeczywi-
ście pan prezydent pyta o to – chce, żebyśmy pytali 
o to – czy jeśli obniżymy wiek emerytalny, to wzrosną 
składki? Czy rzeczywiście państwo chcecie się na to 
zgodzić i uzyskać odpowiedź, że będą zdecydowanie 
wyższe podatki? To nie jest decyzja, którą można 
podjąć bez namysłu.

My zdawaliśmy sobie sprawę, Panie Marszałku, 
Państwo Ministrowie, Drodzy Senatorowie, że ta 
decyzja jest trudna i że być może przyjdzie za to za-
płacić jakąś polityczną cenę, ale zakładaliśmy też 
możliwość korekt. W przyszłym roku dokonana zo-
stanie ocena tego systemu. Wówczas będzie można 
spokojnie wrócić do wszystkich wyliczeń, jeszcze 
raz wszystko przedyskutować i podjąć odpowiedzial-
ną decyzję. Do 25 października jest tak mało czasu. 
Skoro nie udało się przez tyle lat ani o jotę zmienić 
opinii obywateli, to wątpię, czy w ogóle będziemy 
w stanie zaprezentować wszystkie racjonalne argu-
menty. I dlatego uważam, że niepokazanie tych kon-
sekwencji, alternatyw w uzasadnieniu wskazuje na 
to, że albo, nie daj Boże, prezydent otwiera zawór 
pojemnika, w którym tkwi dżin populizmu, i chce nas 
wprowadzić na grecką drogę – tam też podwyższano 
emeryturę, tam też bardzo brojono w zakresie eme-
rytur, aż wreszcie trzeba było dwukrotnie obniżyć 
emeryturę, bo ktoś nie wierzył w te wyliczenia, tak 
jak przed chwilą pan senator Pęk nie wierzył – albo…

(Rozmowy na sali)
Być może się mylę, Panie Senatorze. Być może 

rzeczywiście jedynym celem tej propozycji jest 
wielka polityczna mistyfikacja, jest próba zagrania 
na emocjach, ażeby zyskać w wyborczym sondażu, 
w wyborczych wynikach. I dlatego warto wracać 
do pytania, które zadawał cieszący się takim sza-
cunkiem pan premier Mazowiecki. Zwykł on mó-
wić: „Chcecie to zrobić? Dobrze, ale co dalej?”. Otóż 
jeżeli dostrzegamy te alternatywy, to powinniśmy 
również zobaczyć to, co jest dalej. Co dalej? Ja widzę 
pana prezydenta, który, jeśli nie chce nas prowadzić 
ku katastrofie finansów publicznych, staje przed ro-
dakami i mówi: zapomniałem wam powiedzieć, że 
zrównać wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn się 
nie da, ponieważ takie jest orzeczenie Trybunału 
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(senator S. Gorczyca) to zrozumieć. Jeżeli mówimy o systemie i chcemy 
ten system zostawić, to tak należałoby to rozumieć. 
I co? Zamrozić wszystko? Przede wszystkim należy 
się zastanowić, żeby zadać pytanie, i później odpo-
wiedzieć sobie, jakie mogą być konsekwencje ewen-
tualnego wyniku referendum, gdyby ludzie odpo-
wiedzieli „tak”. Pytanie musi być bardzo precyzyjne 
i bardzo konkretne, żeby można było odpowiedzieć 
„tak” lub „nie” na pytanie bardzo proste, zrozumiałe 
dla wszystkich obywateli. Co ta odpowiedź będzie 
oznaczać? My wszyscy musimy wiedzieć, co za tą 
odpowiedzią idzie.

Propozycja, która była w Sejmie, według mojej 
oceny była bardzo dobra. Mam nadzieję – bo jestem 
bardzo za tym, żeby jednak lasy miały państwowy 
charakter – że do tego wrócimy. Można było po prostu 
wtedy na to się zgodzić i dzisiaj ten problem byłby 
rozwiązany, nie byłoby żadnego problemu.

Nawiązując do odpowiedzi czy opinii prawnych, 
powiem, że na sześć opinii prawnych czterech eks-
pertów powiedziało, że ten zapis jest niezrozumiały, 
niejasny i nie można go zastosować w referendum. 
Jeden z ekspertów powiedział wyraźnie, że zapis 
jest niekonstytucyjny, powiedział to pan profesor 
Andrzej Zoll. Ponieważ wszyscy mówimy o tych 
opiniach, dobrze by było, żeby zapamiętać kilka 
zdań, bo niewiele jest tych zdań stwierdzających 
tak bardzo jednoznacznie. Zacytuję pana profesora 
Zolla: „Pytanie drugie brzmiące: «Czy jest Pan/Pani 
za utrzymaniem dotychczasowego systemu funkcjo-
nowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego ‹Lasy 
Państwowe›»?, można z góry określić jako oczywi-
ście sprzeczne z art. 125 ust. 1 konstytucji. Pomijam 
już brak informacji o tym, jaki jest dotychczasowy 
system funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego ‹Lasy Państwowe›, to podkreślić należy, że 
pytanie to w ogóle nie jest adekwatne do istoty za-
gadnienia: ochrony dotychczasowej własności pań-
stwowej lasów. Dotyczy jedynie systemu funkcjono-
wania jednostki gospodarczej. Odpowiedź twierdząca 
na to pytanie nie zapobiegnie np. dopuszczeniu do 
sprzedaży lasów przez Państwowe Gospodarstwo 
Leśne ‹Lasy Państwowe›. System funkcjonowania 
jednostki gospodarczej, nawet takiej, która zarządza 
skarbem narodowym w postaci lasów państwowych, 
nie może być, moim zdaniem, kwalifikowany jako 
sprawa o szczególnym znaczeniu dla państwa”. To 
jest cytat z opinii pana profesora Zolla.

A do tego, jak niewyraźne jest to pytanie, jakie 
może budzić konsekwencje i jak będzie odczytywane 
to, co wcześniej powiedziałem, ustosunkowuje się 
bardzo dobrze pan doktor Ryszard Piotrowski, który 
mówi: „Drugie pytanie referendalne – «Czy jest Pan/
Pani za utrzymaniem dotychczasowego systemu funk-
cjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
‹Lasy Państwowe›?» – jest dotknięte wadą nieokre-

się, żeby to była akcja społeczna. To jest, Panie 
Senatorze, typowa akcja zorganizowana przez Prawo 
i Sprawiedliwość, koordynowana przez obecnego tutaj 
na sali pana posła Jana Szyszkę. I tak to nazwijmy, 
i nie oszukujmy Polaków, że jest to jakaś wielka akcja 
społeczna. Jest to po prostu akcja na użytek partii 
i tak to trzeba nazwać. Ja widziałem pod jednym z ko-
ściołów stoiska, gdzie był szyld „Stop prywatyzacji 
Lasów Państwowych”, i tam ludzie podpisywali się 
na listach, tak że to jest… Trochę inaczej to wygląda 
niż państwo to przedstawiacie. Faktycznie 95% pol-
skiego społeczeństwa nie chce prywatyzować Lasów 
Państwowych i nie ma takiej partii ani takiej instytu-
cji, która chciałaby dzisiaj prywatyzować lasy, bo ani 
nie ma takiej potrzeby, ani po prostu… Wydaje mi się, 
że taka partia po prostu byłaby skazana na zagładę.

Tak nie można, Panie Profesorze, i ja apelu-
ję do pana: niech pan nie oszukuje Polaków. Bo to 
jest w pewnym sensie po prostu oszustwo, że ktoś 
chce sprywatyzować lasy. Zakwalifikowanie Lasów 
Państwowych do finansów sektora publicznego nie 
jest jeszcze żadną prywatyzacją. To nie jest żaden 
objaw prywatyzacji.

Przede wszystkim mam główne zastrzeżenia co 
do samego pytania. Takie pytanie musi być zadane 
bardzo konkretnie, tymczasem ono jest niekonkretne. 
Gdy zapytać ludzi, co rozumieją pod pojęciem zasady 
funkcjonowania, to każdy odpowie inaczej. Jeden 
pomyśli, że są to zasady własności Lasów; inny – że 
zasady zarządzania kadrami; jeszcze inny – że to 
zasady prowadzenia gospodarki leśnej; jeszcze inny 
będzie myślał o zasadach finansowania czy o zasa-
dach administracyjnych albo o zasadach gospodarki 
itp., itd. Jak w ogóle rozumieć to pytanie referendalne? 
Niewielu ludzi… Co do tych ludzi, którzy odpowiedzą 
„nie”, to pal licho, ale ci, którzy odpowiedzą „tak”, 
zrozumieją to w ten sposób – wszyscy tak chyba to 
zrozumiemy – że lepiej w ogóle nie tykać funkcjo-
nowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy 
Państwowe”. I tu już abstrahuję od opinii ekspertów 
o kompetencyjności czy konstytucyjności albo nie-
konstytucyjności tego pytania.

Pytanie w referendum ma być jednoznaczne, na 
przykład: czy jesteś za wstąpieniem Polski do Unii 
Europejskiej? Tak czy nie? To było proste i jedno-
znaczne. I takie referendum my w Polsce przera-
bialiśmy. Ale wtedy nikt z Polaków nie miał żadnej 
wątpliwości co do tego, czy Polska ma wejść do Unii 
Europejskiej, czy nie.

A teraz pytanie może dotyczyć – czy raczej może-
my tak je rozumieć – zasad sprzedaży drewna. Czy 
chcielibyśmy te zasady sprzedaży drewna zostawić 
w takim samym systemie, jaki jest, bez względu na 
to, co będzie działo się na rynku? Bo tak też możemy 
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(senator S. Gorczyca) Senator Edmund Wittbrodt:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie i Panowie Senatorowie!
Tak się składa, że zarządzenie referendum ogól-

nokrajowego odbywa się na zasadzie współdecyzji, 
jest to decyzja inicjatora, czyli jest to wniosek albo 
jakiejś inicjatywy obywatelskiej, albo prezydenta, tak 
jak to jest w tej chwili, a potem jest decyzja Sejmu 
i Senatu. Kwestia zarządzenia referendum to nie jest 
tylko formalność, to nie jest kwestia woli czy chęci, 
ale to jest kwestia analizy argumentów, które stoją 
za tymi punktami, zagadnieniami przedstawionymi 
w referendum. Wobec tego obowiązkiem parlamentu 
jest przeanalizowanie tego, jakie będą konsekwencje 
i jakie będą skutki ewentualnych zmian, tym bardziej 
że, tak jak pani minister Sadurska mówiła, w przy-
padku inicjatywy obywatelskiej – a tu widzimy, że 
dotyczy to również projektu prezydenckiego – takiej 
analizy nie ma. Wobec tego moim zdaniem jest to 
obowiązek parlamentu i potem parlament ponosi za 
to odpowiedzialność.

Proszę państwa, jak to jest w tym przypadku? 
Niektóre argumenty zostały tu przedstawione przez 
przedstawicieli rządu, pokazano, jakie będą skutki 
obniżenia wieku emerytalnego, przed chwilą słysze-
liśmy o tym, co będzie w przypadku lasów.

A co może się wydarzyć w przypadku edukacji? 
Proszę państwa, jeżelibyśmy wprowadzili przesunię-
cie, cofnęli reformę edukacji i wprowadzili obowiązek 
szkolny od siódmego roku życia, to doprowadziliby-
śmy do powstania tak zwanego pustego roku, czyli 
roku, w którym nie byłoby dzieci rozpoczynających 
naukę w szkole. Powstałby taki balon, pęcherz, który 
przesuwałby się z roku na rok, to byłby rok pierwszy, 
potem drugi, trzeci, tak by to doszło do matury, potem 
byłby rok, w którym nie byłoby matury, następnie 
dotarłoby to do rekrutacji na stadia wyższe, więc na 
studiach też byłby pusty rok. To jedna z konsekwencji, 
które tu wystąpią. Proszę państwa, jeżeli nie będzie 
tego jednego roku, to – jak się okazuje – będzie to 
dotyczyło trzydziestu tysięcy nauczycieli, którzy nie 
będą mieli co ze sobą zrobić.

Oczywiście tu mówi się o tym, że ten rok pozosta-
nie w przedszkolach, ale państwo i Senat musi mieć 
wiedzę o tym, że w tej chwili edukację przedszkol-
ną rozpoczynają czterolatki, pięciolatki, ale w pla-
nach jest różnie, są i trzylatki. I gdybyśmy nawet 
dzisiaj zadecydowali, że ci, którzy mieliby być za 
rok w pierwszej klasie, zostaną w przedszkolu, to 
nie będzie można tego zrealizować, bo po prostu nie 
będzie miejsc.

Proszę państwa, mówimy o skutkach dla samo-
rządów, a to wszystko musi zrealizować samorząd. 
Dzisiaj jest tak, że uczeń w szkole otrzymuje prawie 
5 tysięcy 300 zł w ramach subwencji oświatowej, a je-

śloności. Wbrew zapowiedziom nie zadano pytania: 
«Czy wyraża Pan/Pani zgodę na prywatyzację lasów 
państwowych?»”. A to jest jasne dla ludzi. I ciąg dal-
szy cytatu: „Zarówno zwolennik prywatyzacji lasów 
państwowych, jak i jej przeciwnik, może odpowie-
dzieć pozytywnie na pytanie referendalne. Zwolennik 
prywatyzacji, ponieważ obowiązująca ustawa o la-
sach dopuszcza tę prywatyzację w art. 38, a poza tym 
utrzymanie dotychczasowego systemu funkcjonowa-
nia Państwowego Gospodarstwa Leśnego nie wyklu-
cza ewentualnej prywatyzacji w ramach tego systemu, 
nawet jeśli referendum przesądzi o jego utrzymaniu”. 
A więc takiego rozwiązania chcemy? No, chyba nie 
chcemy takiego rozwiązania.

Inny ekspert, pan Marek Chmaj, mówi bardzo po-
dobnie. Przecież to pytanie jest zadane w ten sposób, 
że wymienia się instytucję, czyli podmiot gospodar-
czy, nazwę tego przedsiębiorstwa, z wielkiej litery, czyli 
dotyczy to przedsiębiorstwa. I co ten ekspert mówi na 
temat tego przedsiębiorstwa? Mówi, że „sprawy związa-
ne z funkcjonowaniem i organizacją wybranej państwo-
wej jednostki organizacyjnej nie mogą stanowić spraw 
o szczególnym znaczeniu dla całego państwa. W innym 
wypadku możliwe byłoby poddanie pod rozstrzygnięcie 
referendum ogólnokrajowego pytań o strukturę organi-
zacyjną lub dalsze losy na przykład Przedsiębiorstwa 
Państwowego «Porty Lotnicze» czy też Przedsiębiorstwa 
Hurtu Spożywczego w Otwocku sp. z o.o. w likwidacji 
lub Zakładów Metalowych «Łucznik» SA w upadłości”, 
czyli w odniesieniu do każdego innego podmiotu.

Pan senator Pęk mówił o obłudzie. A ja powiem 
jedno: ja mogę dzisiaj z całym przekonaniem powie-
dzieć o hipokryzji Prawa i Sprawiedliwości…

(Senator Stanisław Kogut: Niech się wyda.)
…ponieważ tak naprawdę nikt nie chce pry-

watyzować lasów państwowych i nie wmawiajcie 
Polakom, że ktoś chce prywatyzować lasy państwo-
we. Była już taka partia, która sobie znacznie pod-
wyższyła notowania, zbierając podpisy za tym, żeby 
nie prywatyzować lasów państwowych, a wtedy też 
nikt nie myślał o prywatyzowaniu lasów. Najpierw 
trzeba zidentyfikować tego diabła, a później po prostu 
w jakiś sposób go niszczyć.

Ja dziękuję. Jestem za tym, żeby lasy państwowe 
były w rękach państwowych, i będę robił wszystko, 
żeby tak było, ale nie oszukujmy, bo wcześniej czy 
później to się wyda i Polacy zidentyfikują, kto tak 
naprawdę chce dobrze, a kto źle dla lasów i kto chce 
uprawiać politykę w tym zakresie. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Teraz pan senator Edmund Wittbrodt zabierze głos.
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(senator E. Wittbrodt) edukacji w wieku siedmiu lat… Miałoby to poważne 
skutki, jeżeli chodzi o samą szkołę, o władze lokalne, 
o nauczycieli. Myślę, że wówczas nie skorzystaliby-
śmy z szansy, którą daje wczesne zorganizowane edu-
kowanie naszych dzieci. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Profesorze.
Pan senator Skurkiewicz, bardzo proszę.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! 
Na początku mojego wystąpienia chciałbym zwró-

cić uwagę na pewną kwestię. Mam nadzieję, że ta 
debata, która wciąż się odbywa w naszej Izbie parla-
mentu, czasami dość emocjonalna… Mam nadzieję, 
że koledzy – szczególnie mam tu na myśli dwóch 
kolegów z Platformy Obywatelskiej, którzy w dość 
arogancki i bardzo agresywny sposób komentowa-
li czy wyrażali się o wypowiedziach pani minister 
Małgorzaty Sadurskiej – po tej pierwszej części dys-
kusji mieli choć odrobinę honoru i powiedzieli sło-
wo „przepraszam”. Jeżeli ci dwaj panowie tego nie 
uczynili, to ja chciałbym przeprosić panią minister 
Małgorzatę Sadurską, bo takie sytuacje – takie docin-
ki, dogryzania ze strony senatorów – w tejże Izbie nie 
powinny mieć miejsca. Dlatego przepraszam panią 
minister w imieniu naszej Izby.

Jeżeli chodzi o kwestie dotyczące referendum, 
Szanowni Państwo, to chciałbym się skupić na dwóch 
kwestiach. Pierwsza dotyczy sześciolatków i w tym 
zakresie podam państwu tylko jeden przykład. Czy 
przypadkiem nie wylaliśmy dziecka z kąpielą, obni-
żając wiek obowiązku szkolnego? W szkole, do której 
uczęszcza moja córka – zresztą poszła do pierwszej 
klasy jako siedmiolatka – i w której również pracuje 
moja żona, bo jest nauczycielem, pierwotnie plano-
wano w tym roku szkolnym pięć klas pierwszych. 
Ostały się zaledwie trzy. Dwie klasy pierwsze zostały 
rozwiązane. A zostały rozwiązane z tego tytułu, że 
rodzice tychże dzieci otrzymali zaświadczenia z po-
radni psychologiczno-pedagogicznej, iż ich dzieci, 
pięćdziesięcioro dzieci, nie powinny podjąć nauki 
w pierwszej klasie. I one będą uczęszczały do ze-
rówki. Z pięciu klas dwie zostały rozwiązane. Nie 
przemawia więc do mnie taki oto argument, że będzie 
jeden rocznik bez dzieci. Absolutnie nie. Tu państwu 
podałem przykład, ale takich szkół, podejrzewam, 
w skali całego kraju są tysiące.

Szanowni Państwo, chciałbym w dalszej części 
mojej wypowiedzi skupić się na jednym z pytań. Panie 
i panowie senatorowie, wypowiadając się, również 
koncentrują się na jednym elemencie. Chciałbym się 

żeli chodzi o przedszkole, to dotacja wynosi zaledwie 
1 tysiąc 300 zł, czyli będą z tego wynikały znaczące 
konsekwencje finansowe.

A teraz kwestia ogólna. Pan senator Rulewski py-
tał tutaj, w jakim wieku siedzi się jeszcze w szkolnej 
ławie. Proszę państwa, to jest tak, że człowiek uczy 
się całe życie – od urodzenia aż do śmierci. I nie ma 
tu żadnych wyjątków. Pytanie tylko, jaką formę przy-
biera ta edukacja, czy ona jest formalna, czy nie-
formalna, z jakich źródeł się ją czerpie itd. I to jest 
normalne. A to rozwiązanie… Zaproponowaliśmy, 
żeby ta edukacja rozpoczęła w trybie formalnym od 
wieku sześciu lat. Jeżeli dziecko idzie do przedszkola, 
to też jest to edukacja w sposób systemowy. Nie ma 
żadnych wątpliwości, proszę państwa, co do tego, że 
im wcześniej rozpocznie się tę edukację o odpowied-
nich standardach, tym łatwiejsze będzie ewentualne 
wyrównywanie szans.

Proszę państwa, mówiliśmy też o tym, jak to wy-
gląda w innych państwach. W dwudziestu dwóch 
państwach Unii Europejskiej uznano, że rozpoczęcie 
edukacji w wieku sześciu lat jest możliwe. W czte-
rech z tych państw uznano, że możliwe jest to nawet 
w wieku pięciu lat. Czy tam są tacy specjaliści od 
edukacji, którzy robią błędy? Czy nasze dzieci są 
gorsze? Czy nie zasługują na tego rodzaju edukację? 
Ja uważam, że nie są gorsze. Pan senator Kogut podał 
tutaj przykład swojej wnuczki. Ja też mam wnuki. 
Moja wnuczka poszła do szkoły w wieku pięciu i pół 
roku. Jak przychodzi ze szkoły, to też się bawi, ale 
to nie jest żaden dowód na to, że nie chce chodzić do 
szkoły czy że się do szkoły nie nadaje. Moja wnuczka 
jest bardzo zadowolona.

Proszę państwa, na posiedzeniu połączonych ko-
misji także dyskutowaliśmy o tym, że to jest prawo 
rodziców itd. Oczywiście, że rodzice mają prawo… 
Można iść krok dalej i powiedzieć, że także sześcio-
latki, a może siedmiolatki… Czy w tamtych przy-
padkach jest zachowane to prawo rodziców, czy nie? 
Moim zdaniem prawo rodziców będzie stosowane 
w ten sposób, że… Jeżeli się wprowadzi edukację od 
sześciu lat, to zawsze będzie możliwość skorzystania 
z prawa rodzica i odstąpienia od tej edukacji, jeżeli 
będą ku temu wyraźne powody.

Na koniec chciałbym powiedzieć, że na posiedze-
niu komisji padł argument, że wyniki takiej wcze-
śniejszej edukacji będą dużo gorsze, że to już dzisiaj 
widać na studiach wyższych. Ale, proszę państwa, na 
studiach wyższych tego absolutnie nie widać, gdyż 
ci młodzi ludzie, którzy dzisiaj zaczynają edukację 
szkolną w wieku sześciu lat, mają przed sobą długą 
drogę do studiów wyższych. I to jest przykład na to, 
jakich argumentów się używa. Proszę państwa, moim 
zdaniem konsekwencje powrotu do rozpoczynania 
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(senator W. Skurkiewicz) Szanowni Państwo, to, co dzieje się wokół 
LasówPaństwowych, i wiele nieprawdziwych kwe-
stii, które między innymi rozwiewał tutaj pan dy-
rektor generalny Lasów Państwowych… Wśród nich 
jest również ta dotycząca przyszłości funkcjonowa-
nia Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy 
Państwowe”. Nie dalej jak dwa dni temu w Sejmie 
pojawiła się zapowiadana przez panią premier nowe-
lizacja ustawy o lasach. I cóż w tej nowelizacji, którą 
ponoć współtworzył jeden z naszych senatorów zaan-
gażowanych w sprawy ochrony środowiska, możemy 
przeczytać? Między innymi to, że ta nowelizacja usta-
wy będzie wprowadzała zapis mówiący o tym, że lasy 
Skarbu Państwa mogą być zbywane w przypadkach 
określonych w ustawie w celu realizacji zadania czy 
celu publicznego. Oznacza to, że Lasy Państwowe 
będą zobowiązane wyzbywać się określonych za-
sobów leśnych, jeżeli w drodze ustawowej określi 
się, że celem publicznym jest zaspokojenie roszczeń 
finansowych wysuwanych wobec Rzeczypospolitej 
Polskiej. W ustawie o gospodarce nieruchomościami 
cele publiczne nie zostały objęte zamkniętym kata-
logiem przypadków. Nie możemy więc wykluczyć 
takich sytuacji.

To, co dzieje się wokół Lasów Państwowych, i to, 
że ta instytucja jest solą w oku rządzących, poka-
zuje, jak ważny jest to segment naszej gospodarki. 
Jeszcze raz powtórzę: gospodarstwo Lasy Państwowe 
to dwadzieścia sześć tysięcy pracowników, to również 
dwadzieścia sześć tysięcy rodzin. Ale to także 30% 
powierzchni kraju, którą Państwowe Gospodarstwo 
Leśne zarządza. Nie możemy pozwolić, aby w ja-
kikolwiek sposób te ostatnie srebra, o których była 
wielokrotnie mowa, komukolwiek chciało się prywa-
tyzować, zmieniać ich formę prawną, organizacyjno-
-prawną. Bo przecież Lasy Państwowe są określane 
jako przedsiębiorstwo, ale w myśl polskiego prawo-
dawstwa przedsiębiorstwem nie są. Są tak zwaną 
jednostką o ułomnej formie organizacyjno-prawnej. 
To w myśl prawodawstwa unijnego są traktowane 
jak przedsiębiorstwo. Instytucja, która ma dzie-
więćdziesiąt lat, którą możemy się chwalić nie tylko 
w Europie, ale i na świecie, która otrzymuje najwyż-
sze wyróżnienia w dziedzinie ochrony środowiska… 
Nie pozwólcie państwo – mówię tutaj do senatorów 
Platformy Obywatelskiej – aby to kiedykolwiek zosta-
ło zniszczone. Na pewno na to się nie zgodzi Prawo 
i Sprawiedliwość. Ale myślę również, że ważna jest 
troska prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, aby do 
tego nigdy nie doszło.

I te pytania referendalne, te trzy kwestie, doty-
czące sześciolatków, wieku emerytalnego i Lasów 
Państwowych, to są kwestie, które niejako zostały 
wywołane przez społeczeństwo. Bo to społeczeństwo 
oczekuje w tej sprawie zmian. Bo to społeczeństwo 
zebrało blisko sześć milionów podpisów pod tymi 

skoncentrować na pytaniu referendalnym dotyczącym 
Lasów Państwowych. Jedna bardzo ważna informa-
cja, którą chciałbym zasygnalizować, dotyczy tego, 
co powiedział w wystąpieniu pan senator Gorczyca. 
Nie jest prawdą, że to właśnie Prawo i Sprawiedliwość 
jest inicjatorem inicjatywy referendalnej, inicjatywy 
obywatelskiej związanej z pytaniami, które wciąż są 
w Sejmie. Chodzi o dwa miliony sześćset tysięcy… 
już w tej chwili dwa miliony osiemset tysięcy zebra-
nych podpisów w tak zwanej sprawie obrony polskich 
lasów, obrony polskiej ziemi.

(Senator Mieczysław Augustyn: Przed kim?)
Przed Platformą Obywatelską i takimi osobami 

jak pan, Panie Senatorze.
I tutaj chciałbym zwrócić uwagę, że to nie jest 

inicjatywa polityczna, bo zaangażowane są osoby 
z prawej strony sceny politycznej, z lewej, osoby, 
które w ogóle nie są zaangażowane politycznie, 
ruchy ekologiczne. Tysiące osób zbierało podpisy, 
a tych podpisów, jeszcze raz powtórzę, jest już dwa 
miliony osiemset tysięcy. 9 maja 2014 r. te podpi-
sy zostały przekazane marszałek Sejmu, obecnej 
premier Ewy Kopacz. Później był jeszcze marsza-
łek Radosław Sikorski, obecnie jest pani marszałek 
Kidawa-Błońska. Te dwa miliony osiemset tysięcy 
podpisów wciąż są gdzieś w Sejmie, ale dyskusja 
nad tym w Sejmie jeszcze się nie odbyła. Kadencja 
zbliża się ku końcowi, ale marszałek Sejmu jeszcze 
nie zdecydowała, co dalej będzie z tą inicjatywą oby-
watelską.

Szanowni Państwo, pan prezydent Andrzej Duda, 
postanawiając o zarządzeniu w dniu 25 paździer-
nika referendum ogólnokrajowego, wyartykułował 
właśnie pytanie dotyczące utrzymania dotychcza-
sowego systemu funkcjonowania Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”. Jest 
oczywiste, że w pytaniu tym chodzi o zasady funk-
cjonowania Państwowego Gospodarstwa Leśnego 
„Lasy Państwowe”, a nie o sposób wykorzystania 
tych zasad w praktyce.

Nieraz są podnoszone argumenty, że pytanie re-
ferendalne w ogóle nie dotyczy problematyki Lasów 
Państwowych czy prywatyzacji Lasów Państwowych. 
W tym kontekście wystarczy przypomnieć, co jest 
istotą procesu reprywatyzacyjnego, czyli miękkiej 
odmiany komercjalizacji. Otóż istotą tego procesu 
jest między innymi zmiana albo statusu, albo for-
my organizacyjno-prawnej podmiotu państwowego 
władającego państwowymi zasobami majątkowymi, 
w tym majątkiem Skarbu Państwa, poprzez osadzenie 
tego podmiotu na gruncie prawa prywatnego albo 
likwidację tego podmiotu z przekazaniem zasobów 
państwowych, którymi ten podmiot władał, na wła-
sność na przykład podmiotu prywatnego.
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(senator W. Skurkiewicz) tego sposobu głosowania dowołujemy się na przykład 
w takich sytuacjach jak przystąpienie Polski do Unii 
Europejskiej czy w porównywalnych pod względem 
ciężaru gatunkowego kwestiach.

My nie mamy szwajcarskiej tradycji demokracji 
bezpośredniej. Ja osobiście jestem zwolennikiem de-
mokracji bezpośredniej, tylko że ona wymaga podnie-
sienia kultury politycznej, kultury prawnej, świado-
mości obywatelskiej na o wiele wyższy poziom, żeby 
ludzie mogli racjonalnie decydować. Jeżeli referenda 
miałyby być uczciwie i rzetelnie przeprowadzane, to 
obywatele powinni otrzymać wystarczającą wiedzę 
uzmysławiającą im, czego w rzeczywistości pytania 
dotyczą i jakie będą skutki udzielenia takiej czy in-
nej odpowiedzi. I tutaj nawiązuję między innymi do 
tego fragmentu wystąpienia pani minister Sadurskiej, 
w którym wyjaśniała, dlaczego w uzasadnieniu tego 
wniosku nie ma informacji na temat możliwych skut-
ków finansowych dla budżetu państwa, zwłaszcza 
jeśli chodzi o pytanie dotyczące obniżenia wieku 
emerytalnego. Oczywiście nie ma formalnoprawne-
go wymogu, aby takie informacje o skutkach były 
w uzasadnieniu podane, ale to powinno być zupełnie 
oczywiste, że po to, by referendum miało rzetelny 
charakter, obywatele powinni być poinformowani 
przez inicjatora tego referendum, jakie będą prawdo-
podobne konsekwencje, w tym finansowe, budżetowe, 
w przypadku udzielenia takiej lub innej odpowiedzi, 
jeżeli znajdzie ona przełożenie na takie lub inne roz-
wiązania prawne, bez względu na to, czy wiek eme-
rytalny zostanie obniżony o jeden dzień, czy zostanie 
przywrócony dawny wiek emerytalny itp., itd.

W moim przekonaniu żaden z tych dwóch wnio-
sków nie zasługiwał i nie zasługuje na poparcie. 
Zwracam się tutaj do pań i panów senatorów zarówno 
z Platformy, jak i z PiS: ja rozumiem interesy poli-
tyczne, interesy partyjne i lojalność albo dyscyplinę 
partyjną, tylko że przygoda z tymi dwoma referenda-
mi powinna być jednak nauczką dla nas wszystkich. 
To nie wyłącznie prezydenci i kierownictwo partii 
politycznych, do których należymy czy nie należymy, 
ponoszą odpowiedzialność za nasze państwo. To my 
powinniśmy podejmować decyzje i w związku z tym 
nic nas nie zwalnia z własnej odpowiedzialności za 
te decyzje. I państwo popełniliście błąd, głosując za 
propozycją prezydenta Komorowskiego zupełnie nie-
potrzebnego referendum – które oby się nie odbyło 
w sposób wiążący w najbliższą niedzielę. I uważam, 
że błędem ze strony marszałka było poddanie tego 
pod głosowanie przed drugą turą głosowania w wy-
borach prezydenckich, chociaż spełniając kryteria, 
wymogi terminowe, konstytucyjne, można było to 
posiedzenie odbyć w kolejnym tygodniu po drugiej 
turze, kiedy wszyscy by zrozumieli, że to referendum 
rzeczywiście nikomu nie jest potrzebne – i by go nie 
było. A gdyby nie było tamtego wniosku i tamtego 

inicjatywami. Bo w końcu to społeczeństwo ma prawo 
decydować, co w tych trzech obszarach, nad którymi 
pochylił się również prezydent Andrzej Duda, będzie 
w przyszłości się działo. 

Szanowni Państwo! W Sejmie do kosza zostało 
wyrzuconych sześć milionów podpisów. W Sejmie zo-
stała do kosza wyrzucona nadzieja sześciu milionów 
Polaków. Nie pozwólcie tu, w Senacie, aby nadzie-
ja dalszych milionów Polaków została pogrzebana. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę, teraz pan senator Włodzimierz 

Cimoszewicz zabierze głos.

Senator Włodzimierz Cimoszewicz:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Pan senator Mieczysław Gil, kiedy zadawał pyta-

nia, zwrócił się w pewnym momencie do senatorów 
Platformy Obywatelskiej, z taką oto mniej więcej 
wątpliwością, taką oto kwestią: dlaczego popierali 
wniosek prezydenta Komorowskiego, a nie popierają 
tego? Powtórzył tę frazę i ujął ją w dosyć oryginalną 
i zabawną formę, nie wiem, czy do końca zamie-
rzoną, jednak to przytoczę. Postaram się ją przyto-
czyć w miarę wiernie z pamięci: dlaczego prezydent 
Komorowski miał prawo do wygłupiania się, a prezy-
dent Duda takiego prawa nie ma? Otóż ja bym chciał 
powiedzieć, że ani jeden, ani drugi takiego prawa nie 
miał i nie ma, i nie powinniśmy go byli uznawać parę 
tygodni temu, kiedy Senat głosował nad wnioskiem 
prezydenta Komorowskiego – równie niestosownym, 
jak wniosek prezydenta Dudy. Dlaczego uważam, 
że oba te wnioski są niestosowne? Dlatego że, jak 
wszyscy doskonale wiemy, podstawową funkcją obu 
tych wniosków nie było uzyskanie odpowiedzi na za-
dawane pytania, tylko wykorzystanie referendum do 
celów związanych z doraźną sytuacją polityczną i do 
wpływania na wynik wyborów – najpierw prezydenc-
kich, a teraz parlamentarnych. Ja osobiście uważam, 
że tak nie wolno postępować z referendum, dlatego 
że jest to instytucja wyjątkowa i powinny panować 
powszechne poczucie i zgoda co do tego, że odwołu-
jemy się do tej instytucji w sytuacjach rzeczywiście 
nadzwyczajnych. I nie powinniśmy prowadzić sporów 
dotyczących statystyk i tego, czy problem podnoszony 
przez milion, dwa miliony obywateli rzeczywiście jest 
bardzo ważny dla państwa, czy nie, tylko powinniśmy 
mieć świadomość – i między innymi dlatego w kon-
stytucji wprowadzono wysoki próg frekwencji jako 
warunek wiążącego charakteru referendum – że do 
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(senator W. Cimoszewicz) den lat, to skończyłem studia, bo i szkoła była krótsza, 
i studia były krótsze – studia na prawie trwały wtedy 
cztery lata – i zacząłem pracę. Dzisiaj trzeba mieć 
dwadzieścia cztery lata, żeby skończyć studia, wcale 
się nie ociągając. Prawda? Kiedy miałem dwadzie-
ścia cztery lata, to byłem bliski doktoratu, a obecnie 
dwudziestoczterolatkowie w Polsce dopiero drapią 
się w głowę i myślą, co będą robili ze swoim życiem. 
W moim przekonaniu nie wolno tak lekkomyślnie 
wypowiadać się na temat tego, czy dzieciaki będą 
miały większe szanse czy mniejsze szanse, jeśli cho-
dzi o konkurencyjność na wspomnianym tutaj rynku 
europejskim. A o takiej rzeczywistości w tej chwili 
mówimy, bo nie żyjemy już w państwie zamkniętym, 
gdzie może być obojętne, czy mali Francuzi idą do 
szkoły w wieku sześciu czy siedmiu lat – bo co nas to 
obchodzi, przecież ani nasi tam nie będą pracowali, 
ani oni nie będą pracowali tutaj. Dzisiaj jest tak, że oni 
będą pracowali – nasi tam, tamci tutaj itd., itd. Trzeba 
myśleć, co się stanie za lat kilkanaście, kiedy te dzieci 
osiągną wiek dwudziestu trzech, dwudziestu czterech 
lat. Czy one będą musiały spędzać więcej czasu na 
uczelniach niż ich rówieśnicy z Europy, czy nie?

Jeśli chodzi o pytanie o wiek emerytalny, to ja bym 
bardzo serdecznie prosił… Jeżeli macie państwo – 
teraz zwracam się do koleżanek i kolegów z PiS – tę 
determinację co do obrony dotychczasowego wieku 
emerytalnego, to nie lekceważcie wyliczeń demogra-
fów i finansistów i powiedzcie ludziom otwarcie, jakie 
będą skutki, gdy chodzi o wysokość ich emerytur za 
te kilkanaście lat. Powiedzcie im to otwarcie. To nie 
jest fair, że dzisiaj podejmuje się decyzje, za które 
praktycznie nie będzie się ponosiło odpowiedzialno-
ści, bo za piętnaście czy dwadzieścia lat może nas nie 
będzie na świecie albo będziemy mieli Alzheimera 
i nie będziemy pamiętali, kto podjął tę decyzję o przy-
wróceniu niższego wieku emerytalnego. A więc trze-
ba to ludziom otwarcie powiedzieć, niech wiedzą, 
w jakim zakresie mają decydować.

I wreszcie kwestia tych Lasów Państwowych, nie-
szczęsnych Lasów Państwowych. Ośmielę się twier-
dzić, że jestem pewnie bardziej leśny, tak to nazwę, niż 
przytłaczająca większość pań i panów – ja nie tylko 
mieszkam w lesie, jestem też honorowym leśnikiem 
Rzeczypospolitej, i to z zamiłowania oraz z wyboru, 
a nie z przymusu. I nie mam najmniejszych wątpliwo-
ści, że to pytanie referendalne zostało sformułowane 
absolutnie niefortunnie i nieprawidłowo. Bo jeżeli isto-
tą wątpliwości, moim zdaniem całkowicie nieuzasad-
nionych, jest obawa przed prywatyzacją, to nie trzeba 
było chwytać prawą ręką lewego ucha, tylko zapytać: 
„Czy jesteś za utrzymaniem Lasów Państwowych jako 
własności Skarbu Państwa?” albo „Czy jesteś za do-
puszczalnością prywatyzacji Lasów Państwowych?”. 
Byłoby prosto, jasno, węzłowato. Ale to pytanie, które 
zostało sformułowane, rzeczywiście dotyczy tego, we-

głosowania, to bardzo możliwe, że nie byłoby i tego, 
z czym dzisiaj mamy do czynienia, i nie psulibyśmy 
wespół w zespół ważnej instytucji konstytucyjnej, 
ważnej instytucji demokratycznego państwa. Dlatego 
jestem przeciwny przyjęciu tego wniosku prezydenta 
Dudy. Fakt, że Senat popełnił w moim przekonaniu 
jeden błąd w przeszłości, nie powinien być używany 
jako argument za popełnieniem takiego samego błędu 
w przypadku kolejnego referendum. Byłoby rzeczą 
zupełnie idealną – chociaż nie wyobrażam sobie tego 
– gdybyśmy ogromną większością głosów odrzucili 
obecnie rozpatrywany wniosek, a także powiedzieli, 
dzisiaj czy jutro, że wydaje nam się, iż został popeł-
niony błąd związany ze zwołaniem referendum na 
6 września i że uważamy, że byłoby cnotą obywatel-
ską nie wziąć udziału w tym referendum, a także że 
przyrzekamy nie popełniać w przyszłości podobnych 
błędów. No, tego już, mówiąc szczerze, nie oczeku-
ję, niemniej jednak wszystkim wyjaśniam, dlaczego 
jestem przeciwny temu wnioskowi.

W gruncie rzeczy mógłbym na tym zakończyć, bo 
na tym aspekcie teraz się skupiam, ale pozwolę sobie 
jeszcze… Mam jeszcze ze dwie minuty?

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Oczywiście, 
oczywiście, ma pan jeszcze pięć minut.)

Powiem parę słów o pytaniach referendalnych. 
Może zacznę od sprawy dotyczącej sześciolatków. 
Mówiąc szczerze, to nie moje zmartwienie. Moja 
najmłodsza wnuczka ma już osiem lat, więc to nie 
mój problem. Aczkolwiek ona poszła do szkoły, 
kiedy miała pięć, i jakoś sobie poradziła, tyle że nie 
w Polsce, a tam nie dyskutowano, czy ma pójść do 
szkoły w wieku pięciu lat, czy aż siedmiu.

(Głos z sali: Poszła wieku pięciu lat do zerówki. 
Tak?)

Poszła do zerówki w wieku pięciu lat, ale w wieku 
sześciu zaczęła szkołę i bardzo dobrze sobie radzi. 
A musi się uczyć nie w jednym języku, jak polskie 
sześcioletnie dziecko, tylko w dwóch językach i jakoś 
sobie radzi. Ale nie będę się posługiwał przykładami 
osobistymi, bo one w sumie dają niewielkie podstawy 
do uogólnień. Proszę państwa, niektórzy z nas pamię-
tają czasy, kiedy mieliśmy po sześć czy siedem lat. 
Kiedy miałem siedem lat, to jeszcze nie miałem okazji 
oglądać telewizji, bo jej nie było, ona w Polsce dopiero 
się zaczynała. Tymczasem dzisiejszy sześciolatek, nie 
siedmiolatek, może babcię i dziadka nauczyć surfo-
wać po internecie. Jest zupełnie oczywiste, że inte-
lektualnie jest rozwinięty o niebo bardziej niż jego 
rówieśnik sprzed trzydziestu, czterdziestu czy pięć-
dziesięciu lat. Owszem, pod względem emocjonalnym 
może jest takim samym dzieckiem, jakim my byliśmy 
wtedy, kiedy byliśmy w tym wieku, ale intelektualnie 
jest przygotowany. Kiedy ja miałem dwadzieścia je-
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(senator W. Cimoszewicz) Senator Jan Rulewski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Staram się nie być hipokrytą, i to w sprawach 

dwóch referendów, a dałem temu wyraz podczas 
głosowania przed kilkoma tygodniami – nie podnio-
słem ręki za projektem wyrażenia zgody, kierując 
się, jak już z tej mównicy uzasadniałem, nieprawo-
ścią tego referendum, a także nadużywaniem go do 
celów niezwiązanych… niewpisanych w literę kon-
stytucji. Referenda mają służyć wykonywaniu woli 
narodu nie tylko w sprawach szczególnych, lecz także 
w tych sprawach, których inne gremia nie są w stanie 
rozstrzygnąć, a ich rozstrzygnięcie jest wymagane 
ze względu i na bezpieczeństwo, i na powodzenie 
państwa, i na powodzenie narodu. Dlatego też nie 
zarzucam panu prezydentowi Dudzie, że wykorzy-
stuje suflerkę PiS w zakresie kształtowania trzech 
obszarów naszej rzeczywistości: emerytur, lasów 
i edukacji. Nie zarzucam panu prezydentowi również, 
że był kandydatem – ale został wybrany z woli narodu 
– biura politycznego PiS. Żaden z prezydentów do tej 
pory nie był jałowy w swych poglądach czy nawet 
w swojej działalności politycznej, jeśli chodzi o przy-
należność do partii politycznej, z wyjątkiem Lecha 
Wałęsy, który reprezentował samego siebie, ale to też 
nie jest patent na sprawną prezydenturę. Nie zarzucam 
również… a nawet potwierdzam, że pan prezydent 
rzeczywiście w trakcie kampanii wyborczej podej-
mował kwestie, w sprawie których dzisiaj występuje 
o zgodę Senatu. Ale zarzucam panu prezydentowi, że 
w momencie, gdy stał się prezydentem – nie chcę uży-
wać określenia „wszystkich Polaków” – gdy stał się 
głową państwa i już obowiązuje go zasada odpowie-
dzialności za całe państwo, w tym za tych, którzy nie 
godzili się na jego wybór, za to, co jest majątkiem tego 
państwa… A na majątek państwa składa się między 
innymi konstytucja. Zarzucam panu prezydentowi, 
że podjął decyzję w warunkach gorączki politycznej. 
I nie to jest istotne, że te pytanie stawia pod osąd na-
rodu, ale to, w jakim momencie je stawia. Twierdzę, 
nawet odrzucając wszelkie inne podejrzenia, które 
tu padają z sali, że dokonał falstartu, podwójnego 
falstartu. Przede wszystkim wybrał dystans, krótki 
dystans, którego, że tak powiem, nie można spełnić, 
to znaczy w którym nie można przygotować czegoś, 
co jest oczekiwaniem społeczeństwa polskiego i co 
jest wyzwaniem, również w tej chwili, dla państwa 
i społeczeństwa polskiego. Wybrał krótki dystans, 
dystans, który nie dał szans społeczeństwu na ocenę 
jego pytań.

To prawda, że różne organizacje społeczne czy 
nawet polityczne występowały w obronie tych pytań, 
ale przyjrzyjmy się tej kwestii. Występowały dwa 
miliony związkowców, a w systemie emerytalnym 
funkcjonuje prawie trzydzieści milionów obywateli. 

dle jakich zasad i w jakim systemie ma funkcjonować 
przedsiębiorstwo Lasy Państwowe. Otóż to przedsię-
biorstwo przez ostatnie dwadzieścia pięć lat funkcjo-
nowało wedle różnych zasad, bo przecież wielokrotnie 
to zmieniano. Prawda? I co się stało? Drzewa rosły tak 
samo, jak rosną, chwała Bogu, są coraz zdrowsze, coraz 
lepsze itd., itd. Lasy w Polsce są w lepszej kondycji 
i jest ich więcej niż trzydzieści lat temu.

Ja pamiętam, jak prawie dwadzieścia lat temu jako 
premier poleciłem wpisanie do projektu budżetu, na 
kolejny rok budżetowy, cztery razy więcej pieniędzy na 
zalesianie, niż chciał tego minister środowiska. Potem 
zorientowałem się, że minister środowiska prosi posłów 
w Sejmie, żeby zgłosili poprawki budżetowe zmniej-
szające nakłady na zalesianie. Oczywiście zaprosiłem 
go na niezbyt miłą rozmowę, żeby wyjaśnił, o co cho-
dzi. Minister powiedział tak: szefie, nie jesteśmy zdolni 
tyle obsadzić, więc nie potrzeba mi tyle pieniędzy. 
Otóż dzisiaj, po osiemnastu latach, jest o 2% więcej 
zalesionego terytorium naszego kraju, co mnie szalenie 
cieszy. W związku z tym ja uważam, że pytanie ludzi, 
którzy będą święcie przekonani, że mają się wypowie-
dzieć, czy lasy mają być prywatne, czy państwowe, 
o to, jak ma być zorganizowane przedsiębiorstwo Lasy 
Państwowe, jest kompletnym nieporozumieniem.

I już ostatnia uwaga, znowu do pani minister 
Sadurskiej. Przepraszam najmocniej, że ja nie wiem, 
kim pani jest z wykształcenia, zakładam, że jest pani 
prawnikiem…

(Senator Stanisław Kogut: Prawnikiem.)
Jest pani prawnikiem. Więc, proszę pani, jeżeli ja 

pytam panią o kwestię jednoznaczności prawa, ozna-
czoności, o to, o czym mówi orzecznictwo Trybunału 
Konstytucyjnego, to niech mi pani nie odpowiada 
w taki sposób: a wy głosowaliście za referendum 
Komorowskiego. Mnie to po prostu obraża. Tak pani 
nie powinna postępować. Muszę powiedzieć, że kiedy 
słuchałem dzisiaj pani, to było tak, jakbym słyszał 
pani poprzednika w roli przedstawiciela prezydenta 
do spraw referendum – już nie pamiętam nazwiska 
tego dżentelmena – który gadał mniej więcej tak samo 
jak pani dzisiaj. To po prostu było nie do przyjęcia. 
I niech pani nie lekceważy tej kwestii. Ja wiem, że 
nikt nie sprawdzi konstytucyjności sformułowania 
tych pytań, ale jako prawnik również ma pani obowią-
zek przestrzegać zasad prawa, być wierną zasadom 
prawa, a nie tylko wierną swojemu obecnemu szefowi. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Głos zabierze teraz pan senator Jan Rulewski. 

Bardzo proszę.
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(senator J. Rulewski) łeczeństwo. Społeczeństwo jest na tyle mądre, że nie 
chce przywileju dla siebie. Bo wie, że przywilej dla 
siebie jest stratą… Przywilej dla żony jest stratą dla 
męża lub dzieci. Społeczeństwo chce mieć – a przede 
wszystkim musi mieć – stabilny system zabezpiecze-
nia, w tym stabilny system ubezpieczeń społecznych. 
I ja proponowałem tutaj w 2012 r. projekt ustawy, tak 
żeby wszyscy się nad tym pochylili – i politycy, i part-
nerzy społeczni, i eksperci – i żeby podjęli działania 
długofalowe, nie referendalne, na rzecz wypracowa-
nia takiego systemu. PiS poparł te działania, i raz 
jeszcze za to dziękuję, niestety moi koledzy uwie-
rzyli w złotą liczbę 67. Liczba 67 jest liczbą piękną, 
ale martwą, nieelastyczną, nie uwzględnia – i u pana 
prezydenta też tego nie ma, mimo że jest tak bardzo 
kojarzony ze związkami zawodowymi – uciążliwości 
pracy. A staż pracy urzędnika czy profesora nie jest 
tożsamy ze stażem pracy kierowcy tira, pracownika 
budowlanego czy górnika…

(Senator Alicja Zając: Czy nauczyciela.)
…czy nawet nauczyciela – przychylę się do tych 

słów. A to jest tylko wycinek…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 

czas się kończy.)
Przepraszam, czy mogę skorzystać z dodatkowych 

pięciu minut?
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dobrze.)
Drugie pytanie – zmieniam kolejność – jest czy-

telne, miałem okazję to sprawdzić, dotyczy oświaty, 
tyle że ten postulat został już spełniony. Ba! I to dzięki 
opozycji, dzięki działaniom opozycyjnym reforma 
czy też zamysł przyspieszenia reformy oświaty został 
spełniony. Tak że według moich oględzin nie spełnia 
się w tej chwili… Nie ma zarzutów co do przygotowa-
nia się na przyjęcie dzieci, jest również elastyczność 
w zakresie przyjmowania dzieci do szkół.

Ale podzielę się refleksją, bo zostałem niezrozumia-
ny: czego mi brakuje w dyskusji w Polsce? I tu może 
wykroczę poza to wystąpienie, ale pan marszałek jest 
z Torunia, a wiadomo, że Bydgoszcz z Toruniem to 
dwa kochanki, więc… (Wesołość na sali)

Czego brakuje? Otóż za długo młodzież przebywa 
w ławkach szkolnych. Ale ja nie mówię o tym, o czym 
państwo mówicie, mianowicie że opuszczenie ław-
ki oznacza koniec nauki, koniec edukacji. Ja mówię 
o tym, że w wieku dwudziestu czterech lat – zresztą 
pan doktor Cimoszewicz też o tym mówił – młody 
człowiek w Polsce jest niezdolny do podjęcia wyzwań 
na miarę tych, które miała kiedyś młodzież w wieku 
lat dwudziestu trzech czy dwudziestu jeden. Ktoś 
powie: obszar wiedzy się poszerzył. Ale techniki 
zdobywania tej wiedzy rozrosły się jeszcze bardziej.

Poprzestanę na takim wezwaniu: gospodarujmy, 
zarządzajmy właściwie czasem naszych dzieci i na-
szej młodzieży, nie wydłużajmy ich niesamodzielno-
ści, a raczej gospodarujmy ich czasem lepiej.

Oczywiście są grupy, które nie są zainteresowane 
systemami zabezpieczeń społecznych, których straż-
nikiem – to jest zapisane w konstytucji – jest prezy-
dent. Podobnie ma się sytuacja z oświatą. Zebrano 
dwa miliony podpisów, to jest dużo, bardzo dużo, ale 
nikt nie liczy tych wszystkich, którzy przyjęli suge-
stię stanowczego stanowiska rządu. Dając taki krótki 
czas, gorący czas, wprowadzając trójskok polityczny, 
w którym oto za parę dni idziemy do referendum 
w sprawach ustrojowych, a następnie rozpoczynamy 
bardzo trudną debatę referendalną na temat trzech 
istotnych – ja uważam, że one są istotne – pytań, 
a jeszcze w tym samym czasie dokonujemy innego 
wyboru z woli narodu… Ja uważam, że jest to dowód 
na gorączkę polityczną pana prezydenta. Nic, żaden 
wniosek referendalny, żadne działania organizacji nie 
zmuszały pana prezydenta, żeby zarządził to referen-
dum w dniu wyborów.

(Głos z sali: A co z wolą narodu?)
A jeśli mowa o gorączce, to chciałbym zwrócić 

uwagę, że te pytania – tak na ogół bywa w gorączce 
– mają charakter małostkowy. Bo czymże jest py-
tanie wyłącznie o obniżenie wieku emerytalnego, 
Pani Minister, w połączeniu z bliżej nieokreślonym 
stażem pracy? Przecież pan prezydent – akurat mia-
łem okazję śledzić jego wystąpienia – dowodził, jak 
też kancelaria pana prezydenta Kaczyńskiego i nie 
tylko dowodziła, że my mamy do czynienia z choro-
bą systemu emerytalnego, chorobą składającą się na 
system zabezpieczenia społecznego. To nie jest tylko 
sprawa obniżenia wieku. Poza dyskusją – była zgoda 
co do tego – jest kwestia deficytu demograficznego 
czy nawet klęski demograficznej, ale przecież poli-
tycy nie rozwiązali problemu patologii przywilejów 
emerytalnych. Nie wspominam już o ciężkiej pracy 
górników… Ale czy rozwiązaliśmy kwestię KRUS 
lub innych przywilejów wynikających z faktu, że 
jedni płacą ryczałtowe składki, a inni mają jakieś 
ograniczenia w systemie solidarnościowym i repar-
tycyjnym? A już najgorszą rzeczą, jaka spotyka w tej 
chwili FUS i ZUS, i KRUS, a właściwie FUS i ZUS, 
bo KRUS trudno nazwać instytucją ubezpieczenio-
wą, jest utrata przez te instytucje wiarygodności. To 
dobro konstytucyjne, które zakorzeniło się w Polsce 
już w czasach Piłsudskiego, a może nawet wcześniej, 
podlega podważaniu przez samych zainteresowanych, 
trwa nieustanna ucieczka od systemu, która nie ma 
końca. I ja uważam, Pani Minister, że prezydent Duda 
na pewno będzie prezydentem co najmniej pięć lat…

(Senator Stanisław Kogut: Dziesięć!)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Co najmniej.)
Uważam, że co najmniej pięć lat będzie prezyden-

tem – co jest wyrazem życzliwości. Ale też jest to czas 
na podjęcie tematu, czas na to, czego oczekuje spo-
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(senator J. Rulewski) Dwoje moich najmłodszych wnuków, sześciolet-
nich, nie wyobrażało sobie, że mogliby nie iść do 
pierwszej klasy. Polskie dzieci nie są mniej rozwinięte 
niż dzieci niemieckie, a tam jest obowiązek szkolny 
od sześciu lat. Na pewno nie są mniej rozwinięte niż 
dzieci niemieckie. Nie wiem, ile sześciolatków mają 
jeszcze w domu państwo Elbanowscy, ale ostatnio 
wyczytałem stwierdzenie, że oni sobie z tego zrobili 
sposób na życie.

(Senator Stanisław Kogut: Nie oskarżajmy niko-
go…)

(Senator Kazimierz Wiatr: Takie personalne… nie 
przystoi…)

Ale, Panie Senatorze, tych dwoje ludzi kręci całą 
tą akcją.

(Senator Kazimierz Wiatr: Ale szanujmy powagę 
tej Izby.)

Cofanie reformy to dramat dla Polski.
(Senator Kazimierz Wiatr: Oni nie mają możli-

wości obrony.)
Proszę zwrócić też uwagę na to, że katechezę 

wprowadza się już w przedszkolach, a to przecież jest 
filozofia, i to głęboka, a nie nauka literek i liczenia.

(Senator Stanisław Kogut: Katechezę w domu się 
zaczyna, od małego.)

Lasy Państwowe. No, właściwie szkoda słów. Tu 
nie chodzi o lasy, ale o korporacyjne interesy grupy 
zawodowej, która chce utrzymać państwo w pań-
stwie, z wysoką średnią zarobków, jak ostatnio roz-
powszechniono, wynoszącą około 7 tysięcy zł mie-
sięcznie. Pan dyrektor generalny wymieniał dzisiaj 
zarobki tej podstawowej kadry – podleśniczych, 
leśniczych. Były one poniżej 7 tysięcy, w związku 
z czym…

(Senator Marek Borowski: Netto, netto. A to co 
innego.)

Netto, tak? Zastanawiam się, ile zarabiają ci, któ-
rzy tę średnią windują do poziomu 7 tysięcy zł, jakie 
pieniądze są tam wypłacane w ramach wynagrodzeń. 
Polityczni mentorzy tych ludzi oprotestowali w swo-
im czasie krótki tekst zmiany w konstytucji, który 
dawałby konstytucyjną gwarancję państwowej wła-
sności lasów – lasów, a nie struktury zarządzającej. 
Każdy prywatny właściciel ma prawo do wykorzysta-
nia zysku z własnego przedsiębiorstwa – chyba nikt 
tego nie oprotestuje. Ale gdy państwo jako właści-
ciel w dramatycznej sytuacji budżetowej zapragnęło 
wspomóc budżet środkami leżącymi w przedsiębior-
stwie Lasy Państwowe, to podniósł się ogólnopolski 
wrzask. A o tym, jak się tymi środkami gospodarzy, 
mówił dzisiaj pan senator Borowski, opierając się na 
informacjach NIK. 

Powtórzę więc to, co mówiłem na posiedzeniu 
połączonych komisji. Otóż ja złożyłem na początku 
kadencji ślubowanie, że dobro państwa i pomyślność 
obywateli będą dla mnie najwyższym nakazem. 

O Lasach Państwowych nie będę mówił, bo to 
pytanie to jest figura retoryczna, i jako taka powinna 
w ogóle zniknąć spośród tych pytań, Pani Minister. 
Po prostu namawiam Wysoką Izbę, żeby nie podejmo-
wano w Polsce, i żeby Wysoka Izba nie podejmowała 
tej małej gry referendalnej o wysokim koszcie poli-
tycznym i społecznym, a o bardzo nikłym rezultacie. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze z Bydgoszczy.
Teraz, bardzo proszę, pan senator Witold Sitarz.

Senator Witold Sitarz:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Jestem państwowcem. Sorry, ale interes 

mojego państwa, Rzeczypospolitej Polskiej, 
III Rzeczypospolitej, jest dla mnie ważny. Za nie-
podległy byt tego państwa oddały życie setki tysięcy 
mężczyzn i kobiet. Myślę, że ci, którzy zginęli, z ra-
dością przyjęliby zamianę ofiary życia na możliwość 
pracy do sześćdziesięciu siedmiu lat, tego ocalonego 
życia… Jako państwowiec nie mogę popierać cofania 
reformy wprowadzonej dla zrównoważenia i stabi-
lizacji systemu emerytalnego. Jest dla mnie jasne, 
że spowoduje to w nieodległej przyszłości potężne 
zachwianie budżetu – można wyszacować, że chodzi 
nawet o kilkadziesiąt miliardów złotych – a miliony 
emerytów otrzymają w przyszłości niższą emeryturę. 
Takie będą tego skutki. I nie przekona mnie milion 
czy więcej podpisów. Jeśli poprosimy o podpisy pod 
pytaniem, czy chcesz pracować do pięćdziesięciu lat 
i zarobić dwa razy więcej, to z łatwością zbierzemy 
dziesięć milionów podpisów. Jestem za udoskonala-
niem tej reformy, ale nie za jej cofnięciem. Tego robić 
nie wolno, bo to jest antypaństwowe.

Sześciolatki. Proste analizy wskazują, że nastąpi 
zniknięcie jednego rocznika z systemu edukacji. To 
spowoduje brak pracy dla około trzydziestu tysięcy 
nauczycieli klas pierwszych, drugich i trzecich w ska-
li kraju. To dopiero będzie dramat. Ta luka pójdzie aż 
do uniwersytetów… Co roku będzie to samo – brak 
jednego rocznika. A reforma właśnie zaczyna się krę-
cić. Wprowadzanie kolejnych przeróbek w szkołach, 
przenoszenie mebelków z powrotem do przedszkoli 
itd. to kolejne koszty i kolejny bałagan. Ja chodzi-
łem do szkoły od sześciu lat. Urosłem duży, no może 
średni, bo mam 176 cm wzrostu, i jeszcze zostałem 
senatorem.

(Senator Robert Dowhan: Brawo!) (Wesołość na 
sali)
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(senator W. Sitarz) kształciło się jakieś bogate orzecznictwo Trybunału 
Konstytucyjnego w tym zakresie. Nasz ustawodawca 
bardzo ogólnie określił w tym przepisie przedmiot 
ogólnokrajowego referendum, nie podał na przykład 
żadnej tematyki, ocen, kryteriów czy jakichkolwiek 
przesłanek ustawowych. W zasadzie jest jedno orze-
czenie Trybunału Konstytucyjnego, które przywo-
łał w swojej opinii doktor Wiszowaty i na które się 
powoływała w dzisiejszym wystąpieniu również 
pani minister Sadurska – to orzeczenie z 27 marca 
2003 r. o sygnaturze K 11/03. W tym orzeczeniu, 
w jego sentencji, Trybunał Konstytucyjny określa, 
że sprawa o szczególnym znaczeniu dla państwa to 
jednostkowo ważna sprawa o ogólnym znaczeniu, 
która jest przedmiotem uprzedniego zainteresowania 
obywateli. Powtórzę: uprzedniego zainteresowania 
obywateli. I w uzasadnieniu tego orzeczenia trybunał 
wyraźnie podaje, że chodzi tutaj o skalę poparcia. 
Przypomnę, że w przypadku referendum zarządza-
nego przez Sejm wystarczy ponad pięćset tysięcy 
głosów osób uprawnionych do głosowania. A przecież 
w tym przypadku, jeśli chodzi o uzasadnienie tego 
orzeczenia, w przypadku tego konkretnego wniosku, 
to poparcie jest wielokrotnie większe. I nie zgodzę się 
z takimi argumentami, które padały tutaj ze strony 
poprzedników, że to były wnioski pisowskie. Takie 
argumenty tu padały, a przecież jeżeli chodzi o wiek 
emerytalny, to podpisy zbierali przede wszystkim 
związkowcy.

(Senator Stanisław Kogut: Tak jest, OPZZ też.)
I to z różnych organizacji związkowych, nie tylko 

z NSZZ „Solidarność”, ale również z innych organiza-
cji związkowych. To był wspólny wysiłek. Jeśli cho-
dzi o pytanie drugie… Tutaj już mówiono o tym, że 
to przede wszystkim środowiska leśników, ich rodzin, 
organizacji ekologicznych, innych podmiotów, które 
są związane z ochroną środowiska. A trzecie pytanie? 
To środowiska rodziców, stowarzyszenia obywatel-
skie, stowarzyszenia oświatowe. Więc w tym kon-
tekście, skoro to postanowienie, a zwłaszcza uzasad-
nienie mówi, że warunkiem powinno być również to, 
jakie jest wsparcie społeczne, to referendum, Wysoka 
Izbo, powinno zdecydowanie się odbyć.

Padały tu też zarzuty niekonstytucyjności referen-
dum czy pytań. Otóż chcę powiedzieć, że te zarzu-
ty są zupełnie niezasadne pod względem prawnym, 
dlatego że w naszej konstytucji jest luka i nie ma 
takiej sytuacji, żeby można było przeprowadzić do-
raźną, wstępną kontrolę pytań referendalnych przed 
Trybunałem Konstytucyjnym, tego, czy one spełniają 
wymogi z art. 125 ust. 1, bo nie jest to przewidziane 
w konstytucji. Nie można również przeprowadzić 
kontroli następczej, czyli już po odbyciu referendum, 
czy pytania były konstytucyjne, czy też nie. Jest luka 
prawna, nie można jej usunąć ustawą, bo to powin-
no być w ustawie zasadniczej, czyli w konstytucji. 

Przede wszystkim dobro państwa, ono na pierwszym 
miejscu, a dobro państwa zawsze przełoży się na do-
bro obywateli. A więc, wobec złożenia tego ślubowa-
nia, nie mogę poprzeć proponowanego szkodliwego 
referendum, niezależnie od liczby zebranych podpi-
sów. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku, w sprawie formalnej, chciał-

bym…
(Senator Czesław Ryszka: Dobrze, że pan powie-

dział, że państwo jest w dramatycznej sytuacji…)
(Głos z sali: To nie powód, że mają dzieci…)
(Głos z sali: Pójdzie z dzieckiem, a ktoś rzuci ce-

głą.)
Panie Marszałku, ja bym jednak bardzo prosił, 

żeby pan marszałek interweniował, kiedy są obrażane 
osoby, których nie ma i nie mogą się bronić. To nie 
licuje z powagą tej Izby. Tak nie można. Co najmniej 
drugi raz dzisiaj w tej debacie ma miejsce coś takiego. 
Nie chciałem przerywać panu senatorowi, ale bardzo 
proszę interweniować.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dobrze, przy czym nie da się ukryć, że akcja pań-

stwa Elbanowskich miała wymiar ponadprywatny – 
że tak powiem, wywołali oni pewien ruch. W związ-
ku z tym można, jak sądzę, przywoływać ich również 
w kontekście tego pytania, bowiem to właśnie ich 
inicjatywa sprawiła, że… Oczywiście proszę to czy-
nić w taki sposób, aby maksymalnie…

(Senator Kazimierz Wiatr: Nie no, pan senator 
użył sformułowania, że to jest ich sposób na życie. 
No, przecież tak nie można… Przecież się obraża 
i tych ludzi, i te osoby, które składały podpisy pod 
ich inicjatywą.)

Oczywiście.
Pan senator Matusiewicz, bardzo proszę.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 

Zaproszeni Goście!
Chciałbym się odnieść do wniosku referendalnego 

i do pytań referendalnych, biorąc pod uwagę aspekty 
prawne. Przypomnę przede wszystkim, że art. 125 
ust. 1 konstytucji przez blisko osiemnaście lat był 
przepisem martwym, dlatego przez ten okres nie wy-
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(senator A. Matusiewicz) Chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na taką spra-
wę, która w toku debaty czy w komisji, czy w dzi-
siejszych wystąpieniach była podkreślana. W ustawie 
o lasach jest przepis art. 38, który reguluje sprzedaż 
lasów, gruntów, nieruchomości Skarbu Państwa. Tylko 
że nie doczytano, że z zastrzeżeniem art. 40a, który 
mówi o nieruchomościach zabudowanych, mówi o bu-
dynkach, lokalach… I taksatywnie wyliczonych jest 
pięć przykładów. Jeden to zbywanie udziałów w lasach 
stanowiących własność Skarbu Państwa we współwła-
snościach – to wtedy, jeżeli jest tylko współwłasność 
Skarbu Państwa. Jest normalna procedura postępowa-
nia, zniesienie współwłasności. Nie mamy tutaj po-
dane, jaka to jest skala, ile jest takich nieruchomości 
obszarowo, jednostkowo, nie wiemy tego. Drugi przy-
padek to jest regulacja granicy polno-leśnej. Następne 
– stwierdzenie przez nadleśniczego nieprzydatności 
gruntów, budynków i budowli na potrzeby gospodarki 
leśnej, zmiany przeznaczenia na cele nieleśne i ważne 
względy gospodarcze lub społeczne, o ile nie narusza to 
interesu Skarbu Państwa. Oczywiście musi być zgoda 
dyrektora generalnego i również właściwego ministra. 
I są takie przypadki, że nadleśniczy może wystąpić 
o sprzedaż do 1 ha gruntu leśnego czy lasu, ale również 
musi być zgoda dyrektora generalnego lub właściwego 
ministra. Więc to jest zupełnie incydentalna sprawa. 
Uważam, że to, co jest zawarte w pytaniu drugim, 
reguluje tę sprawę w sposób ewidentny: chodzi o to, 
czy ktoś jest za prywatyzacją lasów, czy nie. Te dwa 
miliony osiemset tysięcy podpisów świadczą o tym, 
że ci, co podpisywali, nie mieli żadnych wątpliwości. 
A niektórzy konstytucjonaliści mają – no, trudno, to 
jest tak, że w zależności od tego, kto zleca, taka jest 
opinia. Myślę, że wiele się nie mylę, bo poprzednio, 
jeśli chodzi o opinię dotyczącą referendum, które się 
odbędzie 6 września, było podobnie i większość auto-
rów tych opinii jest tożsama.

Uważam, że Senat powinien poprzeć wniosek o re-
ferendum w dniu 25 października tego roku. Dziękuję 
bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator…
(Senator Jan Rulewski: Ja mam wniosek formalny.)
Mianowicie?
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ad personam…)

Senator Jan Rulewski:
Mianowicie – będąc w komitywie z panem se-

natorem Wiatrem – uważam, że stwierdzenie pana 
senatora, że w zależności od tego, kto zleca, to taką 
otrzymuje opinię, w stosunku do konstytucjonalistów 
w tej sytuacji jest niestosowne…

Trybunał Konstytucyjny w naszym ustawodawstwie 
dzisiaj nie ma kompetencji do tej kontroli, nie ma ich 
żaden inny organ, nie ma też Sąd Najwyższy. A więc 
z tych wszystkich opinii prawniczych, tych sześciu 
opinii wynika jeden zasadniczy wniosek: jedynie 
Senat pełni rolę weryfikatora decyzji prezydenta i to, 
czy coś jest o szczególnym znaczeniu dla państwa, 
czy też nie, ma oceniać Senat, jeżeli jest wyraże-
nie zgody na referendum, i ma oceniać Sejm, jeżeli 
Sejm zarządza referendum. Tylko te dwa podmioty 
i nikt inny realizują to, co wynika nie tylko z przepisu 
art. 125, ale również z art. 4 konstytucji. 

I chciałbym jeszcze krótko się odnieść do tych 
dwóch pytań w kontekście opinii. Mamy tych opinii 
sześć, ale tak na dobrą sprawę na każdym uniwer-
syteckim wydziale prawa jest katedra lub zakład 
prawa konstytucyjnego. Tych opinii mogłoby być 
o wiele więcej, one są tylko wycinkowe. Doktor 
Wiszowaty powołuje się na opinię profesora Jana 
Bocia z Uniwersytetu Wrocławskiego, który twier-
dzi, że każda sprawa może być uznana przez Sejm 
lub Senat za sprawę o szczególnym znaczeniu dla 
państwa, to zależy tylko od stosownej uchwały Senatu 
czy Sejmu. A więc w tym kontekście nie ma żad-
nych podstaw prawnych, żeby uznawać, że to refe-
rendum nie spełnia tych wymogów. Zasada, która 
tutaj była wielokrotnie powtarzana i przez panią mi-
nister, i przez niektórych zabierających głos, mówiąca 
o tym, że pytania referendalne powinny być kierun-
kowe… No, nie mogą być to takie pytania – mówię 
na przykład o pierwszym pytaniu – że jest podany 
konkretny wiek, załóżmy, sześćdziesięciu pięciu lat 
dla mężczyzn i dla kobiet, bo zgodnie z orzeczeniem 
Trybunału Konstytucyjnego to musi być jednakowy 
wiek, a później są podane określone wymiary stażu 
pracy: czterdzieści lat czy ewentualnie trzydzieści 
pięć lat, trzydzieści czy mniej. Byłyby te same proble-
my, jak wyliczyć wszystkie skutki finansowe w przy-
padku każdego z tych podanych przykładów. Więc 
to wszystko jest do ustalenia na późniejszym etapie 
postępowania legislacyjnego, kiedy już konkretna 
inicjatywa ustawodawcza wyjdzie czy od rządu, czy 
od prezydenta, czy od Senatu.

(Senator Jan Rulewski: A jak się nie da ustalić?)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 

proszę…)
To wszytko jest do ustalenia już w postępowaniu 

ustawodawczym, Panie Senatorze.
Nie może być tak, że stosuje się wybiórczo jakąś 

egzemplifikację i takie to ma być pytanie referendal-
ne, jeśli jest więcej alternatyw… Wtedy jest czas na 
różnego rodzaju projekty ustawodawcze, można za-
wsze dojść do jakiegoś konsensusu, i wówczas ustawa 
taki czy inny przedmiot ureguluje.
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Platformy Obywatelskiej, znacznie poważniejsza. 
Za przywróceniem wieku emerytalnego – sześć-
dziesiąt i sześćdziesiąt pięć lat – za odejściem od 
obowiązku posyłania sześciolatków do szkół oraz 
za utrzymaniem Lasów Państwowych w rękach 
państwa opowiedziało się, co tutaj jest podważane 
i trochę lekkomyślnie traktowane, sześć milionów 
Polaków. Tyle milionów podpisów rząd PO‒PSL 
zignorował. Myślę, że to musiało Polaków bardzo 
zaboleć. Uważam, że trzeba cieszyć się z ogłosze-
nia tych referendów, ponieważ spór o nie ożywił 
polską politykę. Niemal w każdym domu dyskutuje 
się teraz o tych sprawach. Jednym słowem, takiej 
mobilizacji tak polityków, jak i elektoratu dawno nie 
było. Dobrze więc się stało, że prezydent Andrzej 
Duda zaakceptował referendum zaproponowane 
przez swego poprzednika, a jednocześnie, tak jak 
mówiłem, wyszedł z własnymi pytaniami naprzeciw 
oczekiwaniom milionów Polaków, którzy bezsku-
tecznie domagali się zmiany we wprowadzonych 
już ustawach.

Nie mam czasu, aby analizować materię wszyst-
kich trzech pytań referendalnych, dlatego skupię się 
na temacie Lasów Państwowych, tak lekceważonych 
– nie rozumiem tego – i tak ignorowanych w tych 
wypowiedziach senatorów Platformy Obywatelskiej. 
Jest to chyba ostatnie niesprywatyzowane dobro na-
rodowe, które powinno podlegać szczególnej ochro-
nie państwa i pozostać na zawsze jego własnością. 
Mówiono tu, że to absolutnie nie jest prawdą, iż ktoś 
chciałby zniszczyć polskie lasy państwowe, że ktoś 
chciałby je sprzedać, sprywatyzować. Czy jakaś partia 
lub rząd mógłby to uczynić? A jednak… Chciałbym 
w tym miejscu przypomnieć, że pierwsze zbieranie 
podpisów w sprawie referendum za pozostawieniem 
lasów państwowych w rękach państwa poprzedzi-
ła utajniona informacja, że prezydent Komorowski 
miał złożyć USA obietnicę, iż zamierza sprzedać lasy 
i nieruchomości leśne należące do Skarbu Państwa, 
by zdobyć środki na wypłatę odszkodowań za mie-
nie odebrane Żydom przez Niemców i Sowietów. 
Chodziło czy nadal chodzi o kwotę 67 miliardów 
dolarów, których domagają się organizacje żydow-
skie jako wspomniane odszkodowanie. Tę nie do 
wiary obietnicę potwierdziła w grudniu 2014 r. no-
tatka ujawniona przez WikiLeaks, którą ambasador 
Stanów Zjednoczonych w Warszawie, Victor Ashe, 
przekazał do Departamentu Stanu USA. Dodatkowo 
czytamy w tej depeszy, że prezydent Komorowski 
miał powiedzieć, cytuję: „Premier Tusk zmusi niepo-
kornych ministrów, by dołożyli się do rekompensat, 
sprzedając lasy i nieruchomości”. Zapytam: dlaczego 
nikt z polityków Platformy Obywatelskiej, ani pre-
mier, ani prezydent, nie zdementował tej informacji, 
nie zaprzeczył jej? Zamiast tego rząd PO‒PSL zaczął 
intensywnie realizować strategię, która potwierdzała 

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Tak, ale to była uwaga ogólna, ona nie miała cha-
rakteru indywidualnego, tak jak to miało miejsce 
w przypadku Elbanowskich.

(Senator Stanisław Kogut: Janek, pomyliło ci się.)
(Senator Marek Borowski: Sprawozdawca odniesie 

się do tego.)
Sprawozdawca w każdej chwili może się odnosić.
Bardzo proszę, pan senator Czesław Ryszka.
(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój, pan senator Czesław Ryszka teraz 

ma głos.

Senator Czesław Ryszka:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Szanowna Pani 

Minister!
6 września wydamy z naszych podatków 150 mi-

lionów zł na referendum zarządzone przez byłego 
prezydenta Bronisława Komorowskiego. Było tu mó-
wione, że ogłoszenie tego referendum było wybor-
czym pomysłem w drugiej turze jego kampanii wpro-
wadzonym z nadzieją, że opowiedzenie się za JOW 
przyciągnie wyborców Pawła Kukiza. Jak wiemy, nie 
przyciągnęło. Na referendum 25 października zapro-
ponowane przez prezydenta Andrzeja Dudę, co należy 
uczciwie powiedzieć, wydamy około 70 milionów zł. 
Będzie ono tańsze, bo głosowanie odbyłoby się w dniu 
wyborów parlamentarnych. Można popierać lub kwe-
stionować sens obydwu referendów, ale nie sposób 
jednoznacznie stwierdzić – co starają się udowodnić 
senatorowie Platformy Obywatelskiej – że to pierwsze 
jest dobre, a to drugie nie. Jak sądzę, poparcie przez 
Senat zdominowany przez PO referendum z 6 wrze-
śnia było znacznie bardziej karkołomne, jeśli chodzi 
o jego uzasadnienie, niż poparcie projektu referendum 
planowanego na 25 października. Zarówno waga py-
tań, jak i ogromne poparcie społeczne dla nich – dla 
zadania pytań w drugim referendum – jest wystarcza-
jącym dowodem większego jego znaczenia. Wyjście, 
które zaproponował Andrzej Duda, jest bardzo demo-
kratycznym rozwiązaniem – jest to wyjście naprze-
ciw oczekiwaniom bardzo wielu Polaków, które daje 
im możliwość wyrażenia własnego zdania w formie, 
którą znacznie trudniej zignorować niż na przykład 
jakieś badanie opinii publicznej. Co bardzo ważne, 
to nie prezydent Andrzej Duda wymyślił te pytania 
– wcześniej wybrał je naród. Prezydent jedynie sko-
rzystał ze swoich uprawnień i zgodnie z procedurą 
skierował do Senatu wniosek o wyrażenie zgody na 
zorganizowanie ogólnopolskiego referendum w tych 
trzech sprawach.

Co zasadniczo różni od siebie te referenda? Moim 
zdaniem materia tego drugiego jest, wbrew opinii 



72
81. posiedzenie Senatu w dniu 2 września 2015 r.

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (cd.)

(senator C. Ryszka) dujące się pod nimi zasoby energetyczne: węgiel ka-
mienny, węgiel brunatny, gaz łupkowy, przebogate 
złoża geotermalne. I w tym kontekście nie tylko sam 
wniosek o referendum prezydenta Andrzeja Dudy, ale 
przede wszystkim inicjatywa obywateli w tej sprawie 
jest obroną polskiej racji stanu.

Jeżeli senatorowie Platformy Obywatelskiej – te-
raz tutaj w osobach trzech przedstawicieli – nie wy-
rażą zgody na przeprowadzenie referendum 25 paź-
dziernika, to Polacy odniosą słuszne wrażenie, że 
nic w kraju już od obywateli nie zależy, że państwo 
faktycznie istnieje tylko teoretycznie, że nie warto 
już niczego robić dla Polski. Czy tego chce polski 
Senat zdominowany przez Platformę Obywatelską? 
Dziękuję za uwagę. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Andrzej Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Przypominam sobie takie wydarzenie z 1980 r., 

kiedy tutaj, w Warszawie, jesienią było duże napięcie, 
bo miał być strajk w Ursusie. Ja wtedy byłem studen-
tem Akademii Górniczo-Hutniczej i miałem prakty-
kę w Hucie Warszawa. Przyjechałem do Warszawy, 
wysiadłem na Dworcu Centralnym, zamierzałem 
dojechać do Huty Warszawa i nagle w oczy rzucił 
mi się taki duży plakat, plakat ostrzegający przed 
strajkiem, na którym było napisane „Kto strajkuje, 
kraj rujnuje”. Ktoś mądry niżej dopisał „Kto pałuje, 
ten buduje”. To było nawiązanie właśnie do tych, któ-
rzy pałowali strajkujących, co było traktowane jako 
odbudowa kraju. Tak to sobie zapamiętałem, utkwiło 
mi to głęboko w pamięci.

Proszę państwa, czy ten plakat nie oddaje klima-
tu, który jest tu dzisiaj w Senacie? Ci, którzy do-
prowadzili do takiego kroku, do tego, że robotnicy 
sięgnęli po oręż strajku, jakże szybko, między inny-
mi tym plakatem, zaczęli oskarżać ich o rujnowa-
nie kraju. Pytałem: czy podobny klimat nie panuje 
tutaj, w Senacie? Referendum byłego prezydenta 
Komorowskiego było i jest ponadpartyjne, demokra-
tyczne, fantastyczne, jak najlepiej służy demokracji, 
zaś referendum pana prezydenta Andrzeja Dudy jest 
już pisowskie, ośmiesza ideę referendum, jest anty-
demokratyczne. A kto otworzył puszkę Pandory? Kto 
otworzył puszkę Pandory, jeżeli chodzi o te referenda?

„Spanikowany sondażami sztab Komorowskiego 
podjął jedną z najbardziej idiotycznych decyzji w ca-
łej swojej działalności”, aby przypodobać się elektora-
towi Kukiza, i wymyślił referendum w sprawie JOW. 

złożone powyższe deklaracje. I teraz chciałbym krót-
ko przypomnieć te działania.

W roku 2011 rządzący podjęli próbę włącze-
nia Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy 
Państwowe” do sektora finansów publicznych, co 
spotkało się wtedy z ogromnym protestem. Odbyło 
się pierwsze zbieranie podpisów pod referendum. 
Zebrano milion dwieście tysięcy podpisów. I to wła-
śnie spowodowało, że rząd odstąpił od tego pomysłu.

W styczniu 2014 r. według znowelizowanej rok 
wcześniej ustawy koalicja PO‒PSL bez analiz ekono-
micznych w ciągu dwudziestu sześciu godzin, łamiąc 
konstytucję, nałożyła haracz na przedsiębiorstwo 
Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe” 
w wysokości 1 miliarda 600 milionów zł do przekaza-
nia do budżetu w roku 2014 i w 2015, a od roku 2016 
w wysokości 2% od przychodu, bez względu na to, 
czy będzie zysk, czy go nie będzie.

Następnie koalicja rządząca PO‒PSL, widząc, że 
Prawo i Sprawiedliwość składa w tej sprawie wniosek 
do Trybunału Konstytucyjnego, w marcu 2014 r. chcia-
ła przeforsować zmianę w konstytucji, o której tutaj 
wiele mówiono, wprowadzając do niej zapis, cytuję: 
„Lasy stanowiące własność Skarbu Państwa nie pod-
legają przekształceniom własnościowym z wyjątkiem 
przypadków przewidzianych w ustawie”. Sprytne, 
prawda? Ustawa byłaby ważniejsza od konstytucji, 
skoro można by częściowo kroić, że tak powiem, lasy 
zwykłą większością głosów. Według posłów PiS była 
to furtka do prywatyzacji, dlatego zagłosowali prze-
ciw tej zmianie konstytucji. A dzisiaj opinii publicznej 
przedstawia się posłów PiS właśnie jako przeciwników 
zapisu o ochronie lasów w konstytucji.

Wreszcie w maju 2014 r. pojawił się wniosek oby-
watelski dotyczący referendum o przyszłości pol-
skich Lasów Państwowych. Poparło go, jak wiemy, 
dwa miliony osiemset tysięcy obywateli. Marszałek 
Sejmu, obecna pani premier, włożyła ten wniosek do 
sejmowej zamrażarki.

Czyż ta rządowa strategia wobec Państwowego 
Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe” nie 
przypomina nam czegoś? W podobny sposób naj-
pierw rozczłonkowywano, a potem niszczono pol-
ską kolej, stocznie, banki, huty, szpitale i obecnie 
kopalnie. Pamiętajmy, że po 1 maja 2016 r. polska 
ziemia orna i leśna będzie kupowana – oby nie – bez 
ograniczeń przez obcokrajowców. Jeśli nałożony na 
gospodarstwo Lasy Państwowe haracz doprowadzi 
do upadku chociaż część nadleśnictw, a może nawet 
całe przedsiębiorstwo Lasy Państwowe, to wówczas 
ziemia leśna będzie stanowiła bardzo łatwy kąsek do 
sprzedaży, do prywatyzacji.

Dlatego na koniec dodam, że broniąc polskich la-
sów, równocześnie gwarantujemy pokoleniom znaj-
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(senator A. Pająk) tak doradziła, skoro pan prezydent Andrzej Duda 
ogłosił referendum – a pytania zadane przez pana 
prezydenta Andrzeja Dudę uważam za ważniejsze 
dla społeczeństwa niż pytania zadane przez byłego 
prezydenta, ponieważ za tymi pytaniami są miliony 
podpisów, które reprezentant narodu, Sejm wrzucił 
do niszczarki – to ja to referendum poprę poprzez 
zagłosowanie za.

Platforma Obywatelska ma w Senacie większość. 
Czy referendum będzie, czy go nie będzie, tak jak 
w przypadku pierwszego, to ona zadecyduje. Ale Jan 
Paweł II kiedyś mówił: „W sporze pomiędzy władzą 
a społeczeństwem rację zawsze ma społeczeństwo”. 
Wcześniej czy później to społeczeństwo pokaże, kto 
ma rację. Dziękuję bardzo. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Sta-
nisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Marek Borowski. Bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Właściwie można powiedzieć, że w dotychczaso-

wej dyskusji omówiono już wszystkie sprawy, jakie 
były do omówienia, jedne głębiej, inne może bar-
dziej powierzchownie. Niemniej w przypadku każdej 
z nich pojawiły się pewne akcenty czy pewne ele-
menty, które w moim przekonaniu wymagają jednak 
dodania kilku informacji albo polemiki.

Jeśli chodzi o kwestie konstytucyjne, to nie ma 
dla mnie większej przyjemności jak polemizowa-
nie z panem senatorem Matusiewiczem, który jest 
człowiekiem wyjątkowo kompetentnym, jeśli chodzi 
o sprawy prawnicze, i konkretnym. Aliści stwierdził 
on, może tak trochę lekko, że takie są rezultaty opinii 
jak ma ten, kto je zamawia, jak to określił. Wydaje mi 
się, że dla tych profesorów nie jest to miła wiadomość 
z pańskiej strony i chyba nie rekomendowałbym wy-
powiadania takich sformułowań z trybuny senackiej. 
Ale poza wszystkim chcę powiedzieć, że to jest nie-
prawdziwe. Bo jeśli chodzi o referendum Bronisława 
Komorowskiego, to państwo sami tutaj wielokrotnie 
przytaczaliście te opinie w stosunku do pierwszego 
pytania, większość opinii, gdyż trzy z pięciu były 
negatywne. A to byli ci sami profesorowie, których 
teraz proszono o opinie. Jeśli chodzi o to referendum, 
to ja już mówiłem na samym początku, że nie ma 
jednomyślności w tej sprawie i że w zależności od 
pytania jest różny rozkład opinii. Dlatego traktuję 
tę wypowiedź pana senatora jako może nie do końca 
przemyślaną i myślę, że nie będziemy się utrwalać 
w takim przekonaniu.

„Komorowski nic na tym nie zyskał”. To są słowa pani 
profesor Magdaleny Środy. Ja się z nią niemal w 100% 
nie zgadzam, ale w tym jednym przypadku zgadzam 
się z nią całkowicie. I przeprowadzenie tego referen-
dum poparł Senat, a konkretnie poparli je senatorowie 
Platformy Obywatelskiej. Z kolei referendum, które 
zapowiedział pan prezydent Andrzej Duda, zawiera 
pytania, pod którymi podpisało się prawie sześć mi-
lionów obywateli, ale nie jest ono w najmniejszym 
stopniu godne poparcia, ono niszczy ideę referendum, 
jest ono niegodne demokracji.

Pani premier Ewa Kopacz mówiła: oczekuję roz-
szerzenia listy pytań, Polska nie jest krajem jednej 
partii. Jak to? A przedtem mogła być? Gdy przedsta-
wiciele PiS mówili, by do referendum pana prezy-
denta Komorowskiego dopisać pytania, od samego 
pomysłodawcy referendum otrzymali odpowiedź, że 
„dopisać to się można do wycieczki szkolnej albo do 
pamiętnika”.

Jeśli chodzi o koszty, to gdy była mowa na temat 
referendum planowanego na 6 września, mówiłem, że 
są to pieniądze – a suma jest znaczna, około 100 mi-
lionów – wyrzucone w błoto, bo w żadnym przypadku 
nie będzie ono rozstrzygające, nie będzie miało mocy 
wiążącej. Jeżeli chodzi o punkt pierwszy, jest to py-
tanie sondażowe, bezprzedmiotowe. Gdyby nawet 
zostało ono rozstrzygnięte pozytywnie, to konstytucja 
nie pozwoli tego rozstrzygnięcia zastosować, a jeżeli 
byłoby tak, jak prezydent mówił, że wystąpi o zmianę 
konstytucji, to po zmianie konstytucji wystarczyłaby 
– tak uważam – zwykła ustawa, żeby wprowadzić 
JOW, gdyby była taka wola.

Pytanie drugie jest nieprecyzyjne, niekonkretne, 
bowiem nie wiemy, czy chodzi w ogóle o utrzyma-
nie finansowania partii z budżetu, czy też o zmianę 
obecnego sposobu finansowania.

Pytanie trzecie jest bezprzedmiotowe, bo odpo-
wiednie rozwiązanie jest już zapisane w znoweli-
zowanej ustawie podatkowej, którą notabene pod-
pisał wnioskodawca referendum, pan prezydent 
Komorowski.

A jakie jest zainteresowanie tym referendum 
z 6 września, tymi tematami, które stanowią przed-
miot pytań? Jaki będzie udział upoważnionych oby-
wateli w tym głosowaniu? Czy przekroczy 15%? 
Bardzo w to wątpię.

29 czerwca 2015 r. w TVN24 podczas rozmowy 
świeżo mianowana marszałek Sejmu Małgorzata 
Kidawa-Błońska na pytanie Moniki Olejnik, dlacze-
go Bronisław Komorowski nie chce dopisać pytań 
do swego wrześniowego referendum, odpowiedziała: 
„Nie można dodać pytań do referendum prezydenc-
kiego. Jeżeli PiS chce innego referendum, to musi 
je po prostu zorganizować”. Skoro pani marszałek 
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(senator M. Borowski) tylko to po prostu będzie oznaczać, że nie zaakcep-
tował albo tego tematu jako szczególnie znaczącego 
dla państwa, albo formy, treści pytania, które zostało 
sformułowane przez tych, którzy tego referendum 
chcieli. I w tej sprawie dyskutujmy. Ale nie używajmy 
argumentów typu: nie słucha się głosu obywateli, 
nie pochyla się… W każdej sprawie, w której Sejm 
odrzucał obywatelskie wnioski referendalne, prze-
cież odbywała się debata. To nie było tak, że wniosek 
został odczytany, posłowie podnieśli ręce i wniosek 
został odłożony na półkę. Nie. Odbywała się debata, 
a potem była decyzja Sejmu. Zobaczymy, jaka będzie 
decyzja Senatu.

(Senator Andrzej Matusiewicz: O Lasach nie było 
debaty.)

O lasach debaty nie było, zgadzam się, ale do spra-
wy lasów jeszcze przejdę.

Chcę przytoczyć jeszcze jedną z opinii pana 
profesora Wiszowatego, który notabene wszystkie 
te pytania uznał za zgodne z konstytucją, w ogóle 
nie ma zastrzeżeń do tych pytań. On napisał tak: 
„Szczególne znaczenie musi odnosić się do «pań-
stwa», przedmiotem referendum nie może być więc 
kwestia ograniczona do pewnych tylko do środowisk, 
grup czy terytoriów” itd. I dalej: „Wskazówek doty-
czących zasad dobrej praktyki w referendach dostar-
cza dokument działającej w ramach Rady Europy 
Komisji Europejskiej dla Demokracji Poprzez Prawo 
(Komisja Wenecka) z 2006 r.”… Jest to bardzo ważna 
komisja, która wielokrotnie wypowiada się w różnych 
sprawach, państwa zwracają się do niej z różnymi 
pytaniami dotyczącymi tego, czy takie albo inne dzia-
łania należy uznać za działania zgodne z zasadami 
demokratycznymi. I ta komisja stwierdziła: „pytanie 
powinno być jasne, czytelne, nie może wprowadzać 
w błąd ani sugerować odpowiedzi, a głosujący muszą 
zostać poinformowani, jakie skutki niesie ze sobą 
udzielenie odpowiedzi na «tak» lub «nie», bądź nie-
zaznaczenie żadnej opcji”.

Teraz, proszę państwa, przechodzimy do pytań 
i do odpowiedzi pana prezydenta na prośbę pana mar-
szałka Borusewicza. Pan prezydent odpowiedział, że 
to jest sprawa parlamentu, co zrobi z odpowiedziami 
narodu. Pytanie jest kierunkowe, w związku z tym 
różnie może być. Teoretycznie można obniżyć wiek 
emerytalny o miesiąc, można o pięć lat, ale to już jest 
sprawa parlamentu. No dobrze.

A co z pytaniem dotyczącym wieku rozpoczy-
nania nauki? Przecież to nie jest pytanie otwarte, tu 
nie chodzi o to, żeby to opóźnić, a potem parlament 
zdecyduje, czy to będzie siedem lat, czy osiem. Nie, 
to jest pytanie konkretne: czy jesteś za tym, żeby 
obowiązek szkolny był od siedmiu lat? I w związku 
z tym, jeśli w tej sprawie zapadnie wiążąca decyzja, 
czego nie można wykluczyć w przypadku połącze-
nia wyborów z referendum, to przepraszam bardzo, 

Teraz kwestie konstytucyjne. Otóż oczywiście 
profesorów jest wielu, to jest jasne i znajdzie się także 
na przykład profesor Boć, który tutaj był cytowany, 
a który uważa, że każda sprawa, jakakolwiek sprawa 
może być poddana referendum. Otóż chcę powie-
dzieć, że w literaturze przedmiotu profesor Boć jest 
odosobniony, to znaczy on jeden tak uważa…

(Senator Andrzej Matusiewicz: Nie on jeden.)
Nie, nie, nie ma po prostu innego takiego, ja mówię 

oczywiście o poważnych konstytucjonalistach. Jest 
taka biblia konstytucjonalistów – to są komentarze 
do konstytucji – która została opracowana przez pię-
ciu profesorów, no, chyba najwybitniejszych naszych 
konstytucjonalistów, którzy brali także udział w opra-
cowaniu konstytucji, a są to profesorowie: Garlicki, 
Sokolewicz, Sarnecki… Przepraszam, ale w tej chwili 
nie pamiętam nazwisk pozostałych dwóch profeso-
rów. W każdym razie jest to pięciu profesorów – a, 
czwarty to profesor Działocha – którzy wielokrotnie 
w przeszłości komentowali konstytucję i napisali pięć 
tomów komentarzy, a profesor Garlicki jest w tym 
zakresie, że tak powiem, liderem. Profesor Garlicki 
w swoim komentarzu pisze, że przedmiotem referen-
dum mogą być tylko sprawy o szczególnym znaczeniu 
dla państwa, a sformułowanie to należy odczytywać 
ograniczająco, to znaczy jako zakaz przeprowadzania 
referendum w sprawach, które owego szczególnego 
znaczenia są pozbawione. Szczególne znaczenie musi 
odnosić się do państwa, a więc przedmiotem referen-
dum nie może być sprawa ograniczona do pewnych 
tylko środowisk, grup czy terytoriów, zawsze ko-
nieczny jest bezpośredni związek z interesami pań-
stwa jako pewnej całości.

I oczywiście, jak już mówiłem w swojej pierwszej 
wypowiedzi, nie ma żadnego kamienia filozoficznego, 
nie ma żadnej kuli, w którą zajrzymy i która odpowie, 
zwłaszcza w przypadku takich płynnych sytuacji… 
Ale zdajemy sobie sprawę z tego, że są takie kwe-
stie, które na pewno nie będą miały szczególnego 
znaczenia dla państwa i mogą stać się przedmiotem 
zbierania podpisów, a następnie próby organizowania 
referendum, i są takie kwestie, które z całą pewnością 
mają podstawowe znaczenie dla państwa, czyli jest 
jakaś szara strefa, gdzie Senat musi podjąć decyzję. 
Dlaczego o tym mówię? Otóż w Polsce referendum 
nie jest obligatoryjne. W Polsce tak ukształtowaliśmy 
konstytucję, że referendum jest raczej czymś wyjąt-
kowym. Referendum uchwala Sejm albo Senat na 
wniosek prezydenta, czyli, tak czy owak, parlament 
ma decydujące zdanie. I to, że parlament ma decydu-
jące zdanie, oznacza, że parlament może się zgodzić 
albo może się nie zgodzić. Jeśli się nie zgodzi – ale 
przecież zrobi to po dyskusji, a nie ot tak – to nie 
będzie to oznaczać, że zlekceważył głosy obywateli, 
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(senator M. Borowski) skoczyć pojedynczego obywatela. Odpowiada: nie, 
dlatego że jeżeli rzecz dotyczy sprawy zasadniczej 
dla państwa, to na pewno obywateli to interesuje. 
Ale niekoniecznie...

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, przepraszam bardzo…)

Już kończę.
Ale niekoniecznie odwrotnie, to znaczy nie 

wszystko to, co interesuje obywateli, ma zasadnicze 
i szczególne znaczenie dla państwa. Tak że proszę 
tym argumentem się nie posługiwać, ponieważ on 
nie jest adekwatny.

O pytaniach była mowa, o sprawie lasów powie-
działem… Pan senator Matusiewicz przeczytał usta-
wę, zacytował, dobrze. Ja tylko chcę powiedzieć, że 
przecież rzecz nie dotyczy tego, jak interpretować te 
zapisy, czy z tego może wyjść prywatyzacja, czy nie. 
Tu nie o to chodzi. Tutaj chodzi o to, że rozpętano 
całą wielką kampanię przeciwko prywatyzacji lasów. 
W momencie, kiedy pojawił się…

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, przepraszam bardzo, ale czas 

już dawno minął. Przepraszam pana, takie są limity 
czasowe.

(Senator Marek Borowski: Dziękuję.)
(Głos z sali: Jeszcze pięć minut…)
(Senator Marek Borowski: Zabiorę głos jeszcze 

raz.)
Pan senator może jeszcze raz się zapisać, ale…
(Senator Marek Borowski: Zabiorę głos jeszcze 

raz.)
…wtedy będą już niestety trzy minuty czy nawet 

dwie, sprawdzimy to. Dobrze, trzy minuty.
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Obremski.

Senator Jarosław Obremski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wsłuchany w głos senatora Borowskiego nawet 

nie zauważyłem, że tak szybko mija czas. 
Szanowni Państwo! Przyglądając się dzisiejszej 

debacie, można powiedzieć, że ma ona jak gdyby kil-
ka niezależnych poziomów. Można spojrzeć na kwe-
stię referendum pod względem politycznym. W maju 
podejmowaliśmy decyzję, bo to referendum miało 
pomóc w reelekcji prezydentowi Komorowskiemu, 
który utożsamiał 20% poparcia dla Kukiza z opo-
wiedzeniem się za JOW. A niekoniecznie była to 
prawda. W tej chwili, jak rozumiem, jest pewien lęk 
Platformy, że przyjęcie referendum i jego czasowa 
zgodność z wyborami parlamentarnymi będzie ozna-
czać narzucenie pewnej narracji w debacie wyborczej, 
że to będzie pod dyktando PiS. Można patrzeć na 

ale zgodnie z ustawą o referendum parlament będzie 
musiał podjąć taką decyzję w tej kwestii. A jeżeli bę-
dzie musiał podjąć decyzję, to skutki będą i prezydent 
może te skutki przedstawić. Ja więc traktuję tę sytu-
ację jako uchylenie się prezydenta od przedstawienia 
skutków w tej kwestii.

Pani minister Sadurska powoływała się tutaj – 
zresztą pan senator Matusiewicz także – na wyrok 
trybunału z 27 maja…

(Senator Andrzej Matusiewicz: Marca.)
Z 27 marca, tak?
…z 27 marca 2003 r… Nie, to jest wyrok z 27 maja 

2003 r., sygnatura K 11/03. I cytujecie tutaj państwo 
fragment, który ma uzasadniać tezę, że jeśli obywa-
tele czymś naprawdę się interesują, to to już może 
być przedmiotem referendum jako szczególnie istot-
ne, szczególnie znaczące dla państwa. Otóż nie, to 
jest zupełnie błędne odczytanie. Państwo – niestety 
również pani minister – nie zainteresowaliście się, 
na jakie pytanie odpowiada tutaj Trybunał. Otóż to 
była skarga  Konstytucyjny dotycząca ustawy o re-
ferendum, tam było wiele bardzo różnych zarzutów, 
notabene trybunał wszystkie je oddalił. I jedna z tych 
skarg mówiła, że jeden z artykułów jest niezgodny 
z konstytucją, gdyż umożliwia jedynie podmiotom 
uprawnionym zgłaszanie kandydatów do obwodo-
wych komisji referendalnych. Chodziło o to, że jak 
jest referendum, to określone podmioty, które chcą 
brać udział w kampanii, muszą się zarejestrować, 
i tylko te, które się zarejestrują, najpóźniej na czter-
dzieści dni przed referendum, są uprawnione do kam-
panii referendalnej oraz do zgłaszania kandydatów 
do komisji referendalnych. I zakwestionowano to, 
zarzucono, że to jest niezgodne z konstytucją, po-
nieważ to zaskakuje pojedynczego obywatela, który 
też chciałby brać udział w kampanii, też chciałby być 
w komisji. On jest tym zaskoczony i dlatego to jest 
niezgodne z konstytucją.

I co Trybunał Konstytucyjny odpowiedział? 
Trybunał – już tylko zdanie, nie będę czytał cało-
ści – odpowiedział tak: „Trudno jest wyobrazić so-
bie sprawę o ogólnokrajowym znaczeniu, która nie 
byłaby przedmiotem uprzedniego zainteresowania 
grup obywateli. Prawdopodobieństwo, by przedmiot 
referendum dotyczył zagadnienia na tyle nieistotnego, 
by nie był przedmiotem uprzedniego zainteresowania 
zorganizowanych podmiotów życia społecznego, jest 
zbyt małe, aby można było wysnuwać wniosek o «za-
skakiwaniu pojedynczego obywatela»”. Tu w ogóle 
o co innego chodzi. Tutaj chodzi o to… Tu trybunał 
nie zajmuje się tym, co to za wniosek, czy obywatele 
zgłaszali, czy nie zgłaszali itd. Trybunał zakłada, 
że referendum jest w sprawie zasadniczej dla spraw 
państwa. I odpowiada na pytanie, czy to mogło za-
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(senator J. Obremski) czuwają, że idzie coś nowego, że takie pytanie wy-
borców, obywateli o zdanie będzie w przyszłości 
nieuniknione.

A jeśli chodzi poszczególne pytania, to chcę 
zwrócić uwagę, że my nie dyskutujemy dzisiaj 
o tym, czy sześciolatki, czy siedmiolatki powinny 
iść do szkoły. Być może ma rację senator Klich, 
który mówi, że w tym wyścigu konkurencyjności 
szybsze puszczenie dzieci do szkoły jest sensowne, 
ale problem z obowiązkiem szkolnym sześciolatków 
polega na tym, że kilka lat temu ministerstwo nie 
tłumaczyło tej decyzji, tylko narzuciło swoją wolę, 
a kiedy zaczęło tłumaczyć, nie umiało tego wytłu-
maczyć. I to jest istota problemu. A dugi problem 
polega na tym, że my nie określiliśmy, co jest celem 
systemu oświaty – czy jest nim wychowanie prawego 
obywatela, czy dobrego człowieka, czy szczęśliwe-
go ojca i szczęśliwej matki, czy może pracowitego 
i kreatywnego pracownika. Wydaje mi się, że po-
wszechne domniemanie jest takie, że celem oświaty 
jest wychowanie dobrego pracownika. I tego dotyczy 
bunt rodziców. Już przestał obowiązywać dogmat 
z lat dziewięćdziesiątych, że pieniądze są najważ-
niejsze, że wykształcenie jest kluczem do sukcesu, 
bo pozwala dobrze zarabiać. Rodzice chcą przede 
wszystkim tego, żeby ich dzieci były szczęśliwe. Oni 
niekoniecznie muszą mieć rację, ale ich bunt wynika 
z tego, co się działo wcześniej, ich opór spowodowa-
ny jest tym, że narzucano im cudzą wolę, że za nich 
podejmowano decyzje. Według mnie to tu leży pro-
blem. Dzisiaj dobre wykształcenie niekoniecznie ma 
proste przełożenie na szczęście i dobrą pracę, o czym 
mówiła tu pani minister. Wchodzenie młodych ludzi 
na rynek pracy – w sytuacji tak wysokiego bezrobo-
cia – przypomina bardziej rosyjską ruletkę niż drogę 
uczciwego awansu krok po kroku. Przywoływanie 
argumentu, że w większości krajów europejskich jest 
podobnie, może i jest racjonalne, ale według mnie 
w coraz większym stopniu Polacy go odrzucają. Już 
przestało obowiązywać takie myślenie – też rodem 
z lat dziewięćdziesiątych – że skoro tak jest w innych 
krajach Europy, to u nas musi być tak samo. Polacy 
widzą pewne porażki Unii Europejskiej, błędne od-
powiedzi na ważne pytania i niekoniecznie chcą 
– użyję mojego ulubionego zwrotu Mickiewicza – 
obcej mody małpowania, więc ten argument też nie 
jest dobry. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że spór 
nie dotyczy istoty problemu, meritum, tylko odczuć. 
I obecnie kampanie wyborcze nie są merytoryczne, 
bardzo często jest to po prostu pewien proces zarzą-
dzania emocjami.

Jeżeli chodzi o lasy – zgoda, pytanie zostało 
źle sformułowane. Być może podpisy były zbiera-
ne pod hasłem „stop prywatyzacji”, nieadekwat-
nym do samego pytania. Ale tak jak mówienie 
o Elbanowskich, że jest to spisek dwóch rodzi-

to referendum także z perspektywy konstytucji, to 
znaczy w takim wymiarze, czy ono jest konstytu-
cyjne, czy nie. I tutaj, jak rozumiem, wątpliwości są 
nawet mniejsze niż w czasie naszej dyskusji majowej. 
Na pewnym poziomie ta dyskusja dotyczy również 
tego, czy te pytania są istotne dla społeczeństwa i czy 
są jasne, klarowne, zrozumiałe dla obywateli. Mam 
wrażenie, że te pytania są istotne, nawet bardziej niż 
pytania drugie i trzecie w przypadku referendum, 
na które zgodziliśmy się w maju. Skądinąd muszę 
powiedzieć, że jeżeli po dwudziestu sześciu latach 
demokracji musimy pytać w referendum o to, czy 
obywatel w zderzeniu z Lewiatanem, jakim jest urząd 
skarbowy, może mieć rację… No, jest to dla mnie co 
najmniej dziwne. Mam wrażenie, że zarówno pyta-
nie drugie w referendum z 6 września, jak i pytanie 
o lasy mogło być dużo zgrabniej sformułowane, bez 
tej otoczki związanej z firmą, mogłoby mówić wprost 
o lasach.

Mam wątpliwości, czy rzeczywiście kwestia 
wieku emerytalnego powinna zostać poddana pod 
referendum. A to z tego powodu, że sprawa jest nie-
zmiernie skomplikowana, wieloaspektowa, i być 
może to jest przestrzeń, gdzie powinien decydować 
parlament, kierując się pewnym długofalowym my-
śleniem. Proponuję spojrzeć na ten problem referen-
dalny z trochę innej, trzeciej perspektywy. To znaczy 
w tej chwili w świecie powszechna jest dyskusja – ona 
toczy się w ważnych książkach, książkach Sedlaczka, 
Piketty’ego – na temat tego, że coś we współczesnej 
ekonomii się kończy. Jest także jakiś lęk o przyszłość 
Europy, mojej Europy. Wiara w dogmat o wiecznym 
dobrobycie i stabilności kończy się. Przykładem tego 
jest rozmontowywanie tego modelu – widzimy to 
i w Donbasie, i być może w Budapeszcie na dworcu 
Keleti. W tej chwili jest jakieś nowe odczytywanie… 
Wielu pisze o tym, że demokracja, która obowiązywa-
ła do tej pory, ulega jakiejś zmianie, że jest interak-
tywność internetu, która zmienia naszą demokrację, 
że konsumenci zjedli obywateli, co również obniża 
jakość debaty demokratycznej. 

Widzimy także, przyglądając się instytucjom 
Unii Europejskiej, jak kaleka jest ta europejska de-
mokracja, może niekoniecznie w poszczególnych pań-
stwach, ale pod względem instytucjonalnym. Proszę 
zwrócić uwagę, jak wielki był zachwyt przy okazji 
wyborów samorządowych nad tym nowym zjawi-
skiem. Oto suweren społeczeństwo budzi się, tworzą 
się ruchy miejskie. O tych problemach demokracji 
i tym zachwycie nad szukaniem nowych propozy-
cji demokratycznych pisał pewno bliski Platformie 
Obywatelskiej Maciej Król. 

Ja mam takie wrażenie, że zarówno prezydent 
Komorowski, jak i prezydent Duda intuicyjnie wy-
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(senator J. Obremski) Senator Henryk Cioch:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Już kolejne godziny po prostu przysłuchuję się 

tej debacie i tak zastanawiam się, czy w ogóle mam 
prawo i powinienem zabrać głos, zwłaszcza po swoim 
wpisie na temat referendum, które zostało zarządzone 
przez byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego 
i które odbędzie się, jak domniemywam, przy bardzo 
znikomej frekwencji. Zresztą tu koledzy i koleżanki 
z PO sami sugerują, a niektórzy wręcz namawiają, 
ażeby na to referendum nie pójść.

Jeżeli chodzi o debatę na temat wieku emerytal-
nego, to trwała ona w Senacie – ja to sobie zapisałem 
– dokładnie dziesięć godzin i pięćdziesiąt trzy minuty.

Jeżeli chodzi o kwestie związane z pójściem sze-
ściolatków do szkoły, to gdy zaczynała się kadencja, 
byłem członkiem tejże komisji, ale między innymi te 
zmiany spowodowały, iż wystąpiłem do Wysokiego 
Senatu z prośbą, ażeby nie brać udziału w pracach 
tej komisji. Chodziło o to, czy dziecko sześcioletnie, 
czy siedmioletnie ma iść do szkoły. Zaraz powiem 
dlaczego. Padały tu takie stwierdzenia, iż poradnie 
psychologiczno-pedagogiczne, zarówno publiczne, 
jak i niepubliczne, od kilku miesięcy de facto nie są 
w stanie prowadzić swojej podstawowej działalności 
statutowej z uwagi na okoliczność, iż wydają opinie 
w tym przedmiocie. A mianowicie gdy dziecko po 
ukończeniu szóstego roku życia nie chce iść do szko-
ły, rodzice nie chcą, żeby dziecko szło do szkoły, to 
takowe opinie muszą uzyskać – w przypadku poradni 
publicznych nieodpłatnie, a w przypadku poradni 
niepublicznych kilkaset złotych za to dobrodziejstwo 
trzeba zapłacić – bo decydują o tym wyniki badań, 
opinie psychologa, pedagoga.

Ja wolałbym, żeby o tej kwestii – moje dzieci są 
już w zasadzie dorosłe, ale w przyszłości moich wnu-
ków, gdy będą szły do szkoły – decydowali po prostu 
rodzice. Również moje pokolenie miało takie możli-
wości. Jeżeli rodzice chcieli, bo uważali, że dziecko 
jest bardzo zdolne, to po uzyskaniu opinii takowej 
poradni mogli posłać dziecko do szkoły.

Tutaj się toczyła debata na temat sformułowania 
tychże pytań. Ja chciałbym zwrócić uwagę, iż świa-
domość prawna w tej Izbie, która wyrazi zgodę na 
przeprowadzenie referendum bądź jej nie wyrazi, 
z przyczyn oczywistych jest bardzo wysoka, bez 
względu na to, czy senatorowie są, czy też nie są 
prawnikami. W zasadzie kolega senator Matusiewicz 
już mnie wyręczył, kolega senator Borowski również. 
Jego wystąpienie pod względem prawnym miało bar-
dzo, bardzo wysoki poziom. Wpłynęło kilka opinii 
z katedr prawa konstytucyjnego. Pewnie gdyby wy-
stąpiono do jeszcze innych katedr, to wpłynęłoby 
jeszcze kilkanaście opinii. I na czym te wszystkie 

ców czy małej grupy rodziców, tak samo w tym 
przypadku… Nie. W tym obszarze też jest pewien 
niepokój społeczny, bo po latach dziewięćdziesią-
tych ludzie zauważyli, że zabrano im przestrzeń 
publiczną, że została ona sprywatyzowana, i tutaj 
te niepokoje znalazły swoje ujście i dlatego ludzie 
chętnie się podpisywali pod takim hasłem. Z tymi 
emocjami też trzeba coś zrobić, bo czy te niepokoje 
ludzi są zupełnie bezpodstawne? 

Proszę zwrócić uwagę na to, że dostęp do brze-
gów jezior, morza, rzek itd. często już utrudniony. 
Dostęp do tego, co kiedyś było przestrzenią wolno-
ści, jest w jakiś sposób ograniczany. Ludzie się boją. 
Potrzebny jest dialog, trzeba to wyjaśnić. Stąd te pod-
pisy pod wnioskami referendalnymi, być może one 
w jakiś sposób rozładują pewne napięcia. Ja to widzę 
tak, że my się powoli budzimy ze snu o liberalizmie 
totalnym, rozciągniętego także na kulturę, na plano-
wanie przestrzenne, na naukę, oświatę.

Idzie nowe. Ja nie umiem tego do końca scha-
rakteryzować, ale mam podobne obawy, jak pan 
senator Borowski: że odpowiedzi suwerena mogą 
być nie po mojej myśli. Boję się odpowiedzi w refe-
rendach dotyczących finansowania wysokiej kultury, 
kary śmierci, stosunku do emigrantów itd. Ale boję 
się, że to jest pewien proces, który będzie nieunik-
niony. I wydaje mi się, że prezydent Duda też ma 
świadomość zachodzenia tych zjawisk. Spór, któ-
ry się obecnie toczy, jest sporem o odzyskiwanie 
podmiotowości. Czasami ten spór chowa się pod 
hasłem „JOW i Kukiz”, czasami będą pewne cof-
nięcia i będą pokazywać, że suweren wcale aż tak 
bardzo nie chce z tej podmiotowości korzystać, bo 
przypuszczam, że frekwencja 6 września nie będzie 
za duża, ale mam wrażenie, że demokracja pośred-
nia, parlamentarna wymagać będzie trochę innych 
działań. Ja tu przypominam postać Jacka Kuronia, 
który w latach dziewięćdziesiątych był jedynym po-
litykiem… choć może przesadzam, niemal jedynym, 
który próbował tłumaczyć pewne zjawiska, wcho-
dzić w dialog z ludźmi, tłumaczyć rzeczy trudne, 
może nieuniknione. I to jest pewna konieczność, 
wyzwanie, przed którym będziemy stali.

Medialno-rządowe propozycje pod hasłem „nie ma 
alternatywy” przestały obowiązywać. To jest droga 
donikąd. Upodmiotowienie warte jest referendów, 
mimo że pewno kilka razy przyjdzie nam się na tym 
poparzyć. Wtedy byłem za referendum, teraz też będę 
za referendum. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Henryk Cioch, bardzo proszę.
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(senator H. Cioch) Reasumując, należy dojść do takiego wniosku, 
iż Wysoka Izba znajdzie się w szczególnie trudnej 
sytuacji – a to pierwsze referendum odbędzie się za 
kilka dni, ono się odbędzie, bo będzie się musiało 
odbyć, gdyż została na nie wyrażona zgoda – jeśli to 
drugie referendum, które niewątpliwie dotyczy spraw 
o szczególnym znaczeniu dla państwa, z powodu aryt-
metyki się nie odbędzie.

I na koniec moja refleksja. To jest przedostatnie 
posiedzenie Senatu ósmej kadencji.

(Głos z sali: Przedostatnie…)
Tak powiedziałem, przedostatnie… Ja sobie cenię 

udział w posiedzeniach Senatu ze względu na wysoką 
kulturę prowadzonej debaty. Gościli tutaj przedsta-
wiciele prezydenta Komorowskiego, byłego prezy-
denta, i nie zdarzało się, ażeby głowa państwa bądź 
przedstawiciele głowy państwa byli obrażani. Nie 
przypominam sobie, żeby poprzedni szef Kancelarii 
Prezydenta zaszczycił Wysoką Izbę swoją obecnością 
chociaż raz. No, sytuacja się zmieniła. Pani szefowa 
kancelarii jest dzisiaj z nami praktycznie cały dzień. 
No, to jest ewenement. Pani szefowa kancelarii, pani 
minister jest z wykształcenia prawnikiem. Mam za-
szczyt, że jako wieloletni nauczyciel akademicki… 
Gdzieś z pewnością mieliśmy kontakt na uczelni. 
Był taki okres, że ten kontakt musiał być, ponieważ 
równolegle pracowałem na dwóch wydziałach prawa: 
na KUL i na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. A więc znała mnie… Jest to powód do 
dumy i chwały, że absolwenci lubelskich uczelni 
prawniczych zajmują tak ważne i eksponowane sta-
nowiska, że pani minister sobie tak świetnie, zresztą 
jak zwykle, radzi jako szefowa. Przykro mi… Kolega 
senator Skurkiewicz już przepraszał za te niepotrzeb-
ne wycieczki pod adresem pani, a przede wszystkim 
pod adresem prezydenta Andrzeja Dudy.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, ja podzielam pana opinię, ale czas na wy-
powiedź minął trzy minuty temu.)

Trzy zdania.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Bardzo 

proszę.)
Ja miałem przyjemność współpracy z wieloma 

prezydentami i jestem szczególnie wyczulony na 
to, kiedy głowa państwa – głowa państwa wybrana 
w wyborach powszechnych – jest obrażana. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Chróścikowski.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!

opinie się skupiły, proszę państwa? Na procesie wy-
kładni prawa, czyli wykładni przepisu art. 125 ust. 2 
konstytucji, oraz na analizie postawionych w tym 
kontekście pytań.

Ja chciałbym zwrócić uwagę, iż te pytania nie są 
adresowane do Senatu. To są pytania, które są adreso-
wane do narodu, bo naród suweren będzie podejmo-
wał decyzję ukierunkowującą w przyszłości proces 
ustawodawczy. A my, podejmując jeszcze w tym ty-
godniu uchwałę, będziemy jedynie analizować, czy 
zarządzenie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
wydane na podstawie art. 125 ust. 2 konstytucji od-
powiada wymogom konstytucji i czy przesłanki okre-
ślone w tymże przepisie zostały spełnione. Ja uwa-
żam, że takowe przesłanki zostały spełnione. I jeżeli 
przeciętny Kowalski te pytania sobie przeczyta, to po 
prostu będzie wiedział, o co chodzi. Jeszcze raz pod-
kreślam, że nie są to pytania adresowane do nas, tylko 
to są pytania adresowane do tych, którzy wezmą bądź 
też – jeżeli nie podejmiemy uchwały i referendum 
się nie odbędzie – nie wezmą udziału w głosowaniu. 
A przecież o potrzebie przeprowadzenia referendum 
mówiono wielokrotnie, wypowiedziało się kilka mi-
lionów osób.

Jeżeli chodzi o interpretację tychże pytań, to 
ona, proszę państwa, dla mnie, jak słuchałem, ab-
solutnie była niezrozumiała. Chociażby pytanie 
drugie. Czy to pytanie dotyczy tylko i wyłącznie 
prywatyzacji? Bo mówiono: obawa przed prywaty-
zacją. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że z punktu 
widzenia ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji 
przedsiębiorstw państwowych prywatyzacja to jest 
pierwszy etap i to etap niewinny – przekształcenie 
przedsiębiorstwa państwowego w jednoosobową 
spółkę Skarbu Państwa. Najbardziej istotna jest 
problematyka związana z komercjalizacją. I tu-
taj już różnego rodzaju działania będą podjęte. 
Ja rozumiem, że w tym pytaniu chodzi po prostu 
– i to obywatel zrozumie – o zachowanie Lasów 
Państwowych w dotychczasowym stanie. A to nie 
zawsze jest jasne. Przykładowo ja wielokrotnie 
chciałem uzyskać odpowiedź na pytanie, jaki jest 
status Kopalni Węgla Kamiennego „Bogdanka”. 
Odpowiedź uzyskałem, ale miałem z tym olbrzy-
mie problemy. I w końcu uzyskałem odpowiedź. 
Jaką, proszę państwa? Że Bogdanka to jest kopalnia 
prywatna w stu procentach, Skarb Państwa nie ma 
tam ani jednej akcji. Ludzie się po prostu boją, 
że majątek ogólnonarodowy, jakim są lasy pań-
stwowe, również może zostać… no, sprzedany. Nie 
chcę użyć sformułowania „sprywatyzowany” czy 
„skomercjalizowany”. On może zostać sprzedany. 
Z poprzednich wystąpień wynikało, że jakieś tajne 
tego typu plany były i media na to zwracały uwagę.
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(senator J. Chróścikowski) tensji: o to, że szkoły są nieprzygotowane, że dzieci 
jeszcze nie są w stanie podjąć nauki – ale nie dlatego, 
że nie są zdolne, bo to są naprawdę zdolne dzieci, 
tylko często nie są dojrzałe emocjonalnie.

Podam przykład z własnego doświadczenia, bo 
mój wnuk akurat w tym roku idzie do szkoły jako 
siedmiolatek. Córka, widząc, jak on jest niedojrza-
ły emocjonalnie, poszła na badanie, nie prywatnie, 
publicznie. Inteligencja super, bardzo inteligentne 
dziecko, ale emocjonalnie niedojrzałe – taka była jed-
noznaczna opinia. W związku z tym nie było dyskusji, 
chociaż dziecko bardzo zdolne i z komputerem, i ze 
wszystkim sobie radzi – ja mu nie dorównuję w tym 
sprycie młodzieńczym – ale jest emocjonalnie nie-
dojrzałe.

Pytam, czy my chcemy, żeby dzieci były wykształ-
cone i wychowane, czy chcemy z nich zrobić po prostu 
maszyny, komputery – bo to chyba w tym kierunku 
zmierza, że dziecko dobre będzie wtedy, gdy będzie 
jak komputer, a nie będzie myślącym człowiekiem.

Więc zastanówmy się nad tym, czy rzeczywiście… 
Jeżeli suweren zwraca się i prosi o to, żeby wyrazić 
jego wolę, a pan prezydent – za co mu dziękuję – po-
dejmuje tę inicjatywę, to dajmy szansę, niech suweren 
się wypowie. Wieś to też Polska. Słuchajmy głosu 
ludzi, którzy mieszkają na wsi i którzy naprawdę mają 
inteligentne dzieci, i nie mówią, żeby prowadzić je do 
poradni po to, żeby je badać. Bo kiedyś prowadziło 
się dzieci niejako w nagrodę, żeby przeszły bada-
nie. I sześciolatek szedł do szkoły, gdy rzeczywiście 
był dojrzały emocjonalnie i intelektualnie. To było 
w nagrodę. Ale dzisiaj to uwłacza rodzicowi – pójść 
i stwierdzić, że dziecko za karę nie pójdzie do szko-
ły. No bo to jest kara dla takiego dziecka. Przecież 
pod jakim pręgieżem ono staje: nie poszło do szkoły. 
Uważam, że to jest rzecz niedopuszczalna, i uważam, 
że rodzice naprawdę mają prawo wiedzieć lepiej, jak 
oceniać swoje dzieci, i mają prawo nie zmuszać dzieci 
do tego, żeby przechodziły badania, bo potem takie 
dziecko jest w grupie dyskryminowane. Bo część 
dzieci idzie do szkoły z sześciolatkami, jak teraz, 
przymusowo, a część zostaje. Jak one się potem czu-
ją? A intelektualnie są naprawdę dobrze rozwinięte. 

Tak więc apeluję z tego miejsca, Państwo 
Senatorowie: mieliście odwagę głosować za przyję-
ciem uchwały o wyrażeniu zgody panu prezydentowi 
Komorowskiemu dla tamtego referendum, to miejcie 
również odwagę teraz zagłosować za tym referendum.

Tak jak powiedział tu przed chwilą jeden z sena-
torów, moich przedmówców: głosował za tamtym, to 
teraz będzie chciał również… Tak że miejcie odwagę 
i dajcie suwerenowi możliwość wypowiedzenia się, 
tym bardziej że to, co jest zgłoszone teraz, to jest, 
powtarzam, poparte zebraniem milionów podpisów, 
w tym również podpisów moich rolników, i pod py-
taniem o lasy, i pod pytaniem o wiek emerytalny, 

Chcę podziękować panu prezydentowi za to, że 
podjął własną inicjatywę na wniosek komitetów, 
z którymi się spotkał i które zlekceważono – nie pod-
jęto decyzji, choćby w sprawie lasów, bo przecież 
przez tak długi czas, od kiedy wniosek został złożony, 
Sejm nie raczył podjąć dyskusji, aby albo odrzucić, 
albo przyjąć wniosek o przeprowadzenie referendum.

Dziękuję panu prezydentowi. Muszę powiedzieć, 
że czuję się trochę jednym ze współorganizatorów 
tego komitetu, który zbierał podpisy w sprawie la-
sów. NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność” 
w terenie bardzo czynnie włączył się w zbieranie pod-
pisów tak na polskiej wsi, jak i w miastach. Powiem, 
że ta sprawa jest jeszcze gorąca, bo nawet wtedy – 
jak już parę razy mówiłem z tej mównicy – kiedy 
trwał protest rolników pod urzędem Rady Ministrów 
w tak zwanym zielonym miasteczku, to warszawiacy 
przychodzili do tego miasteczka i pytali: w jakiej 
sprawie wy tu protestujecie? W sprawie ziemi, lasów. 
I ludzie chętnie się podpisywali, nawet były listy wy-
kładane, bo o to prosili i mówili: to my się pod tym 
podpiszemy. Warszawiacy składali tysiące podpisów 
i były one przekazywane na ręce siedzącego tu, na 
sali, pana profesora Szyszki. Nie raz zresztą był on 
w tym miasteczku i z tymi ludźmi rozmawiał, a oni 
podpisy przynosili, zbierali i mówili, że jeszcze będą 
zbierać, bo chcą, żeby to referendum się odbyło. Ja 
jeszcze raz dziękuję prezydentowi za to, że miał od-
wagę, nie bał się w tak trudnej sytuacji politycznej, 
w jakiej się znajduje, bo wiedział, co go czeka.

Ale to nie jest jedyna sprawa. Jest też sprawa eme-
rytur. Przecież to oba związki pracowały, Solidarność 
pracownicza i rolnicza, działaliśmy razem z innymi 
organizacjami, ruchami, stowarzyszeniami, zbiera-
jąc podpisy, ponad dwa miliony podpisów w sprawie 
wieku emerytalnego. I też trwały protesty, żeby nie 
wyrazić zgody. Ja to pamiętam. Jak można było tak 
potraktować przewodniczącego związku Solidarność, 
pana Piotra Dudę? Jak można było nie wpuścić go, 
nie pozwolić, żeby wszedł na galerię, żeby mógł się 
przysłuchać? Jak można było w naszej Izbie, tu, w tej 
Izbie, kiedy była podejmowana decyzja, nie dopuścić 
do wejścia na salę? Dla mnie jako senatora było to 
uwłaczające, to, że nie mogliśmy nic zrobić, żeby 
strona, która zbierała podpisy, która protestowała, nie 
mogła wejść do naszej Izby – a my mówimy o demo-
kracji. Jak możemy mówić o szanowaniu tych ludzi, 
skoro nie dopuszcza się możliwości wyrażenia przez 
nich własnej opinii?

Dzieci i pytanie: czy jest pani/pan za zniesieniem 
powszechnego ustawowego obowiązku szkolnego 
sześciolatków i przywróceniem powszechnego usta-
wowego obowiązku szkolnego od siódmego roku ży-
cia? Przecież to my na wsiach mamy najwięcej pre-
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(senator J. Chróścikowski) naród. A sprawiedliwość? A respekt dla demokra-
cji? Dlaczego prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, 
prezydent wszystkich Polaków, jak się mieni, nie 
wysłuchał postulatów wyborców Andrzeja Dudy? 
To ponad 35% głosujących. Padły tu też słowa, że 
słuchanie wyborców to cecha męża stanu. To dla-
czego pan prezydent nie zarządził w tym samym 
czasie, w tym samym trybie i po tych samych kosz-
tach referendum w sprawie przywrócenia wieku 
emerytalnego, prywatyzacji polskich lasów i wieku 
pójścia do szkół?”.

I refleksja, którą już powiedziałam przed 
chwilą: „Zdaję sobie sprawę, że my jako Prawo 
i Sprawiedliwość przegramy to głosowanie”. To też 
możemy przegrać. „Ale przegrać głosowanie, Panie 
i Panowie Senatorowie, to jeszcze nie znaczy nie mieć 
racji”.

Chciałabym jeszcze zacytować wypowiedzi 
dwóch senatorów z Prawa i Sprawiedliwości, któ-
rzy… nie wiem, czy dzisiaj powtórzyliby to samo, 
ja w każdym razie tego nie słyszałam. I tak na 
przykład senator Pinior – wprawdzie meritum inne, 
ale słowa i argumentacja taka sama. Senator Pinior 
powiedział: „Mamy także do czynienia z drugim 
bardzo wyraźnym problemem, który jest widoczny 
od jakiegoś czasu w publicystyce. Mianowicie od 
wielu lat w dorosłe życie wchodzi nowe pokole-
nie. Dwudziestolatków, trzydziestolatków nie ma 
na tej sali, ale słyszymy ich głos, bardzo wyraź-
ny w tej chwili, w publicystyce, w internetowych 
mediach. Ci ludzie generalnie czują się nierepre-
zentowani w polskim systemie politycznym, czują 
się blokowani, wyalienowani z polskiego systemu 
politycznego. Uważam, że prezydent Bronisław 
Komorowski, decydując się na to referendum, za-
chował się jak mąż stanu, zobaczył ten problem 
i odważnie go podjął”.

Pan senator Abgarowicz z kolei powiedział takie 
słowa: „W moim przekonaniu, kiedy mówiono tutaj 
o tym, że prezydent zachował się jak mąż stanu, któ-
ry rozumie potrzeby państwa… To jest właśnie to. 
Prezydent trafił na właściwą chwilę. Bo jeżeli w ogóle 
można zmobilizować opinię publiczną i ruszyć ten 
ruch przemian jeszcze nie rewolucyjnych, ale już, że 
tak powiem, mocnych, to tylko teraz, bo właśnie teraz 
słuchamy głosu społeczeństwa”.

Panie i Panowie Senatorowie z Platformy 
Obywatelskiej! Wysłuchajmy głosu społeczeń-
stwa, w którego imieniu zwraca się do nas prezy-
dent Rzeczypospolitej Polskiej, pan Andrzej Duda. 
Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Jackowski.

jak również pod pytaniem o nasze dzieci, a w moim 
przypadku – już o moje wnuki.

Jeszcze raz proszę: rozważcie to, niech nie działa 
tutaj mechanizm polityczny, ale niech zwycięży roz-
sądek. I zagłosujcie, aby można było dać suwerenowi 
możliwość wypowiedzenia się. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pani senator Dorota Czudowska, bardzo proszę.

Senator Dorota Czudowska:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Na tę debatę, której słucham od początku, przy-

niosłam sobie sprawozdanie stenograficzne z debaty 
w dniu 20 maja nad wiadomym referendum z inicja-
tywy byłego prezydenta Bronisława Komorowskiego. 
I byłam ciekawa, jakichże to argumentów użyją 
senatorowie Platformy Obywatelskiej teraz, kiedy 
wniosek o referendum zgłoszony jest już przez inną 
osobę – przez obecnego prezydenta, pana Andrzeja 
Dudę. I powiem przekornie, że specjalnie się nie 
zawiodłam.

Od początku słuchałam tej debaty, od początku też 
słuchałam tamtej debaty. Ileż wtedy w debacie nad 
referendum w sprawie JOW i w sprawie finansowa-
nia partii politycznych było słów zachwytu, uznania, 
poparcia, które wypowiadali senatorowie Platformy 
Obywatelskiej, włącznie z argumentacją „vox populi 
– vox Dei”! Dzisiaj, gdy autorem inicjatywy…

(Senator Andrzej Matusiewicz: Jest tylko…)
Tak.
Dzisiaj, jak też i wtedy, sądzę… Sprowokował 

mnie pan senator do takiej refleksji, że skoro Platforma 
Obywatelska ma w tej Izbie zdecydowaną większość 
do wygrywania głosowań, to pewnie tak jak wtedy, 
tak i dzisiaj uważa „po co tracić czas i słuchać argu-
mentów innych, skoro wynik i tak jest przesądzony”.

Jak słuchaliśmy senatorów, to słyszeliśmy, że tam-
to referendum było wspaniałe, wychodziło naprzeciw 
słusznym postulatom społeczeństwa, a to omawiane 
dzisiaj jest antypaństwowe, zbyt wczesne, populi-
styczne, jest niereprezentatywne, szkodliwe, zawiera 
niezrozumiałe pytania.

Panie i Panowie Senatorowie! W poprzedniej de-
bacie zabrałam głos. Pozwolę sobie przypomnieć 
swoją krótką wypowiedź, dlatego że mam dzisiaj 
satysfakcję, iż tak jak wtedy, tak dzisiaj absolutnie 
mogę powiedzieć to samo i nie muszę zmieniać zda-
nia. Proszę mi pozwolić zacytować własne słowa: 
„Wiele tutaj padło słów, że państwo powinno być 
funkcjonalne, powinno słuchać suwerena, jakim jest 
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Ale w III RP po dwudziestu pięciu latach czy wła-
ściwie już prawie dwudziestu sześciu latach widać 
wyraźnie zjawisko, które można by określić mia-
nem deficytu demokracji. To jest pojęcie, które jest 
używane przez teoretyków, a chodzi o to, że choć 
mówi się o demokracji, powołuje się na demokrację, 
to tak naprawdę obywatele nie mają poczucia, że mają 
jakikolwiek wpływ, czy większy czy mniejszy, na 
otaczającą ich rzeczywistość. Jest tego wiele przy-
czyn, ale jedną z nich jest to, że w trakcie tak zwanej 
transformacji w sposób niesprawiedliwy podzielono 
jej koszty. W związku z tym powstała grupa bene-
ficjentów, która odniosła realne korzyści, między 
innymi uwłaszczając się na prywatyzowanym ma-
jątku, uzyskując pewne przywileje, uzyskując przy-
wilej innego startu życiowego niż pozostali, innego 
sposobu dojścia do różnych lukratywnych stanowisk 
i możliwości oddziaływania, oraz druga część spo-
łeczeństwa, która niosła na swoich barkach realne 
koszty tej transformacji. I proszę zauważyć, że my 
mamy jedne z najniższych frekwencji wyborczych, 
jeżeli chodzi o wybory parlamentarne, samorządowe, 
referenda; była już o tym mowa. Skąd to się bierze? 
No między innymi stąd, że obywatele czy znaczna 
część obywateli ma przekonanie, że tak naprawdę 
ich głos na nic się nie przekłada i właściwie nie ma 
potrzeby chodzenia na wybory, dlatego że naprawdę 
żadnego znaczenia nie ma to, jak oni głosują, ponie-
waż to się nie przekłada na realizację… No, to jest 
pierwsza przyczyna tej niskiej frekwencji. A dru-
ga przyczyna to przyczyna ekonomiczna. Przecież 
mamy coraz większe grupy wykluczonych ze wzglę-
dów ekonomicznych. Wspominał o tym pan prezy-
dent Andrzej Duda, mówiąc, że Polska jest krajem 
niesprawiedliwym. Ta diagnoza jest jak najbardziej 
trafna i oddaje istotę sprawy. A więc mamy deficyt 
demokracji, niski udział obywateli w aktach wybor-
czych. Wydawałoby się zatem, że referendum jest 
dobrym instrumentem, który można wykorzystać do 
aktywizacji opinii publicznej, ale również do tego, aby 
obywatel miał poczucie, że od jego kartki wyborczej 
czy kartki referendalnej naprawdę coś zależy.

Chciałbym z tej trybuny i w tym miejscu po-
dziękować panu prezydentowi Andrzejowi Dudzie 
– składam te podziękowania na ręce pani minister 
Małgorzaty Sadurskiej – za inicjatywę tego referen-
dum popartego ponad sześcioma milionami podpisów. 
Jak słyszałem od pana profesora Jana Szyszki, który 
przysłuchuje się od rana naszej debacie i który jest 
inicjatorem referendum w sprawie lasów i ziemi, jest 
już ponad dwa miliony siedemset tysięcy podpisów, 
a do dnia dzisiejszego sprawa tego referendum nie 
została rozpatrzona przez Sejm.

Wysoka Izbo! Chciałbym powiedzieć, że ludzie 
mają dosyć filozofii na zasadzie: nic nie można, nie 
da się rady, a to, co jest w tej chwili, to jest najlepsze 

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Jest taka książka, którą chyba wszyscy z nas 

czytali, nazywa się „W pustyni i w puszczy”. Jest 
tam postać Kalego, takiego człowieka, mieszkańca 
Afryki, który miał swoją filozofię życiową. I Kali, 
pytany o jakieś zagadnienia moralne, odpowiadał 
tak: jak Kali kraść krowy, to dobrze, jak Kalemu 
kraść krowy, to niedobrze. I trudno nie odnieść wra-
żenia, że wypowiedzi, które przytoczyła pani senator 
Czudowska – za co bardzo dziękuję – pokazują klimat 
tej debaty, pokazują, że punkt widzenia zależy od 
punktu siedzenia.

Ja bym powiedział, że argumenty, które są pod-
noszone przez Platformę Obywatelską, nie mają cha-
rakteru merytorycznego. To jest próba wykorzystania 
niektórych opinii wygłaszanych przez niektórych au-
torów ekspertyz do tego, żeby mieć listek figowy dla 
tego, że będzie się głosowało przeciwko. A chodzi ge-
neralnie o to, że gdyby, proszę państwa, to referendum 
zostało zarządzone, toby się okazało, że król jest nagi, 
że przynajmniej w dwóch aspektach sztandarowe 
działania rządu Platformy Obywatelskiej i PSL cał-
kowicie rozminęły się z oczekiwaniami społecznymi. 
I Platforma Obywatelska, która mieni się obywatel-
ską, a ta jej obywatelskość była poddana próbie, gdy 
zmielono siedemset pięćdziesiąt tysięcy podpisów 
pod wnioskiem o zmiany dotyczące między innymi 
JOW, co zapoczątkowało ruch „Zmieleni”, od którego 
zaczął się fenomen Pawła Kukiza… To najlepiej po-
kazuje instrumentalizację demokracji w wykonaniu 
obozu rządzącego.

Ale my mamy do czynienia też z pewnego rodzaju 
recydywą. Tu padają słowa dotyczące konstytucji. 
Ja przypomnę, że w drugiej kadencji Sejmu, w któ-
rej funkcjonowała Komisja Konstytucyjna, na czele 
tej komisji stał pan poseł Aleksander Kwaśniewski. 
Prezydentem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej z wybo-
rów powszechnych był pan Lech Wałęsa. Konstytucja 
w swoim kośćcu była napisana nie propaństwowo, 
tylko przeciwko silnej osobowości ówczesnego pre-
zydenta i chodziło o to, żeby mimo iż on ma bardzo 
silny mandat społeczny, bo pochodzi z wyborów po-
wszechnych, osłabić jego pozycję polityczna i ustrojo-
wą w ramach funkcjonowania władzy wykonawczej. 
Później w 1995 r. Aleksander Kwaśniewski wygrał 
wybory i już zaczęto modelować konstytucję w ten 
sposób, że powstał w niej dualizm: z jednej strony 
mocne kompetencje daje się władzy wykonawczej, 
ale z drugiej próbuje się podnieść pozycję prezydenta 
między innymi przez to, że prezydent ma kompeten-
cje odnośnie do Sił Zbrojnych, odnośnie do polityki 
zagranicznej; jest tu ta pewnego rodzaju dwutoro-
wość. I można też powiedzieć, że to jest kanon sys-
temu ustrojowego III RP.
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(senator J.M. Jackowski) W tym momencie, Panie Marszałku, przerwę i raz 
jeszcze zapiszę się do głosu. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dobrze, jest taka możliwość. Dziękuję bardzo, 

Panie Senatorze.
Pan senator Borowski, bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Muszę powiedzieć, że czasami ręce opadają… 

Panie Senatorze, pytał pan pana ministra Buciora, 
a pan Bucior panu to wyjaśnił. Ja nie wiem, czy pan 
nie słucha, czy pan tego nie rozumie, no po prostu… 
Mówi pan, że Wielkopolsce mężczyźni przeciętnie 
żyją sześćdziesiąt dziewięć lat, w związku z czym 
tylko przed dwa…

(Głos z sali: W łódzkim.)
Gdzie? W łódzkim? Dobrze, wszystko jedno. Że 

żyją przeciętnie sześćdziesiąt dziewięć lat, w związ-
ku z czym tylko przez dwa będą na emeryturze. No 
proszę, no…

(Głos z sali: Ale jeśli…)
Licząc wszystkie przypadki od zerowego roku, 

tych, którzy umierali wcześniej… Ale ci, którzy do-
żyli sześćdziesiątego siódmego roku życia, zgodnie 
z tabelami wymieralności mają przed sobą jeszcze 
piętnaście lat życia. Proszę takich rzeczy nie mówić, 
proszę słuchać tego, co się panu tłumaczy.

Teraz wracam do swojej wypowiedzi wcześniej-
szej, której nie mogłem dokończyć. Otóż chcę jeszcze 
powiedzieć o łączeniu tych wyborów i o Państwowej 
Komisji Wyborczej. Odpowiedzi, których tutaj udzie-
lił pan dyrektor Lorentz – a mówił tak, jak jest; taki 
stan rzeczy rzeczywiście jest – pokazują, że nasz 
system prawny nie jest przygotowany do łączenia 
tych wyborów. Owszem, myśmy zapisali, że one się 
mogą odbyć razem. Zgoda, tylko że nie poprawiliśmy 
odpowiednio ustaw. I dzisiaj mamy na przykład różne 
godziny… Ja sobie tego nie wyobrażam. W jaki spo-
sób miałoby to wyglądać? O godzinie 21.00 kończą się 
wybory parlamentarne? Tak? Wtedy zamyka się lokal 
i sprawa jest jasna – ci, co są w środku, głosują, a ci, 
co są na zewnątrz, nie głosują. Ale teraz lokalu się 
nie zamknie, bo referendum trwa do godziny 22.00. 
Każdy, kto tam wejdzie, może powiedzieć tak: chwi-
leczkę, komisja jeszcze jest, ja tu byłem przed chwi-
lą… I będą awantury. I za chwilę się dowiemy, że 
sfałszowano wybory, bo dopuszczono następne osoby 
do głosowania po godzinach. To pierwsza sprawa.

Druga sprawa. Pytałem o tajność głosowania. No 
przecież nie może być tak, że obywatel przychodzi 
i mówi: proszę mi dać te karty, ale tej referendalnej 
proszę mi nie dawać. Wszyscy obok słyszą, że on 

możliwe i nie ma alternatywy. Pomijamy to, że jest 
to kompletnie nielogiczne, bo alternatywa zawsze 
jest. Bo co to znaczy, że nie ma alternatywy? To jest 
pewien skrót myślowy, pewien wytrych językowy. 
To jest sformułowanie niepoprawne. Ludzie oczeku-
ją zmiany. Proszę zauważyć, że badania opinii pu-
blicznej organizowane przez różne ośrodki pokazują 
wysoki stopień akceptacji pytań, które proponuje pan 
prezydent. Mało tego, nawet ponad 30% wyborców 
Platformy Obywatelskiej jest zwolennikami przepro-
wadzenia referendum. A jeżeli chodzi o obywateli 
ogółem, to ten współczynnik wynosi ponad 60%. 
Czego się dowiadujemy w tej chwili? Że ma nie być 
tego referendum. A dlaczego ma nie być tego referen-
dum? Bo okazałoby się, jak wspomniałem, że król jest 
nagi, że nie ma akceptacji dla podwyższenia wieku 
emerytalnego. Pytałem pana ministra Buciora o za-
sadę naliczania hipotetycznych przyszłych emerytur. 
To jest po prostu wróżenie z fusów. Za pięć lat może 
się okazać, że trzeba wiek podwyższyć do osiemdzie-
sięciu lat. Wówczas ta emerytura na jednego ubez-
pieczonego będzie wynosiła 100 zł czy tam 120 zł, 
jak będzie osiemdziesiąt dwa lata pracował. I na tym 
polega wprowadzanie opinii publicznej w błąd. Nie 
ma debaty na ten temat, nie ma realnego wyjaśniania 
tych kwestii. Mówi się tak: jak chcecie mieć wysokie 
emerytury, to musimy podwyższyć wiek emerytalny. 
A o tym, że te emerytury będą niższe niż miało po-
kolenie obecne, nawet po tym podwyższeniu wieku, 
kompletnie się nie mówi. A ludzie to czują, ludzie to 
wiedzą i dlatego się sprzeciwiają. Oni być może nawet 
myślą tak: wolę mieć to świadczenie wcześniej, na 
obecnych zasadach i koniec, a nie czekać na osiągnię-
cie wieku sześćdziesięciu siedmiu lat. Przypomnę, że 
średnia życia mężczyzn w województwie łódzkim 
wynosi w granicach sześćdziesięciu dziewięciu lat, 
o ile dobrze pamiętam. A więc ten mężczyzna hipote-
tycznie będzie korzystał z emerytury przez dwa lata. 
To pokazuje, że tak naprawdę ten system polega na… 
Jak to się mówiło w PRL: emerycie, poprzyj partię 
przedwczesnym zgonem, a wtedy uratujesz system. 
Pan marszałek Borowski kiwa głową, ale chyba pa-
mięta to powiedzenie…

(Senator Marek Borowski: To było trochę inaczej, 
ale taki był sens.)

Taki był sens. Pan marszałek Borowski potwier-
dził, że oddałem istotę… W tej chwili nie pamiętam, 
jak to dokładnie brzmiało, ale do tego się to sprowa-
dzało.

Jeżeli chodzi o sześciolatki, to tu w tej Izbie, kiedy 
była debata, na której była pani minister Szumilas…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, przepraszam bardzo, ale musi pan zbliżać 
się do zakończenia.)
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(senator M. Borowski) jak będzie w przyszłym roku? Ja podejrzewam, że 
w przyszłym roku będzie już znacznie mniej takich 
przypadków, a potem wszystko się dogra. Nie ma 
rady – pierwszy rok zawsze jest trudny. W przypadku 
wszystkich tych trzech pytań jest taka sytuacja, że nie 
ma odwagi, aby powiedzieć ludziom, o co naprawdę 
chodzi. A jeżeli nie ma odwagi, to takiego referendum 
organizować nie można. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Krzysztof Słoń.

Senator Krzysztof Słoń:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Był taki majowy tydzień, który miał pobudzić 

prawdopodobny elektorat prezydenta Bronisława 
Komorowskiego do tego, by w drugiej turze wyborów 
właśnie na niego zagłosował. Jednak w tym majowym 
tygodniu zdarzyło się coś, co wymknęło się spod 
jakiekolwiek kontroli. Otóż ten tydzień wstrząsnął 
poczuciem demokracji i obywatelskości, jakie do tej 
pory miała większość Polaków. Bo oto okazało się, 
że rankiem po przegranej pierwszej turze wyborów 
można ogłosić zamiar przeprowadzenia referendum, 
w tym samym tygodniu wymyśleć trzy pytania refe-
rendalne, złożyć je do marszałka Senatu, który w try-
bie nader ekspresowym skieruje te pytania do komisji, 
a następnie poddaje pod obrady Wysokiej Izby. Cóż, 
stało się, myślałem wtedy, referendum odbędzie się 
6 września. Platforma Obywatelska ma większość, tak 
zdecydowała, poparła wniosek prezydenta, a Senat 
Rzeczypospolitej wyraził zgodę. I przyszły dni sierp-
niowe, kiedy świeżo zaprzysiężony prezydent zaczy-
na swoją pracę, kiedy zaczyna wracać do tego, co 
w ostatnich kilku latach zostało wrzucone do kosza, 
do niszczarki, co zostało w jakiś sposób sprzeniewie-
rzone, a co było wyrazem głębokiej troski obywateli 
o sprawy państwa. I ten prezydent, jak to określono, 
w swoim orędziu – inni mówili, że nie w orędziu, dla 
części było za krótkie – powiedział społeczeństwu, że 
wsłuchał się w głos tych wszystkich środowisk, które 
z pełną nadzieją i wiarą zebrały miliony podpisów 
w ważnych dla kraju sprawach. Następne dni to była 
nagonka związana z analizą tego, które to środowi-
sko polityczne na tym skorzysta, które to środowisko 
inspiruje prezydenta Andrzeja Dudę. Większość ko-
mentatorów wskazywała na Prawo i Sprawiedliwość, 
twierdziła, że prezydent Andrzej Duda już się stał 
zakładnikiem Prawa i Sprawiedliwości i że to Prawo 
i Sprawiedliwość nakazało mu wystąpić z takim wła-
śnie wnioskiem. Dosyć łatwo ci komentatorzy prze-
szli nad tym, że pan prezydent Andrzej Duda usza-
nował wolę swojego poprzednika, wyrażoną również 

bojkotuje referendum, a on nie chce, żeby inni o tym 
wiedzieli. On ma prawo po prostu w referendum nie 
głosować i koniec. Inne przepisy również… Proszę 
państwa, to jest dodatkowy argument za tym, że pre-
zydent Duda nie powinien był łączyć tego z wybora-
mi. Trudno, trzeba było wybrać inny termin.

I ostatnia sprawa, dotycząca pytań. Bardzo cieka-
we było wystąpienie pana senatora Obremskiego, któ-
ry wskazywał na pewne procesy, które się odbywają 
w kraju, w Europie, na świecie, na pewne niepokoje, 
które dręczą ludzi itd. To prawda, tylko że, proszę 
państwa, na tych niepokojach bardzo często żerują 
politycy, którzy robią z nich skocznię do kariery po-
litycznej. Zamiast tłumaczyć ludziom, zamiast infor-
mować ich, jak się sprawy mają naprawdę, straszą ich, 
a następnie stawiają się w roli ich obrońców. Proszę 
państwa, niestety, ale te trzy pytania, które są zadane, 
są przejawem tego rodzaju działalności. 

Sprawa obniżenia wieku emerytalnego. Nie mogę 
podnieść ręki za takim referendum, ponieważ jest to 
pytanie nieuczciwe. To jest pytanie, które sugeruje, że 
można spokojnie obniżyć wiek emerytalny w Polsce 
i nic się złego nie stanie. Stanie się – albo trzeba bę-
dzie podnieść podatki w celu utrzymania poziomu 
emerytur, który był przewidziany, albo te emerytury 
będą znacznie niższe i w przypadku części budżet 
będzie musiał dokładać do minimalnej emerytury. 
Nie wolno takich rzeczy robić, nie jest to uczciwe. 
To punkt pierwszy.

Pytanie w sprawie Lasów Państwowych. Bardzo 
przepraszam, ale to jest absurdalne pytanie. Ja już nie 
chcę tego rozważać. Nie o to chodziło ludziom, którzy 
podpisywali… Byłem świadkiem tego podpisywania, 
tylko że ja się zainteresowałem, o co chodzi. Ludzie 
podpisywali, bo im mówiono tak: słuchajcie, pod-
piszcie to, bo to jest przeciwko prywatyzacji lasów. 
No to wiadomo, że każdy podpisze, oczywiście. To 
w ogóle za mało się podpisało… I co się okazuje? Że 
pytanie nie dotyczy prywatyzacji lasów, tylko dotyczy 
przedsiębiorstwa Lasy Państwowe, które może sprze-
dawać lasy prywatnym osobom. To jest punkt drugi.

I punkt trzeci – sześciolatki. Proszę państwa, to 
jest temat trudny i różne są poglądy na ten temat, ale 
przecież ta reforma 1 września weszła w życie. No, 
bądźmy troszeczkę realistami i pragmatykami, pocze-
kajmy rok, dwa lata, zobaczmy, jak to chodzi, zobacz-
my, czy rzeczywiście jest taki problem z sześciolat-
kami. Nie chce mi się wierzyć, żeby akurat w Polsce 
sześciolatki były emocjonalnie mniej przygotowane 
do szkoły niż w 80% krajów europejskich. Nie chce 
mi się w to wierzyć. Dzisiaj wiele osób zgłasza się do 
psychologów między innymi dlatego, że stworzono 
taką atmosferę wokół tej sprawy, jak również dlate-
go, że to jest pierwszy rok. A skąd mamy wiedzieć, 
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(senator K. Słoń) lat, to nie wymyśla czegoś z kosmosu, bo ludzie wie-
dzą, o co chodzi, wiedzą, że wcześniej dzieci miały 
obowiązek pójść do szkoły wieku siedmiu lat, a w tej 
kadencji wprowadzono obowiązek od sześciu lat – i na 
to pytanie odpowiemy albo „tak”, albo „nie”. A jak pan 
prezydent pyta o nasze lasy, nasze bogactwo, to też 
nie dziwmy się temu, że ludzie bardzo prosto do tego 
podchodzą: albo będą chcieli, żeby było tak jak do tej 
pory, albo zechcą dać możliwość zmian. Ale też czują 
podskórnie, że coś na sprawie Lasów Państwowych 
można próbować ugrać czy, powiem kolokwialnie, 
można kombinować, chociażby tak, że w jednym roku 
można zabrać 1 miliard 600 milionów zł, a później co 
roku zabierać po 2%. Ludzie to czują i będą odpowia-
dać tak, jak czują.

Uważam, że skoro w tej kadencji polskiego parla-
mentu dokonano zmian tak ważnych dla obywateli i dla 
polskiej racji stanu, tak bym to powiedział, to ta kadencja 
parlamentu powinna mieć odwagę także do tego, żeby 
zweryfikować swoje decyzje. Bo to przecież tu, na tej sali, 
i w izbie niższej zdecydowano o tym, w kilka miesięcy 
po wygranych przez Platformę Obywatelską wyborach, 
że zostanie podwyższony wiek emerytalny, i to właśnie 
w tej Izbie i w izbie niższej zdecydowano, że dzieci pójdą 
do szkoły od szóstego roku życia, zapominając o bardzo 
wielu kwestiach ważnych dla samych dzieci i dla ich ro-
dziców. Powinniśmy mieć odwagę, żeby dać zweryfiko-
wać właśnie w ten sposób, czy te decyzje były słuszne, 
czy takich właśnie decyzji społeczeństwo oczekiwało od 
polskiego parlamentu. A tymczasem odnoszę wrażenie, 
że odpychamy to od siebie, bo a nuż społeczeństwo po-
wiedziałoby „zrobiliście nam krzywdę, zrobiliście błąd, 
my nie chcemy takich decyzji”.

(Głos z sali: Czas…)
Zaraz kończę.
Odnoszę wrażenie, że pani minister nie przy-

szła tutaj dzisiaj – i takie jest też zdanie wielu se-
natorów – by przedstawić Wysokiej Izbie wniosek 
pana prezydenta Andrzeja Dudy o przeprowadzenie 
w dniu 25 października referendum ogólnokrajowego. 
Niektórzy uważają, że przyszła ze święconą wodą, 
i być może dlatego tak się obawiają. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę, teraz pan senator Jackowski, drugie wystą-

pienie, cztery minuty… Było przekroczenie o dwie.

Senator Jan Maria Jackowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Wracam do kropki, którą postawiłem w moim 

wystąpieniu, które zostało brutalnie przerwane, po-
nieważ czas upłynął…

poprzez zgodę Senatu, i nie unieważnił, nie odwołał 
tego referendum, chociaż zacny koalicjant w postaci 
Polskiego Stronnictwa Ludowego mówił: te 100 mi-
lionów z referendum 6 września, Panie Prezydencie 
Andrzeju Dudo, przeznaczmy na wsparcie ofiar suszy. 
Ale państwo trwać musi, praworządność trwać musi 
i pan prezydent podjął słuszną decyzję. Uszanował 
wolę swojego poprzednika, prezydenta Bronisława 
Komorowskiego, który wówczas to ogłaszał. Jak 
pan prezydent Andrzej Duda już zgłosił te pytania, 
to ja byłem przekonany, że senatorowie Platformy 
Obywatelskiej poprą w Wysokiej Izbie ideę tego re-
ferendum, wyznaczonego na 25 października. Nawet 
byłem gotów zakładać się z wieloma osobami o to, 
że tak właśnie będzie, bo nie przyszło mi do głowy, 
że ci, którzy jeszcze kilka tygodni wcześniej z taką 
żarliwością dostrzegali w tym ad hoc ogłoszonym 
referendum na 6 września oznaki demokracji, oznaki 
troski o obywatelski charakter państwa, mogą nie 
dostrzegać tego samego w referendum ogłoszonym 
na 25 października. I srodze się zawiodłem, kiedy 
w ubiegłym tygodniu na posiedzeniu połączonych 
komisji, w których uczestniczyło sześć komisji senac-
kich i blisko pięćdziesięciu senatorów, okazało się, że 
można wynaleźć tak wiele przeszkód do tego, aby to 
referendum, które zaproponował prezydent Andrzej 
Duda, poprzeć, aby wyrazić na nie zgodę. I pomyśla-
łem, tak już zupełnie pragmatycznie do tej sprawy 
podchodząc, że jeśli Platforma podejmie taką decyzję, 
to z dwóch niekorzystnych dla siebie decyzji podejmie 
tę bardziej niekorzystną. I widzę, że Platforma brnie 
właśnie w tym kierunku, widzę, że podcina gałąź, na 
której kiedyś siedziała, kiedy przyjmowała chociażby 
swoją nazwę „Platforma Obywatelska”, podcina tę 
gałąź i te ruchy są coraz szybsze, coraz mniej sko-
ordynowane. Ta gałąź dzięki tej decyzji jest bardzo 
skutecznie podcinana.

W czasie dzisiejszej wielogodzinnej debaty sta-
ramy się dzielić włos na czworo, jeśli chodzi o sens 
pytań, o to, czy są one bardziej, czy mniej ogólne, 
o to, jakie skutki finansowe są z nimi związane. A ja 
do tej sprawy podchodzę bardzo prosto, bo rozma-
wiałem o tym z ludźmi. Ludzie na to referendum i na 
te pytania patrzą bardzo prosto, tak bardzo życiowo. 
Tam nikt nad tymi dzisiaj podnoszonymi – być może 
słusznymi – uwagami się nie zatrzymuje. Bo jak pan 
prezydent w referendum poddaje pod głosowanie py-
tanie o obniżenie wieku emerytalnego i powiązanie 
go ze stażem pracy, to wszyscy wiedzą, o co chodzi, 
jakoś dziwnie wszyscy wiedzą, o co chodzi – niektórzy 
będą głosować za, niektórzy, jak wiem, będą głosować 
przeciw. Jak pan prezydent pyta o to, czy powrócić do 
poprzedniego systemu, czyli żeby dzieci miały obo-
wiązek pójść do szkoły podstawowej w wieku siedmiu 
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(senator J.M. Jackowski) tego referendum. Mam nadzieję, Wysoka Izbo, że ta 
debata senacka oraz fakt, że próbuje się zakwestio-
nować prawo obywateli do wyrażania opinii na temat 
istotnych spraw, które ich dotyczą, dotrą do opinii 
publicznej, aby opinia publiczna zobaczyła, jaki jest 
stosunek obozu rządzącego Polską od 2007 r. do oby-
watela i do jego praw.

Chciałbym też na koniec powiedzieć, że Lasy 
Państwowe to nie jest jakieś tam sobie przedsię-
biorstwo, to jest prawie 1/4 obszaru terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej – mówię o Lasach 
Państwowych, w ogóle lasy to jest mniej więcej 1/3 
terytorium Polski – i nie bez znaczenia jest to, w jaki 
sposób to narodowe dobro będzie zarządzane i komu 
będzie służyło, i kto będzie czerpał pożytki z tego na-
rodowego dobra. I ludzie, dzięki Bogu, o tym wiedzą.

A odnośnie do sześciolatków… I w systemie 
peerelowskim… Sam zacząłem chodzić do szkoły 
w wieku sześciu lat, w 1964 r., do pierwszej klasy 
podstawówki, ale to po konsultacji w specjalistycznej 
poradni i w związku z wolą rodziców. To rodzice 
uznali, że można byłoby zrobić tak, żebym poszedł 
wcześniej do szkoły, i po badaniu, które przeszedłem, 
zdecydowano, że jest taka możliwość. I ta możliwość 
była też teraz, proszę bardzo. I proszę nie mówić, 
że jeżeli ktoś chciał, to nie mógł skorzystać z tego 
dobrodziejstwa, mimo że ustawowy obowiązek był 
w wieku lat siedmiu.

Tak że, Drodzy Senatorowie Platformy 
Obywatelskiej, myślę, że dylemat, który przed wami 
stoi, jest taki: co zrobić, żeby zminimalizować straty, 
które Platforma Obywatelska poniesie w zbliżających 
się wyborach. Czy lepiej bronić tej złej drogi… Jak 
mówił klasyk: „Platformo Obywatelska! Nie idźcie 
tą drogą! Bądźcie otwarci na obywateli”. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Wojciech Skurkiewicz – drugie 

wystąpienie, pięć minut.
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku. To będzie 

o wiele krótsze wystąpienie. Chciałbym tylko po-
wiedzieć kilka słów, które przychodzą mi na myśl po 
wystąpieniu pana marszałka Borowskiego.

Panie Marszałku, zarządzał pan izbą sejmową, jest 
pan doświadczonym parlamentarzystą. W żaden spo-
sób nie mogę zrozumieć, na jakiej podstawie twierdzi 
pan, że pytania, które zostały zaproponowane przez 
prezydenta Andrzeja Dudę, są niezrozumiałe, mogą 
być w różny sposób interpretowane i nie powinny 

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pani minister 
Szumilas – na tym pan skończył.)

…i w związku z tym przypominam, że mówi-
łem, że kiedy tu, w tej Izbie, była debata na temat 
reformy i przymusu szkolnego dla sześciolatków, pani 
profesor Chybicka, senator Platformy Obywatelskiej, 
zapytała panią minister, czy reforma była konsulto-
wana z Polskim Towarzystwem Pediatrycznym. Na to 
pani minister Szumilas odpowiedziała: oczywiście, że 
była. Później rękę podniosła pani profesor Chybicka 
i powiedziała tak: Pani Minister, ja od 2006 r. jestem 
prezesem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa 
Pediatrycznego i mogę powiedzieć, że takie pismo 
do towarzystwa nie nadeszło. I tak rząd Platformy 
Obywatelskiej i PSL realizował dialog społeczny. Nie 
mielibyśmy dzisiaj tej sytuacji, gdyby te sztanda-
rowe działania rządu Donalda Tuska – myślę tutaj 
o podniesieniu wieku emerytalnego i przymusowym 
poborze sześciolatków do szkoły – były prowadzone 
w trybie dialogu społecznego, przekonywania. Tak, 
ja sobie zdaję sprawę, że są pewne uwarunkowania, 
ale trzeba z ludźmi rozmawiać. Nie można ludzi stale 
traktować tak, jak gdyby to był ciemny lud, który 
ma wszystko kupić. Przecież sytuacja była taka, że 
w 2011 r.… A wcześniej pan prezydent Komorowski 
stwierdził, że nie widzi konieczności podwyższania 
wieku emerytalnego, to samo mówił Donald Tusk, po 
czym, jak wygrał wybory, natychmiast zajął się pod-
niesieniem wieku emerytalnego. I przypomniałem so-
bie ten cytat, który mi uciekł, mianowicie: „Emeryci! 
Popierajcie partię czynem, umierajcie przed termi-
nem!”. Było takie powiedzenie w czasach PRL. I po 
prostu widać wyraźnie, że rząd, wprowadzając w ten 
sposób swoją reformę, jak gdyby wrócił do tej starej, 
dobrej, sprawdzonej zasady, zasady polegającej na 
tym, że najlepszy emeryt to martwy emeryt, bo wtedy 
wypłaca się tylko zasiłek pogrzebowy i, zdaje się, 
równowartość trzech świadczeń…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Platforma zmniej-
szyła.)

Tak, został zmniejszony… Trzy świadczenia eme-
rytalne dla rodziny na otarcie łez.

Wysoka Izbo, sytuacja jest taka, że mamy do czy-
nienia z próbą bezwzględnego powtrzymania możli-
wości wypowiedzenia się przez obywateli, co sądzą 
o sprawach, które ich na co dzień w sposób bardzo 
bolesny dotyczą. Dlatego, podkreślę to jeszcze raz, 
niestety mamy do czynienia z teorią Kalego: jak Kali 
kraść, to dobrze, jak Kalemu ukraść, to niedobrze. 
I dlatego senatorowie Platformy Obywatelskiej oraz 
niektórzy senatorowie tak zwani niezależni głosowali 
za referendum zarządzonym przez pana prezydenta 
Komorowskiego, a dzisiaj z tych samych powodów 
odwracają kota ogonem i mówią, że nie mogą poprzeć 
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(senator W. Skurkiewicz) Czy to finansowanie, które zostało zmniejszone przez 
Platformę o 50%, jest wystarczające? A może trzeba 
powrócić do poprzedniego? Interpretacje każdego 
pytania mogą być różne. Tak więc w przypadku tam-
tego referendum jedno pytanie było niekonstytucyjne, 
drugie – nieaktualne, a trzecie można interpretować 
w różny sposób, a przecież pan głosował za. Szanowni 
Państwo, bądźmy poważni przynajmniej w tej Izbie.

Jeszcze raz powtórzę to, co powiedziałem na ko-
niec mojego poprzedniego wystąpienia. Chodzi o te 
sześć milionów podpisów, które zostały złożone pod 
inicjatywami referendalnymi zgłoszonymi do Sejmu, 
które Sejm tak po prostu, rękami koalicji Platformy 
Obywatelskiej i Polskiego Stronnictwa Ludowego, 
wyrzucił do kosza. Przynajmniej my w naszej Izbie 
nie pozwólmy na to, żeby nadzieje sześciu milionów 
osób, nadzieje sześciu milionów Polaków zostały 
wyrzucone do kosza. Przynajmniej my stańmy na 
wysokości zadania, mimo tego wszystkiego, co się 
działo w Sejmie. Dziękuję bardzo.

(Senator Marek Borowski: Niestety, nie przysłu-
guje mi już czas, żebym mógł się ustosunkować.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Kazimierz Wiatr. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Wiatr:
Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni 

Państwo!
To jest moje pierwsze wystąpienie w tej debacie. 

Wysłuchałem wszystkich wystąpień i muszę powie-
dzieć, że wahałem się, czy zabierać głos. Jednak trud-
no jest milczeć wobec tego, co tu zostało w wielu 
wypowiedziach pań i panów senatorów z tej mównicy 
wypowiedziane.

Otóż ja muszę powiedzieć, że doznałem pew-
nego szoku poznawczego, kiedy dowiedziałem się, 
że sprawa wieku emerytalnego w Polsce nie jest 
sprawą ważną, że los Lasów Państwowych nie jest 
sprawą ważną, że to, czy dzieci idą do szkoły w wie-
ku sześciu, czy siedmiu lat, nie jest sprawą ważną. 
Podpierano się tutaj art. 125, licznymi opiniami, ale 
generalnie mówiono, że to nie są sprawy ważne. No, 
to jakiś matrix – tak młody człowiek by powiedział. 
Warto rozmawiać z Polakami, żeby dowiedzieć się, 
co jest ważne. Żyjemy w różnych światach, inaczej 
rozumiemy dobro ludzi, przyszłość gospodarki, bez-
pieczeństwo gospodarcze naszego państwa.

W wielu tych wystąpieniach niestety powtarzała 
się krytyka referendum, o które wnosi pan prezydent 
Andrzej Duda, podnosząca takie argumenty, które już 
wcześniej były przedstawione, wytłumaczone czy to 
przez panią minister, czy to przez innych mówców. 

stanowić pytań w ogólnonarodowym referendum. 
Weźmy pod uwagę chociażby drugie pytanie: „Czy 
jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sys-
temu funkcjonowania Państwowego Gospodarstwa 
Leśnego «Lasy Państwowe»?”. Chodzi przede wszyst-
kim o to, żeby Lasy Państwowe nie zostały prze-
kształcone, przykładowo, w jednoosobową spółkę 
Skarbu Państwa czy inny podobny twór, żeby na przy-
kład nie stało się tak, jak to Platforma swego czasu 
artykułowała i co chciała uczynić, że stworzy się od-
rębną spółkę, która będzie się zajmowała handlem 
drewnem, a leśnicy niech sobie gdzieś tam hodują las, 
będąc na garnuszku państwa jako sfera budżetowa, 
bo takie pomysły też były. A przecież wydrenowanie 
finansowe Lasów Państwowych… Okej, są w dobrej 
sytuacji finansowej, ale ta sytuacja w każdej chwili 
może się zmienić, bo koniunktura na rynku drewna 
jest różna. To koniunktura sinusoidalna, Szanowni 
Państwo, raz jest górka, raz jest dołek, a więc może 
nastąpić tąpnięcie na rynku i Lasy Państwowe znajdą 
się w bardzo poważnych tarapatach finansowych. 

Panie Senatorze, jeżeli pan mówi, że te trzy pyta-
nia są niezrozumiałe czy też mogą być w różnoraki 
sposób odbierane przez osoby biorące udział w tym 
referendum… W tej chwili trwa kampania wyborcza 
i pewnie pan, jak wielu innych senatorów, spotyka się 
ze swoimi wyborcami czy potencjalnymi wyborcami 
w okręgach wyborczych. Przyznam się szczerze, że 
ja nie spotkałem się nawet z jednym przypadkiem, 
żeby ktoś powiedział, że nie rozumie tych pytań za-
proponowanych przez prezydenta Andrzeja Dudę.

Jednak wobec tego rodzi się kolejne pytanie, Panie 
Senatorze. Przecież 20 maja podczas debaty sejmowej 
i głosowania, które odbywało się bodajże 21 maja, 
głosowania nad wnioskiem prezydenta Bronisława 
Komorowskiego w sprawie referendum mającego 
wskazany termin 6 września, było wiadomo, że 
trzecie pytanie w tym referendum jest praktycznie 
nieaktualne, bo postępowanie legislacyjne było już 
w Sejmie. Senat również przyjął już ustawę, w myśl 
której interpretacja przepisów podatkowych jest pro-
wadzona na korzyść podatnika. A więc już wtedy było 
wiadomo, że to pytanie jest nieaktualne. I wtedy było 
wiadomo, i teraz jest wiadomo, że pierwsze pytanie 
dotyczące jednomandatowych okręgów wyborczych 
jest niemożliwe do zrealizowania – oczywiście jeżeli 
byłoby to rozstrzygnięte przez społeczeństwo – jeżeli 
nie zostanie zmieniona konstytucja, bo to w konstytu-
cji jest zawarty zapis proporcjonalnych wyborów do 
Sejmu. I wreszcie drugie pytanie w tym referendum… 
Czy ktokolwiek jest w stanie zrozumieć pytanie: „Czy 
jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego 
sposobu finansowania partii politycznych z budżetu 
państwa?”. To też można różnorako interpretować. 
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(senator K. Wiatr) opartą na wiedzy, gdzie edukacja i umiejętności, jakie 
się nabywa w tym procesie, będą miały zasadnicze 
znaczenie dla przyszłości gospodarczej, dla tego, jaki 
będzie nasz produkt, czy będziemy społeczeństwem 
rolniczym, wydobywczym, przemysłowym, czy bę-
dziemy wytwarzali wartości intelektualne, wytwa-
rzali i przetwarzali wiedzę. Już nie chcę tutaj o tym 
mówić, bo obrażało się tutaj państwa Elbanowskich, 
zresztą również panią minister i inne osoby… No, to 
jest zupełnie nie do przyjęcia. Padło tutaj co najmniej 
dwukrotnie określenie „moja Europa”, „moja Polska”. 
No, ja bym wolał, żebyśmy mówili „nasza Europa”, 
„nasza Polska”, żebyśmy budowali wspólnotę zarów-
no w tych wysiłkach, jak i w tych emocjach.

Mówiono tutaj o konkurencyjności. No, przecież 
była mowa o tym, że ta konkurencyjność nie tyle jest 
związana z wiekiem, ile z jakością edukacji, z doj-
rzałością. Muszę powiedzieć, że ja mówiłem o tym 
wielokrotnie z tej mównicy, aż mi wstyd to powtarzać. 
Ile było nagród Nobla z ekonomii za kapitał ludzki, 
z wyraźnym podkreśleniem systemu wartości, etyki, 
tego, że wykształcenie połączone z etyką, z warto-
ściami to jest dopiero gwarant skoku gospodarczego, 
sukcesu gospodarczego. No, ale nie wszyscy chcą… 
Pan senator tutaj słusznie zauważył, że można mieć 
takie wrażenie, że ktoś chce, żeby to nie byli ludzi my-
ślący, tylko maszyny. Dodajmy, że przecież ideologia 
gender jest wprowadzana już od przedszkola, no ale 
tutaj wszystko jest dobrze. Niektórzy lubują się w mó-
wieniu o wykluczeniu społecznym itd. A jak czują 
się dzieci, że tak powiem, odroczone? Moje wnuki 
chodzą do przedszkola i właśnie za rok, na szczęście 
nie w tym roku, tylko w przyszłym, będzie decyzja 
w tej sprawie. No i oczywiście moja córka chciałaby je 
odroczyć, konkretnie najstarszego, Wojtka, ale mówi 
tak: no ale jego koledzy pójdą wcześniej i on będzie 
wykluczony społecznie, będzie naznaczony, że jest 
mniej zdolny. Ja przytaczam te polemiki, żeby poka-
zać, jak słaba jest argumentacja co do negacji pytań 
drugiego referendum. Bo jeżeli ma się słabe argu-
menty, to się nie zauważa argumentów drugiej strony 
i mówi się, że to jest pierwszy rok, w którym sześcio-
latki idą do szkoły. Nieprawda, Panie Senatorze, już 
od trzech lat chodzą, i tworzone są klasy osobne dla 
dzieci urodzonych między styczniem a czerwcem…

(Senator Marek Borowski: Ale mówimy o obo-
wiązku…)

To też był obowiązek, taki częściowy. Były pewne, 
nazwijmy to, ułatwienia ale obowiązek był. I dlatego 
mam olbrzymią pokusę – patrzę na zegar – żeby po-
wtórzyć przynajmniej te najważniejsze rzeczy doty-
czące sześciolatków, bo jako nauczyciel akademicki, 
ale także, jak mówiłem, wychowawca młodzieży, 
szef Komisji Nauki, Edukacji i Sportu i zespołu do 
spraw wychowania nie mam wątpliwości, że mam 
kompetencje, żeby się na ten temat wypowiadać. Ja 

Ale nie brano tego pod uwagę. I muszę powiedzieć, 
że to jest ten element, który mnie zmobilizował do 
zabrania głosu. I przynajmniej kilka spraw chciałbym 
tutaj przedstawić. Bo jeżeli argumentacja była zgod-
na z własnym poglądem, to się ją powtarzało, a jeśli 
była niezgodna, to się ją pomijało i mówiło to samo 
od nowa, jakby w ogóle nie padły te argumenty. No 
bo w ogóle to ciemnogród, większość krajów Unii 
Europejskiej… to jedyny argument. Nie dla mnie. 
Były okrzyki zamiast argumentów, jak na przykład 
w czasie wystąpienia pani minister. Niestety, tu inter-
weniowałem, może przesadnie emocjonalnie, ale nie 
można takich za przeproszeniem bzdur wypowiadać 
w takim poczuciu pewności siebie. No, nie można.

Ja swoje główne poglądy przedstawiłem na wspól-
nym posiedzeniu komisji i powtórzyłem je w spra-
wozdaniu, co było w pełni uprawnione, bo niczego 
nowego nie mówiłem. No, pan Gorczyca przytaczał 
tutaj jakieś słowa, których ja nie powiedziałem, ale 
nie chcę w to wchodzić.

Przytaczano na przykład opinię pana profesora 
Zolla, że te pytania referendalne nie są ważne. Ale 
ja mówiłem na posiedzeniu połączonych komisji 
i w swoim wystąpieniu jako sprawozdawca, że pan 
profesor Zoll w swojej wypowiedzi uznał także za 
nieważne pytania zadane w referendum pana pre-
zydenta Komorowskiego, o czym tu już mówcy nie 
mówili.

Mówiło się tutaj – pan senator to mówił – o pustym 
roku, chociaż wcześniej ktoś inny powiedział, że dwie 
klasy z pięciu są odroczone i żadnego pustego roku 
nie będzie. Mówi się o tym, że jak dzieci wcześniej 
zaczynają edukację, to będzie lepsza jakość tej edu-
kacji. To jest oczywista nieprawda, ja mówiłem o tym 
wielokrotnie i nikt nie przedstawił argumentów za 
tym, że się mylę. W szczególności przytaczano moją 
wypowiedź, że już na studiach wyższych widać, że 
sześciolatki poszły do szkoły. No, niczego takiego 
nie mówiłem. Owszem, powiedziałem, że obniżenie 
wieku szkolnego wpisuje się w pewne działania obni-
żające jakość edukacji, i podałem przykłady: lektury, 
jedna godzina historii, jedna godzina fizyki i wiele 
innych działań. Ale nie, mówiono: powiedziałem, 
że sześciolatki i już rektorzy się skarżą. No, to jest 
zła wola albo brak argumentów. Ja powiem tak: była 
tutaj mowa o szybszym starcie młodych. No, proszę 
państwa, jest przecież krzywa Gaussa, która mówi 
o rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, przed-
siębiorczości populacji. Jedni szybciej się rozwijają, 
drudzy wolniej. Przecież wiemy, że studenci trzeciego 
roku podejmują ważne misje gospodarcze itd., ale nie 
wszyscy. Więc nie szybszy start młodych, tylko mą-
dry, skuteczny. Ja przecież mówiłem tutaj o tym, że 
budujemy społeczeństwo informacyjne i gospodarkę 
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kilka dni temu w czasie obrad połączonych komisji – 
myślę, że też w piątek, kiedy będą państwo w sposób 
formalny podejmować decyzję w czasie głosowania 
– reprezentować pana prezydenta właśnie w kwestii 
wniosku o zarządzenie referendum ogólnokrajowego 
w tak ważnych dla społeczeństwa trzech sprawach. Pan 
senator Cioch mówił, że nie przypomina sobie, żeby 
szef kancelarii występował w Wysokiej Izbie. To dla 
mnie tym bardziej ogromny zaszczyt, że mogę przed 
państwem występować, reprezentować pana prezy-
denta i reprezentować tak bardzo ważne inicjatywy.

Na zakończenie mogę chyba powiedzieć, że mam 
do państwa prośbę, tylko że tę prośbę wygłaszam 
raczej do stenogramu z posiedzenia Senatu, raczej 
do nagrań, które będą zamieszczone w internecie, 
bo oponentów referendum zarządzonego przez pana 
prezydenta Andrzeja Dudę nie ma dzisiaj już o tej 
porze na sali…

(Senator Marek Borowski: No, jeden jest.)
Ale mimo wszystko…
(Senator Marek Borowski: To ja przekażę.)
(Głos z sali: Ale nie sposób...)
Ale ja nie do pana…
(Senator Andrzej Matusiewicz: Ale z Platformy 

nie ma ani jednego.)
(Głos z sali: Z Platformy ani jednego.)
Panie Marszałku, bardziej mi chodziło o tych, któ-

rzy mają realną większość w tej Izbie, a właśnie nie 
ma żadnej z tych osób, które mają realną większość 
w tej Izbie.

I proszę państwa, chciałabym tak na zakończenie 
poprosić państwa, panie i panów senatorów, o to, żeby 
państwo przychylili się do wniosku, który złożył pan 
prezydent, żeby państwo przychylili się do tego, że 
obywatele mają prawo współdecydować, żeby państwo 
zagwarantowali swoją decyzją, którą będziecie podej-
mować w piątek, że akt głosowania w referendum jest 
w demokracji najbardziej bezpośrednim aktem wyraża-
nia swojej woli, wyrażania swojej opinii na dany temat.

I proszę państwa, nasunęła mi się pewna refleksja. 
Głosowanie nad wnioskiem pana prezydenta Dudy 
będzie w piątek, 4 września. 6 września będzie się od-
bywało zarządzone wcześniej referendum. I jeżeli wy-
nik głosowania, będzie taki, jak dzisiaj widzieliśmy to 
z dyskusji senatorów Platformy Obywatelskiej, którzy 
negują potrzebę zorganizowania tego referendum… 
Przysłuchując się ich wypowiedziom, zadawałam 
sobie pytanie, jaki sygnał da Senat tym wszystkim, 
którzy zamierzali iść na referendum 6 września. Jaki 
to będzie sygnał dla tych osób, które podejmowały 
czy są na etapie podejmowania decyzji, czy zechcą 
zagłosować – bo z jednej strony daje się możliwość, 
a z drugiej strony, kiedy padają inne pytania referen-
dalne, już takiej możliwości się nie daje.

Jeszcze jedna konkluzja, taka jedna myśl czy 
refleksja przyszła mi do głowy w czasie tej debaty. 

nie znalazłem w dzisiejszej długiej debacie, bo trwa 
ona już prawie dwanaście godzin, kontrargumentów. 
Owszem, przedstawiano pewne przesądy europejsko-
ści, pseudonowoczesności, pseudonaukowości, ale 
ja tego nie przyjmuję. Powtórzę, że zgodnie z art. 48 
ust. 1 konstytucji rodzice mają prawo do wychowania 
dzieci… A teraz się mówi: już poszły, to teraz ich 
nie można… No to trzeba było się nad tym zasta-
nowić wcześniej. Jak się mówi do zwolenników, że 
my powinniśmy przewidywać… Ale czy ci, którzy 
to zrobili, przewidywali? Czy to było takie ciężkie 
do przewidzenia? A więc takie są refleksje na ten 
temat. Nie chce już wszystkich tutaj powtarzać, ale 
przecież mamy opinię nauczycieli, mamy zdecydo-
wany sprzeciw rodziców, to wszystko było mówione 
wielokrotnie. Ja powiem tak: nie ma wątpliwości, że te 
pytania są bardzo ważne, że to są trzy bardzo ważne 
sprawy dotyczące naszego społeczeństwa i państwa.

I czwarta sprawa. Mówiłem o tym i na posiedze-
niu komisji, i jako sprawozdawca, i cieszę się, że pan 
senator Jackowski to powtórzył. Ja to nazywałem 
deficytem obywatelskości, a pan senator Jackowski 
mówił o deficycie demokracji. Można tu powiedzieć 
o pewnym braku podmiotowości. Obywatele mu-
szą być podmiotowo traktowani. I dlatego bardzo 
dziękuję panu prezydentowi i pani minister – panu 
prezydentowi za wystąpienie z wnioskiem o to refe-
rendum, a pani minister za cierpliwe przedstawianie 
tych spraw – a także tym sześciu milionom obywateli, 
którzy podpisali się pod tymi wnioskami. Jak słyszeli-
śmy, nie byli przymuszani, jak słyszeliśmy, nie wszy-
scy byli pracownikami Lasów Państwowych, a jednak 
się podpisali. I trzeba to uszanować. Nie wszyscy 
mieli w tym interes, jak to sugerowano w jednej z wy-
powiedzi, że ktoś sobie tak życie urządzał. Uszanujmy 
te głosy. Bardzo dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
Pani minister się zgłasza. Bardzo proszę, Pani 

Minister.

Szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska:
Panie Marszałku! Panie i Panowie Senatorowie!
Kończy się dzisiejsza debata, zaczęła się o 11.00, 

a dochodzi godzina 23.00. Pozwólcie państwo, że na 
zakończenie tej debaty przedstawię kilka refleksji.

Przede wszystkim to dla mnie naprawdę duży za-
szczyt, że mogłam dzisiaj w tej debacie, ale również 

(senator K. Wiatr)



89
81. posiedzenie Senatu w dniu 2 września 2015 r.

Wyrażenie zgody na zarządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referendum (cd.)

(szef M. Sadurska) inicjatywy referendalnej, nie został zmarnowany, bo 
referendum jest sensem naszej demokracji jako ten 
najbardziej bezpośredni akt.

Mówiłam to w pierwszym swoim wystąpieniu. 
Kilka dni temu brałam udział w uroczystościach 
trzydziestopięciolecia porozumień sierpniowych i po-
wstania Solidarności, brałam udział w uroczystościach 
i w Szczecinie, i w Gdańsku. Jakie tam słowa padały? 
Że przecież wtedy mówiło się o potrzebie wolnych 
wyborów, o potrzebie wsłuchania się w głos pracow-
ników. Myślę, że te ideały, które stawały przed ludźmi 
Solidarności trzydzieści pięć lat temu, są bardzo ak-
tualne i dzisiaj. Dlatego też proszę państwa senatorów 
o to, żeby państwo dali szansę temu wnioskowi refe-
rendalnemu, żeby państwo zagłosowali w piątkowym 
głosowaniu za referendum zarządzonym na dzień 
25 października 2015 r. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Informuję, że głosowanie w sprawie wyrażenia 

zgody na zarządzenie przez prezydenta referendum 
ogólnokrajowego zostanie przeprowadzone pod ko-
niec posiedzenia Senatu.

Panie i Panowie Senatorowie, przypominam, że 
jutro o godzinie 9.00 zostanie wykonane pamiątkowe 
zdjęcie senatorów ósmej kadencji. Zapraszam.

Ogłaszam przerwę do godziny 9.30 dnia jutrzej-
szego.

Dziękuję bardzo.

Wracam myślą chyba do roku 2008 czy 2009, kiedy 
w tej Izbie…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: 2008.)
Do roku 2008. Wtedy również toczyła się dys-

kusja nad wnioskiem referendalnym złożonym też 
przez prezydenta Rzeczypospolitej, prezydenta Lecha 
Kaczyńskiego. I wniosek również nie zyskał akceptacji 
Wysokiej Izby. Można więc powiedzieć zdanie, które 
samo się ciśnie na usta, że tylko prezydenci popierani 
przez daną opcję mają możliwość skutecznego złożenia 
wniosku, a ci prezydenci, którzy nie są popierani przez 
większość, takiej możliwości nie mają. Bo jeżeli stanie 
się tak, jak to wynika z głosów senatorów Platformy, 
to wniosek złożony przez prezydenta Dudę również 
może przepaść, tak jak tamten z 2008 r.

Szanowni Państwo, niezależnie od wyniku refe-
rendum prezydent Andrzej Duda tym, że złożył wnio-
sek do Senatu o wyrażenie zgody na przeprowadzenie 
referendum w sprawie trzech tak ważnych tematów 
w dniu 25 października bieżącego roku, daje sygnał. 
Daje sygnał, że jest otwarty na inicjatywy reprezen-
tatywnych grup obywateli. Daje sygnał, że będzie 
prezydentem dialogu. Daje społeczeństwu sygnał, że 
głos ludzi, głos Polaków jest dla niego bardzo waż-
nym głosem i że on ten głos będzie szanował. Dlatego, 
Szanowni Państwo, dziękując za tę dyskusję, dyskusję 
również dla mnie bardzo ważną, proszę państwa se-
natorów, żeby jednak te sześć milionów podpisów… 
żeby ten wielki wysiłek, który podjęli przedstawiciele 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 22 minut 54)



(Posiedzeniu przewodniczą marszałek Bogdan Boru-
sewicz oraz wicemarszałkowie Jan Wyrowiński, Maria 
Pańczyk-Pozdziej i Stanisław Karczewski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Wznawiam posiedzenie.
Senatorowie sekretarze już zajęli miejsca przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu pięt-

nastego porządku obrad: informacja z działalności 
Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku.

Pragnę powitać obecnego na posiedzeniu Senatu 
przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, 
pana Romana Hausera.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 927.
Marszałek Senatu otrzymaną informację skiero-

wał do Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji. Komisja na posiedzeniu w dniu 2 lipca 
2015 r. zapoznała się z przedstawioną informacją 
i poinformowała o tym marszałka Senatu.

Proszę pana przewodniczącego Romana Hausera 
o zabranie głosu i przedstawienie informacji.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser:
Wielce Szanowny Panie Marszałku! Wielce 

Szanowni Panie i Panowie Senatorowie!
Mam zaszczyt prosić o wysłuchanie informacji 

z działalności Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 r. 
Jak pan marszałek był łaskaw powiedzieć, informacja 
jest zawarta w druku senackim i jest dostępna wszyst-
kim paniom i panom senatorom, w związku z czym, 
jeśli pan marszałek pozwoli, skoncentruję się na naj-
istotniejszych kwestiach związanych z działalnością 
Krajowej Rady Sądownictwa, a nie będę powtarzał 
całego sprawozdania, dostępnego Wysokiej Izbie.

Szanowni Państwo! Krajowa Rada Sądownictwa, 
jak dobrze wszystkim państwu wiadomo, jest 
dość szczególnym konstytucyjnym organem 
Rzeczypospolitej Polskiej, w skład którego wchodzą 

przedstawiciele sędziów oraz przedstawiciele polity-
ków. W skład Krajowej Rady Sądownictwa oprócz 
sędziów wchodzi dwóch senatorów, czterech posłów 
oraz przedstawiciel prezydenta Rzeczypospolitej. 
Zatem jest to ciało o charakterze mieszanym, złożone 
z przedstawicieli korporacji zawodowych i przedsta-
wicieli polityków.

Wśród głównych zadań Krajowej Rady 
Sądownictwa wyliczonych w Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej nie sposób wyróżnić tych, 
które są istotniejsze, i tych, które są mniej istotne, bo 
wszystkie są równie ważne i zadaniem Krajowej Rady 
Sądownictwa jest realizowanie tych swoich zadań.

Z praktycznego punktu widzenia najistotniej-
szą rolę do odegrania Krajowa Rada Sądownictwa 
ma w kwestii przedstawiania prezydentowi 
Rzeczypospolitej kandydatów do pełnienia urzędu 
na stanowisku sędziego. W tym zakresie w minionym 
roku Krajowa Rada Sądownictwa rozpatrywała kan-
dydatury tysiąca ośmiuset czterdziestu sześciu kandy-
datów, którzy wnieśli osiem tysięcy dziewięćdziesiąt 
trzy zgłoszenia. Jest to związane z obowiązywaniem 
poprzedniej regulacji, mówiącej, że kandydat zgłasza 
się na kilka stanowisk sędziowskich. Każda z tak 
zgłoszonych kandydatur musiała być indywidualnie 
rozpatrzona przez Krajową Radę Sądownictwa, co 
powodowało, że na jednym posiedzeniu jedna kan-
dydatura była przedstawiana wielokrotnie.

Pewna nowość, którą zaobserwowaliśmy w roku 
ubiegłym, jeśli chodzi o przedstawianie prezydento-
wi kandydatów do pełnienia urzędu sędziowskiego, 
polega na tym, że do 11% wzrosła liczba kandydatów 
przedstawianych nie spośród asystentów i referenda-
rzy sądowych, a adwokatów, prokuratorów i przedsta-
wicieli świata nauki. To jest wzrost o 6% w stosunku 
do lat minionych. Myślę, że to jest dobra tendencja 
i zamierzamy w kolejnych latach zwiększyć w wy-
miarze sprawiedliwości grono osób wywodzących 
się z innych zawodów prawniczych. Spośród tych 
tysiąca ośmiuset sześćdziesięciu czterech kandydatów 
Krajowa Rada Sądownicza przedstawiła prezyden-
towi wnioski o powołanie na stanowiska sędziow-
skie czterystu czterdziestu dwóch osób, głównie na 

(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 32)
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(przewodniczący R. Hauser) Dziś w większości przypadków czy też prawie wy-
łącznie na pierwsze stanowisko sędziowskie przy-
chodzą osoby, które nigdy nie wydały samodzielnie 
żadnego orzeczenia, bo są to głównie osoby wybrane 
spośród asystentów sędziów i asesorów. Powrót in-
stytucji asesury będzie miał ten zasadniczy walor, że 
po dwóch, trzech latach, także po przebiegu instan-
cji sądowych, po weryfikacji orzeczeń wydawanych 
przez asesorów, będzie możliwość przyjrzenia się, 
na ile dana osoba jest przygotowana do pełnienia tak 
ważnego przecież urzędu sędziowskiego. Tak że raz 
jeszcze bardzo gorąco dziękuję za to, że niezależ-
nie od wszystkich wątpliwości, jakie się pojawiały 
w związku z powrotem asesury, wspomniana insty-
tucja wróciła do polskiego wymiaru sprawiedliwości.

Jak Wysokiej Izbie wiadomo, uchwały Krajowej 
Rady Sądownictwa dotyczące powołania na stanowi-
sko sędziowskie podlegają weryfikacji czy kontroli 
przez Sąd Najwyższy. Osoby, które są nieusatysfak-
cjonowane uchwałą Krajowej Rady Sądownictwa, 
w szczególności o odmowie przedstawienia kandy-
datury prezydentowi, mają prawo odwołać się do 
Sądu Najwyższego. W minionym roku takich od-
wołań do Sądu Najwyższego, który wydał orzecze-
nia w danych sprawach, było siedemdziesiąt osiem. 
Sąd Najwyższy uchylił jedenaście uchwał Krajowej 
Rady Sądownictwa i skierował je do ponownego 
rozpoznania. Moim zdaniem ocena funkcjonowa-
nia Krajowej Rady Sądownictwa w omawianym tu 
zakresie dokonana przez Sąd Najwyższy świadczy 
o rzetelnej pracy Krajowej Rady Sądownictwa, bo 
procent orzeczeń Sądu Najwyższego uchylających 
uchwały i przekazujących je do ponownego rozpo-
znania jest stosunkowo niewielki. A wszyscy państwo 
dobrze wiecie, że liczba osób aplikujących obecnie do 
zawodu sędziowskiego jest liczbą znaczącą. I młodzi 
ludzie szukający dziś zatrudnienia na coraz bardziej 
złożonym rynku prawniczym zawsze będą próbowali 
uzyskać korzystne dla siebie rozstrzygnięcie. Z tego 
wynika wzrastająca liczba spraw wpływających do 
Sądu Najwyższego.

Także od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa 
dotyczących przeniesienia sędziego w stan spo-
czynku przysługuje sędziom odwołanie do Sądu 
Najwyższego. W zeszłym roku były trzydzieści dwa 
takie odwołania. Sąd Najwyższy uchylił i skierował 
do ponownego rozpoznania dwie uchwały Krajowej 
Rady Sądownictwa. Tak więc tutaj też mamy do czy-
nienia ze stosunkowo wysokim procentem skutecz-
ności uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.

Kolejna istotna kwestia, którą chciałbym podnieść 
i podzielić się refleksją na jej temat z Wysoką Izbą, to 
ważne zadania Krajowej Rady Sądownictwa związa-
ne z opiniowaniem projektów aktów normatywnych 
dotyczących sądownictwa i sędziów. W minionym 
roku Krajowa Rada Sądownictwa rozpatrzyła sto 

pierwsze stanowisko sędziowskie, czyli na stanowisko 
sędziego sądu rejonowego.

Jak państwu dobrze wiadomo, z dniem 1 paździer-
nika zaczęły obowiązywać nowe przepisy dotyczące 
trybu powoływania na stanowisko sędziowskie, mia-
nowicie następuje to w trybie postępowania telein-
formatycznego. Chciałbym w tym miejscu bardzo 
gorąco podziękować Wysokiej Izbie za zaangażo-
wanie i przeprowadzenie tej reformy, która, w moim 
przekonaniu, w sposób znaczący przyspieszy postę-
powanie nominacyjne, ale także pozwoli Krajowej 
Radzie Sądownictwa na pełniejsze przyjrzenie się 
tym, którzy aplikują na pierwsze stanowisko sędziow-
skie. Do tej pory Krajowa Rada Sądownictwa w wie-
lu przypadkach pracowała nie tylko na dokumen-
tach papierowych przedstawianych przez kandydata 
i ściąganych z jednostek, z których się wywodzili, ale 
także prowadziła bezpośrednie rozmowy z osobami 
ubiegającymi się o stanowisko sędziowskie. W mi-
nionej kadencji rada odbyła czterysta siedemdziesiąt 
pięć takich spotkań i przeprowadziła dwieście dwa-
dzieścia trzy rozmowy z osobami ubiegającymi się 
o stanowisko sędziowskie. Niejako na dwa sposoby… 
Zapraszaliśmy też na posiedzenie Krajowej Rady 
Sądownictwa odpowiednich prezesów sądów i kan-
dydatów, którzy, jak się wydawało, mieli mniej więcej 
równe kwalifikacje. W tej rozmowie bezpośredniej 
chodziło o przyjrzenie się walorom osobowościowym 
kandydata. Myślę, że nowe regulacje związane z tym 
rozwiązaniem – to jest że obecnie można kandydować 
na tylko jedno stanowisko sędziowskie, a nie na wie-
le stanowisk – w sposób oczywisty doprowadzą do 
tego, że tych kandydatur wpływających do Krajowej 
Rady Sądownictwa będzie mniej, i być może w nie-
dalekim czasie uda się też doprowadzić do tego, co, 
moim zdaniem, byłoby ideałem w przypadku powo-
ływania na stanowiska sędziowskie, że Krajowa Rada 
Sądownictwa będzie mogła osobiście rozmawiać ze 
wszystkimi kandydatami, bo to dawałoby pełniejsze 
możliwości poznania osób, które ubiegają się o sta-
nowiska sędziowskie.

Proszę mi pozwolić podziękować w tym miejscu 
Wysokiej Izbie za znaczący wkład w przywrócenie 
do polskiego wymiaru sprawiedliwości instytucji ase-
sora. Instytucja asesora, która zostanie przywrócona 
polskiemu wymiarowi sprawiedliwości 1 stycznia 
2016 r., powinna doprowadzić do tego, że będziemy 
mieli więcej danych umożliwiających rzeczywistą 
weryfikację tego, czy osoba dochodząca do wymia-
ru sprawiedliwości jest do orzekania odpowiednio 
przygotowana. Teraz, o czym wszyscy państwo do-
skonale wiecie, możliwości sprawdzenia rzeczywistej 
przydatności do wykonywania niezwykle złożonego 
i trudnego zawodu sędziowskiego są ograniczone. 
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(przewodniczący R. Hauser) dziesięciu dwóch sędziów. W przypadku wszystkich 
tych spraw Krajowa Rada Sądownictwa wysłuchała 
sprawozdania specjalnego zespołu, który funkcjonuje 
w radzie – zespołu do spraw dyscyplinarnych – i ana-
lizowała, czy od orzeczeń sądów dyscyplinarnych 
funkcjonujących przy sądach apelacyjnych wnosić 
środki odwoławcze do Sądu Najwyższego.

Chcę poinformować, że w minionym roku Krajowa 
Rada Sądownictwa wniosła do Sądu Najwyższego 
osiem odwołań od orzeczeń sądów dyscyplinarnych. 
Jedno odwołanie zostało wniesione na korzyść sę-
dziego. W siedmiu przypadkach Krajowa Rada 
Sądownictwa wnosiła odwołania na niekorzyść sę-
dziego, uznając, że orzeczenie sądu dyscyplinarnego 
pierwszej instancji w zakresie wymiaru kary było 
zbyt liberalne czy zbyt łagodne. Stąd wniosek do 
Sądu Najwyższego o weryfikację orzeczenia sądu 
dyscyplinarnego.

Kolejna sprawa – jest to zagadnienie pojawiające 
się w działaniu wszystkich organów Rzeczypospolitej 
Polskiej – to skargi wpływające od obywateli, które 
jesteśmy zobowiązani rozpatrywać. W minionym 
roku do Krajowej Rady Sądownictwa wpłynęło łącz-
nie tysiąc sto osiemdziesiąt osiem skarg o różnym 
charakterze. W zdecydowanej większości skargi po-
chodzą od obywateli, którzy wyrażają swoje niezado-
wolenie z rozstrzygnięcia sądowego. Wszystkie skargi 
są badane przez specjalne zespoły Krajowej Rady 
Sądownictwa i w takim zakresie, w jakim Krajowa 
Rada Sądownictwa jest do tego upoważniona, po-
dejmowane są działania w celu zbadania zasadności 
skarg.

W jednym przypadku Krajowa Rada Sądownictwa 
zdecydowała się skorzystać ze swoich szczególnych 
uprawnień i w ramach rozpatrywania wniesionej skar-
gi przeprowadziła wizytację orzecznictwa sędziego, 
w stosunku do którego formułowane były zarzuty 
w związku z prowadzonym postępowaniem sądo-
wym. Zarzuty okazały się zarzutami nieuzasadnio-
nymi, w związku z czym Krajowa Rada Sądownictwa 
nie podjęła działań o charakterze dyscyplinarnym.

Jak Wysokiej Izbie wiadomo, Krajowa Rada 
Sądownictwa wiele lat temu ustanowiła medal 
o charakterze honorowym, którym odznaczani są 
sędziowie szczególnie zasłużeni dla wymiaru spra-
wiedliwości. W minionym roku medalem o nazwie 
„Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości – Bene 
Merentibus Iustitiae” Krajowa Rada Sądownictwa 
odznaczyła czterdziestu siedmiu sędziów, w tym czte-
rech sędziów Sądu Najwyższego, sześciu sędziów 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, szesnastu sę-
dziów sądów apelacyjnych, dwudziestu sędziów są-
dów okręgowych i jednego sędziego sądu rejonowego. 
Chciałbym bardzo mocno podkreślić, że odznacze-
nie przyznawane przez Krajową Radę Sądownictwa 
nie jest nadawane powszechnie. Jest ono nadawane 

osiemdziesiąt dziewięć projektów aktów normatyw-
nych, sto dwanaście projektów ustaw, cztery zało-
żenia do projektów ustaw, sześćdziesiąt projektów 
rozporządzeń oraz jeden projekt obwieszczenia mar-
szałka Sejmu. I tu mam jedną refleksję, proszę po-
zwolić mi podzielić się nią z Wysoką Izbą. Krajowa 
Rada Sądownictwa, podobnie zresztą jak Senat czy 
inne organy kolegialne, pracuje na posiedzeniach. 
Posiedzenia co do zasady odbywają się raz w miesią-
cu. W minionym roku Krajowa Rada Sądownictwa 
odbyła czternaście posiedzeń plenarnych, które 
trwały łącznie pięćdziesiąt jeden dni. To świadczy 
o niesłychanie dużym zaangażowaniu sędziów pra-
cujących w Krajowej Radzie Sądownictwa. Głównym 
problemem Krajowej Rady Sądownictwa w zakresie 
opiniowania projektów aktów prawnych jest to, że 
niekiedy nie mamy czasu, by sporządzić czy wy-
pracować opinie. Jak Wysokiej Izbie wiadomo, od 
wielu lat funkcjonuje taki zwyczaj czy taka praktyka, 
że akty prawne przychodzące do zaopiniowania… 
To wszystko odbywa się w bardzo szybkim tempie, 
najczęściej termin na wyrażenie opinii jest terminem 
czternastodniowym, a pismo z prośbą o sporządzenie 
opinii kończy się adnotacją, że brak opinii w terminie 
czternastu dni będzie uznany za pozytywną ocenę 
projektu.

Przede mną, jako przewodniczącym Krajowej 
Rady Sądownictwa, stoi zawsze jeden problem: czy 
projektowany akt prawny wymaga specjalnego po-
siedzenia Krajowej Rady Sądownictwa, czy ono jest 
konieczne, by wywiązać się z obowiązku opiniowa-
nia. W sytuacjach, kiedy dochodzimy do wniosku, że 
mamy do czynienia z regulacjami niezwykle istotny-
mi, typu kodeksowego czy dotyczącymi organizacji 
całego wymiaru sprawiedliwości, decydujemy się 
na specjalne posiedzenia, niezależnie od wszystkich 
wątpliwości związanych na przykład z oderwaniem 
sędziów członków Krajowej Rady Sądownictwa od 
bieżącego orzekania. Sędziowie członkowie Krajowej 
Rady Sądownictwa normalnie wykonują swoje obo-
wiązki sędziowskie, w związku z tym każde dodatko-
we, nieplanowane posiedzenie powoduje perturbacje 
w sądach macierzystych, w których dani sędziowie 
wykonują swoje obowiązki. Myślę, że warto się nad 
tym zastanowić i być może wspólnie wypracować 
jakieś sposoby działania, które pozwoliłyby Krajowej 
Radzie Sądownictwa rzetelnie wypełniać obowiązek 
opiniowania projektów aktów prawnych przychodzą-
cych do Krajowej Rady Sądownictwa.

Istotną kompetencją Krajowej Rady Sądownictwa 
są kwestie związane z odpowiedzialnością dyscy-
plinarną sędziów oraz sprawami etyki zawodowej. 
W minionym roku do Krajowej Rady Sądownictwa 
wpłynęły sprawy dyscyplinarne dotyczące stu pięć-
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(przewodniczący R. Hauser) Już na samo zakończenie chciałbym po raz kolejny 
prosić Wysoki Senat, aby w pracach nad budżetem 
na kolejny rok, tak jak w roku minionym, wesprzeć 
działania Krajowej Rady Sądownictwa zmierzające 
do pozyskania siedziby Krajowej Rady Sądownictwa, 
co w perspektywie kilku lat, w dłuższej perspektywie 
pozwoliłoby w znaczący sposób zaoszczędzić syste-
matycznie wydatkowane pieniądze.

Panie Marszałku, jeśli pan marszałek pozwoli, tyle 
podstawowych informacji. Jestem gotowy do udzie-
lenia odpowiedzi na pytania.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tania panu przewodniczącemu Romanowi Hauserowi?
Pan senator Jackowski, pan senator Cioch, pan 

senator Seweryński, pan senator Matusiewicz i pan 
senator Wojciechowski. Tak? W takiej kolejności.

Pan senator Jackowski, proszę bardzo.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam takie pytanie. Mianowicie niedawno została 

przyjęta w parlamencie ustawa ograniczająca zakres 
immunitetu, w tym również sędziowskiego. Jakie 
jest stanowisko Krajowej Rady Sądownictwa w tej 
materii? Pytam, ponieważ spory prawne wywoływało 
to, czy jest możliwość zrzeczenia się przez sędziego 
immunitetu w przypadku popełnienia wykroczenia 
drogowego. To jedno.

I drugie moje pytanie. Czy znana jest jakaś staty-
styka, ile osób ze środowiska sędziowskiego w roku 
2014 naruszyło przepisy ruchu drogowego? Jaka to 
jest liczba? Pytam, bo w mediach pojawiają się różne 
dane. Może tutaj, u źródła otrzymalibyśmy precyzyj-
niejszą informację. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan Senator Cioch, proszę uprzejmie.

Senator Henryk Cioch:
Przepraszam, miałem problem z uruchomieniem 

mikrofonu.
Panie Przewodniczący! Panie Prezesie! Panie 

Profesorze! Chciałbym zapytać o taką kwestię: czy 
ten proces, który ciągle podlega udoskonalaniu, 
umożliwiania dostępu do wykonywania zawodu 
sędziego, należy uznać za zakończony? Chodzi mi 
przede wszystkim o kwestię funkcjonowania szkoły, 
która kształci przyszłych sędziów, ponieważ w cza-

wyłącznie sędziom przechodzącym w stan spoczyn-
ku. Sędziów przechodzących w stan spoczynku jest 
rocznie około trzystu, czterystu, a w ubiegłym roku 
uhonorowano tylko czterdziestu siedmiu. Chcemy 
utrzymać wysoką rangę naszego honorowego od-
znaczenia. Chcemy, by sędzia odchodzący w stan 
spoczynku otrzymywał takie odznaczenie tylko wte-
dy, gdy jego zasługi dla wymiaru sprawiedliwości 
wymagają szczególnego podkreślenia.

Krajowa Rada Sądownictwa wykonuje swoje 
obowiązki, jak mówiłem, w składzie złożonym. 
Jeśli pan marszałek i Wysoka Izba pozwolą, chciał-
bym – zresztą podobnie jak w roku minionym – 
bardzo gorąco podziękować przedstawicielom 
Senatu w Krajowej Radzie Sądownictwa, pani 
marszałek Grażynie Sztark i panu przewodniczą-
cemu Piotrowi Zientarskiemu, za udział w pracach 
Krajowej Rady Sądownictwa. Nie jest to udział 
o charakterze formalnym, jest to udział o charak-
terze merytorycznym, nie tylko w sprawach opinio-
wania aktów prawnych, ale – co szczególnie mocno 
podkreślam – także w zespołach oceniających kan-
dydatów na stanowiska sędziowskie. To pozwala 
nam na wykorzystanie wiedzy i doświadczenia 
państwa senatorów w znalezieniu wśród licznych 
grup ubiegających się o stanowisko sędziowskie 
kandydatów o największym doświadczeniu, o do-
brym doświadczeniu, dobrze rokujących, jeśli cho-
dzi o wymiar sprawiedliwości.

Chciałbym także w tym miejscu, jeśli pan marsza-
łek pozwoli, gorąco podziękować Wysokiej Izbie za 
wsparcie wielu propozycji wychodzących z Krajowej 
Rady Sądownictwa. Mam jako przewodniczący 
Krajowej Rady Sądownictwa głębokie przekonanie, 
że Krajowa Rada Sądownictwa i cały wymiar spra-
wiedliwości mają w Wysokiej Izbie dobre wsparcie 
i możemy naszymi propozycjami, aczkolwiek nie 
mamy formalnie takich uprawnień, sygnalizować 
przez członków krajowej rady spośród państwa sena-
torów te kwestie, które naszym zdaniem dla funkcjo-
nowania wymiaru sprawiedliwości są ważne i które 
należałoby podjąć.

Chciałbym także podziękować za te zapowiedzi, 
które są zapowiedziami politycznymi, że być może 
w pewnym stopniu zostanie uregulowany w roku 
2016 problem od wielu lat zamrożonych uposażeń 
pracowników administracji sądowej. Zaczynamy 
mieć coraz większe kłopoty w wymiarze sprawie-
dliwości związane z niezadowoleniem pracowników 
sądowych i te zapowiedzi, które już się pojawiły – ja 
mam nadzieję, że one zostaną zrealizowane w toku 
prac budżetowych – pozwalają liczyć na to, że atmos-
fera wewnątrz wymiaru sprawiedliwości w sposób 
znaczący się poprawi.
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(senator H. Cioch) dorobek literatury prawniczej, doktryny – nie może 
zrezygnować. W związku z tym jest tu pewien pro-
blem natury konstytucyjnej. Myślę, że bez zmiany 
przepisów konstytucji ta regulacja nie ostatnie się 
przed Trybunałem Konstytucyjnym. Ja z oczywistych 
względów nie chciałbym, by z takim wnioskiem do 
Trybunału Konstytucyjnego występowała Krajowa 
Rada Sądownictwa, ponieważ mogłoby to być ode-
brane jako pewna niezręczność, ale będę zastanawiał 
się nad tym, który z organów uprawnionych do ba-
dania konstytucyjności ustawy mógłby ten przepis 
poddać orzecznictwu Trybunału Konstytucyjnego. 
Jeśli Trybunał Konstytucyjny uzna, że dotychcza-
sowe rozumienie immunitetu materialnego powinno 
podlegać weryfikacji, to oczywiście sprawa będzie 
jasna. Ja osobiście mogę powiedzieć, jeśli mi wolno 
na tej sali to powiedzieć, że jako sędzia i jako także 
kierowca wolałbym mieć możliwość poddania się 
normalnej odpowiedzialności za wykroczenie w ru-
chu drogowym. Dla mnie jest niewyobrażalne – i nie 
miałem takiej sytuacji – bym wyjmował legitymację 
sędziowską i mówił, że nie poddaję się postępowaniu 
mandatowemu, ponieważ jestem chroniony immuni-
tetem sądowym. Jeśli rozwiązanie w takim kierunku 
by zmierzało, to oczywiście jestem za takim roz-
wiązaniem. Myślę, że nie ma specjalnych powodów, 
dla których sędziowie aż tak szeroko mieliby być 
chronieni immunitetem. Taka jest moja odpowiedź na 
pierwsze pytanie pana senatora. Aczkolwiek podkre-
ślam, że moim zdaniem dzisiaj ta ustawa ze względów 
konstytucyjnych budzi zasadnicze wątpliwości.

Jeśli chodzi o statystykę, to moja wiedza jest po-
dobna do wiedzy pana senatora. Ja nie dostaję jako 
przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa ani 
od Policji, ani od Inspekcji Transportu Drogowego 
żadnych informacji na temat tego, w ilu przypadkach 
sędziowie naruszyli przepisy prawa o ruchu drogo-
wym i odmówili zapłacenia mandatu. Mogę tylko po-
wiedzieć, że z rozmów z niektórymi sędziami wiem, 
że podejmują oni w tym zakresie własną inicjatywę i, 
kiedy naruszają przepisy prawa o ruchu drogowym, 
płacą mandaty. Jest tu oczywiście problem dotyczący 
tego, czy zapłacenie mandatu nie powinno powodo-
wać odpowiedzialności dyscyplinarnej za złamanie 
materialnego immunitetu sądowego, ale są to już, że 
tak powiem, bardzo indywidualne wybory poszcze-
gólnych sędziów.

Jeśli chodzi o pytania pana senatora Ciocha i pana 
senatora Seweryńskiego, powiem, że Krajowa Rada 
Sądownictwa od początku, kiedy dyskutowana była ta 
kwestia, zgłaszała wątpliwości, czy model dochodze-
nia do zawodu sędziego poprzez naukę w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury jest modelem 
właściwym. Z mojej wiedzy na temat funkcjonowa-
nia tego rodzaju szkół w krajach Unii Europejskiej 
wynika, że szkoły zobowiązane są nie do kształcenia 

sie kadencji, która właśnie mija, ciągle były różnego 
rodzaju wystąpienia uczących się w tejże tak zwanej 
szkole krakowskiej, którzy mają pretensję, że jeżeli 
nie uzyskają dostępu do stanowiska referendarza, do 
stanowiska sędziego, nie podejmą pracy w wymiarze 
sprawiedliwości, to muszą zwracać pobrane przez te 
lata świadczenia itd. Czy pana zdaniem, krótko mó-
wiąc, oni powinni mieć coś zagwarantowane, a jeżeli 
tak, to co? Czy co najmniej stanowisko asystenta, czy 
co najmniej stanowisko referendarza, czy ewentual-
nie również – no, takie jest założenie – stanowisko 
sędziego?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Seweryński. Proszę uprzejmie.

Senator Michał Seweryński:
Panie Przewodniczący, ja właśnie chciałbym roz-

szerzyć pytanie…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Zdaje się, że nie 

ma…)
Mój jest włączony.
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Jest włączony? 

Okej.)
Chciałbym rozszerzyć pytanie pana senato-

ra Ciocha w ten sposób, że zapytam, czy zdaniem 
pana przewodniczącego po tych licznych zmianach 
– zwłaszcza w ostatniej kadencji parlamentarnej – 
jakie nastąpiły w przepisach o karierze sędziowskiej, 
w drodze dochodzenia do tego stanowiska, mamy już 
optymalny model, czy też potrzebne są jakieś zmiany, 
a jeżeli tak, to jakie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I proszę pana przewodniczącego o odpowiedzi 

na pytania.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Pytania pana senatora Jackowskiego… Panie 

Senatorze, gdy chodzi o pierwsze pytanie, związa-
ne z immunitetem, to jurydycznie sprawa jest dość, 
bym powiedział, prosta i oczywista. Przepisy kon-
stytucji zapewniają sędziom immunitet o charakterze 
materialnym i z tego immunitetu sędzia – taki jest 
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(przewodniczący R. Hauser) wypłacane w pełnym zakresie, a po przepracowaniu 
mniejszej liczby lat, na przykład ośmiu, uposażenie 
byłoby zmniejszone, powiedzmy, do 90% itd. To by-
łoby do zrobienia i jednocześnie w pewien sposób 
oczyszczałoby atmosferę, tak że nie byłoby zarzutów, 
że dochodzenie do wymiaru sprawiedliwości jest dą-
żeniem do uzyskania stanu spoczynku.

Myślę więc, Panie Senatorze, Panie Profesorze, że 
w naszym modelu kształcenia sędziowskiego musimy 
jeszcze zastanawiać się nad tym, co by poprawiać. 
Moim zdaniem nie może być tak, że stwarzalibyśmy 
gwarancję stanowiska sędziowskiego dla absolwen-
tów Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. 
Bo dostęp do wszystkich stanowisk, w tym także 
do stanowiska sędziowskiego, powinien być równy. 
Nie możemy zablokować wszystkich wolnych etatów 
w powszechnym wymiarze sprawiedliwości tylko dla 
absolwentów tej szkoły, ponieważ musimy stwarzać 
możliwości funkcjonowania w tym zawodzie czy 
dochodzenia do tego zawodu także osobom z innych 
profesji prawniczych.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Matusiewicz, potem pan senator 

Wojciechowski, a potem senator Borusewicz.
(Głos z sali: I senator Paszkowski…)
Pan senator Paszkowski też się zgłaszał, tak?
(Senator Bohdan Paszkowski: Dobrze, tak.)
Tak jest zapisane, Panie Senatorze, a ja widziałem, 

że podniósł pan rękę.
(Głos z sali: Jakże mogłoby być inaczej.)
Proszę uprzejmie.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący! W sprawozdaniu Krajowej 

Rady Sądownictwa z 2 czerwca jest zawartych je-
denaście postulatów, z których już kilka zostało 
spełnionych. Mam na myśli sprawę asesury, sprawę 
nowego modelu kształcenia sędziów i prokuratorów, 
zmiany w ustawie o Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury. Przeprowadziliśmy to już przez cały 
proces legislacyjny. Jest również kwestia mediacji 
w sprawach cywilnych, też ustawa została już uchwa-
lona przez obie Izby.

Mnie jednak, Panie Przewodniczący, zaniepoko-
iło takie stwierdzenie zawarte jako postulat bodajże 
w punkcie trzecim, że dochodzi do zakłócenia równo-
wagi władz, to dotyczy oczywiście art. 10 konstytucji, 
i że jest coraz szersza ingerencja władzy wykonawczej 
w działanie wymiaru sprawiedliwości. Czy pan prze-
wodniczący mógłby przybliżyć tę kwestię i ewentu-
alnie podać jakieś przykłady? Bo to jest niesłychane. 

do objęcia stanowiska sędziowskiego, ale raczej do 
doskonalenia kadr czy odpowiedniego przygotowania 
osób, które do tej pory nie były związane z wymiarem 
sprawiedliwości. Takie szkoły w ramach krótkich 
kursów przygotowują na przykład adwokata do wyko-
nywania obowiązków sędziowskich. Model oparty na 
założeniu, że dochodzenie do zawodu sędziowskiego 
jest możliwe wyłącznie poprzez szkolenie w Krajowej 
Szkole Sądownictwa i Prokuratury, był, moim zda-
niem, rozwiązaniem rewolucyjnym i chyba błędnym. 
Wydaje mi się, że powinniśmy w jeszcze większym 
stopniu niż do tej pory dążyć do tego, by do pracy 
w wymiarze sprawiedliwości przychodziły osoby 
o znacznie większym doświadczeniu życiowym. 
Sprawowanie wymiaru sprawiedliwości wiąże się 
nie tylko z dobrą znajomością przepisów prawa i do-
brą znajomością orzecznictwa sądowego, lecz także 
z koniecznością posiadania pewnego doświadczenia, 
pewnej eksperiencji życiowej. Marzy mi się wymiar 
sprawiedliwości, do którego w szerszym niż do tej 
pory zakresie włączają się osoby z innych zawodów 
prawniczych – adwokaci, radcowie prawni, prokura-
torzy, przedstawiciele świata nauki. Problem jednak 
jest taki, że choć mamy kandydatów do pracy w wy-
miarze sprawiedliwości wśród adwokatów i radców 
prawnych, to zazwyczaj są to kandydatury do pracy 
w sądach wyższych instancji. W rzadkich przypad-
kach kandydatura adwokata lub radcy prawnego jest 
kandydaturą do sądu rejonowego. I jest to zrozumiałe 
ze względów czysto ekonomicznych. Funkcjonujący 
adwokat, jeśli pracuje w dobrej kancelarii, ma znacz-
nie wyższe dochody niż sędzia zaczynający karierę 
sądową. Jednocześnie nie możemy dopuścić do tego, 
aby do pracy w wyższych instancjach sądowych przy-
chodziły wyłącznie osoby z grona adwokatów i rad-
ców prawnych. Jak powiedziałem, potrzebna jest tu 
większa paleta doświadczeń życiowych.

W przypadku działań, o których mówię, być może 
warto byłoby zastanowić się także nad tym, w jakim 
zakresie osoby dochodzące do pracy w wymiarze 
sprawiedliwości w wieku dojrzałym otrzymywałyby 
świadczenia związane ze stanem spoczynku. Chodzi 
o to, by przechodzenie do wymiaru sprawiedliwości 
u kresu kariery prawniczej w innym zawodzie nie 
było związane wyłącznie z oczekiwaniem uposażenia 
w stanie spoczynku. Myślę, że możliwe są tutaj do 
wypracowania pewne formuły. Sędziowie Trybunału 
Konstytucyjnego otrzymują upoważnienie do pełnych 
świadczeń przysługujących w stanie spoczynku po 
przepracowaniu kadencji, czyli dziewięciu lat. Być 
może podobne rozwiązania można byłoby wprowa-
dzać w powszechnym wymiarze sprawiedliwości. 
Czyli można by określić, że po dziewięciu lub wię-
cej latach pracy uposażenie w stanie spoczynku jest 
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(senator A. Matusiewicz) władzy administracyjnej, władzy ustawodawczej 
i władzy sądowniczej.

Ale niech pan powie: jak wygląda kwestia czasu 
trwania postępowań sądowych? Bo to też był problem 
podnoszony kilka lat temu. O ile trudno nam oceniać 
orzeczenia sądu i prawidłowość tych orzeczeń, o tyle 
czas trwania postępowań jest istotnym wskaźnikiem 
możliwości korzystania z wymiaru sprawiedliwości. 
Jak wygląda kwestia przewlekłości postępowań są-
dowych? Czy to się skraca, czy nie? Jak to wygląda 
na mapie kraju? Kiedyś sądy warszawskie były tymi 
sądami, w których postępowanie trwało najdłużej. 
Tak było ze względu na natłok spraw, ale też… Kiedy 
się temu przyglądałem, to widziałem, że wydłużenie 
postępowania było związane z organizacją czy też ze 
złą organizacją pracy sądu, na przykład ze względu 
na pracę do godziny 12.00 albo 13.00. A więc mam do 
pana przewodniczącego takie pytanie: jak to wygląda 
w tej chwili? Dziękuję.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser:
Dziękuję.
Panie Marszałku, pani senator się zgłasza…
(Senator Alicja Zając: Są jeszcze pytania.)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Tak, tak, ja to 

zapisuję, Panie Przewodniczący.)
Jeśli pan marszałek pozwoli, to spróbuję zacząć od 

złożonego pytania pana marszałka. Mógłbym pewnie 
powiedzieć, że to pytanie jest pytaniem do ministra 
sprawiedliwości, bo to minister sprawiedliwości jest 
tym podmiotem, konstytucyjnym ministrem, który 
odpowiada za organizację i funkcjonowanie wymia-
ru sprawiedliwości. Ja jako prezes Naczelnego Sądu 
Administracyjnego kompetentnie mogę odpowiedzieć 
na to pytanie, jeśli chodzi o sprawność postępowania 
sądów administracyjnych. Obecnie, jeśli chodzi o wo-
jewódzkie sądy administracyjne, długość postępowa-
nia wynosi cztery miesiące, a gdy chodzi o postępo-
wanie przed Naczelnym Sądem Administracyjnym, 
to w zależności od izby jest to od dwunastu do 
czternastu miesięcy. Chcę zapewnić pana marszałka 
i Wysoką Izbę, że jesteśmy w absolutnej czołówce 
sądów administracyjnych w Europie i na wszystkich 
spotkaniach sądów administracyjnych Europy jeste-
śmy chwaleni za sprawność postępowania. W wielu 
krajach o dojrzałej demokracji postępowanie przed 
sądami najwyższymi… Na przykład w Niemczech 
trwa ono od czterech do pięciu lat. Włochy i inne kraje 
zostawmy. Tak że tu mamy znaczące osiągnięcia.

Teraz, odnosząc się szerzej do zagadnienia, które 
pan marszałek był łaskaw podjąć, powiem tak. Ja 
myślę, że ciągle jeszcze, gdy chodzi o sprawność po-
wszechnego wymiaru sprawiedliwości, borykamy 

Wszystkie władze powinny być tutaj niezawisłe i nie 
powinno być oddziaływania… Jeżeli Krajowa Rada 
Sądownictwa taki postulat formułuje, to myślę, że 
ma do tego odpowiednie powody, które chciałbym 
poznać. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

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

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Przewodniczący! Do naszych biur zgłasza się coraz 
więcej ludzi ze skargami na zachowanie sędziów pod-
czas rozprawy. Na porządku dziennym – a przynaj-
mniej mnie się tak wydaje, jak zważę na liczbę ludzi, 
którzy zgłaszają się do mojego biura – są takie teksty 
wygłaszane przez sędziów, jak „ja tu jestem bogiem, 
ja jestem prawem”, i wiele, wiele innych, których tutaj 
z pewnych powodów już nie przytoczę.

Czy tego typu sprawy, które wpływają również 
do Krajowej Rady Sądownictwa, Krajowa Rada 
Sądownictwa bada, sprawdza, czy taka osoba ma 
odpowiednie kompetencje? W tym również czasami, 
wydaje mi się, należałoby zbadać zdrowotne kom-
petencje takich sędziów. Weźmy ten przykład „ja 
tu jestem prawem”. Sędzia z wieloletnim doświad-
czeniem, z pewnymi predyspozycjami, nie chciał-
bym powiedzieć, że genetycznymi, ale z rodziny sę-
dziowskiej – i wobec stron w czasie rozprawy rzuca 
taki tekst. Jakie działania podejmuje Krajowa Rada 
Sądownictwa, żeby tacy ludzie nie trafiali do zawodu 
lub też żeby byli w jakiś sposób weryfikowani albo 
powstrzymywani przed wygłaszaniem takich wyra-
żeń podczas rozprawy? Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Teraz ja zadam pytanie.
Panie Przewodniczący, ja widzę, że funkcjonowa-

nie… Świadomość prawna naszego społeczeństwa się 
poprawia i myślę, że funkcjonowanie sądów też się 
poprawia. U mnie jest teraz znacznie mniej interwen-
cji dotyczących spraw sądowych niż kiedyś, dziesięć 
czy piętnaście lat temu, i myślę, że jest tak właśnie 
z tych dwóch powodów. Świadomość prawna… 
Kiedyś znaczna część naszych obywateli myślała, 
że senator, poseł może wzruszyć każdy wyrok, także 
prawomocny, a obecnie oni wiedzą, że jest rozdział 
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(przewodniczący R. Hauser) zarzutów kierowanych pod adresem sędziów. Ja dość 
długo kieruję Naczelnym Sądem Administracyjnym 
i znam liczne przykłady formułowanych zarzutów, 
które oczywiście weryfikujemy. Te zarzuty dotyczą 
na przykład tego, że rozprawa się nie odbyła, bo nie 
została wywołana, a został ogłoszony wyrok sądowy. 
Szczęśliwie przed wszystkimi salami rozpraw jest 
monitoring i można z tego monitoringu odtworzyć… 
Można zobaczyć, że wokanda była wyświetlona, że 
protokolant wyszedł i wywołał sprawę itp. A to, że 
strona nie chciała wejść na salę, a potem próbuje, 
powiedziałbym, zmienić przebieg wydarzeń… Takie 
zdarzenia będą miały miejsce. Chcę jednak zapewnić 
pana senatora i całą Izbę, że do wszystkich takich 
sygnałów, które do nas docierają, podchodzimy z naj-
większą uwagą i podejmujemy stosowne działania.

Gdy chodzi o pytanie pana posła Matusiewicza…
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Senatora.)
Przepraszam najmocniej, senatora… Chodzi 

o trzeci postulat: celowe jest podjęcie prac nad wy-
pracowaniem nowego modelu nadzoru nad sądami za-
pobiegającemu zakłóceniu równowagi władz przewi-
dzianej w art. 10 konstytucji. Panie Senatorze, główny 
spór, gdy chodzi o nadzór nad sądami powszechny-
mi, między Krajową Radą Sądownictwa a ministrem 
sprawiedliwości – chcę z satysfakcją powiedzieć, że 
tych sporów kiedyś było więcej, a teraz jest coraz 
mniej – związany jest z nowelizacją prawa o ustroju 
sądów powszechnych, w ramach której minister spra-
wiedliwości uzyskał uprawienie dotyczące pełnego 
dostępu do akt sądowych. Wspomniane zastrzeżenia 
Krajowej Rady Sądownictwa – ale nie tylko Krajowej 
Rady Sądownictwa, także generalnego inspektora 
ochrony danych osobowych oraz Helsińskiej Fundacji 
Praw Człowieka – dotyczą tego, czy do wykonywa-
nia nadzoru administracyjnego nad sądem… Taki 
nadzór jest ważny i konieczny dla sprawnego funk-
cjonowania wymiaru sprawiedliwości, mówię to od-
powiedzialnie, jako osoba kierująca sądownictwem 
administracyjnym, która także ma uprawnienia do 
takiego nadzoru. Możliwości w zakresie wspomnia-
nego nadzoru administracyjnego nie mogą naruszać 
praw obywatelskich i nie mogą… Ja nie zakładam, że 
będą naruszały wspomniane prawa, ale uprawnienia, 
o których mowa, nie mogą nawet dawać asumptu 
do zastanawiania się nad tym, czy wszystko to, co 
dzieje się na sali sądowej, w każdym momencie może 
być dostępne dla organu administracji rządowej i czy 
ewentualne wykorzystywanie danych, które ujawnią 
się w toku procesu… Ja chciałbym mieć gwarancję, 
Panie Senatorze, że… I proszę mnie dobrze zrozu-
mieć, to nie jest atak na ministra sprawiedliwości, 
tego czy innego. Ja byłbym spokojniejszy, gdyby to, 
co dzieje się na sali sądowej, było dostępne dla tych, 
którzy uczestniczą w procesie, a nie dostępne bar-
dzo szeroko. I tej właśnie kwestii dotyczy obecnie 

się ze skutkami bardzo szerokiego otwarcia dostępu 
do sądu. Dostęp do sądu w Rzeczypospolitej, śladem 
całej Europy, został znacząco rozszerzony. Myślę, że 
warto podjąć dyskusję na temat tego, czy wszystkie 
sprawy, które dziś trafiają do sądów, rzeczywiście 
powinny od razu do wymiaru sprawiedliwości trafić, 
czy nie warto szukać rozwiązań przedsądowych, któ-
re by powodowały, że do sądu docierałyby te sprawy, 
które rzeczywiście nie są możliwe do załatwienia 
w drodze mediacji, o której mówił któryś z panów 
senatorów, albo poprzez rozstrzyganie poprzedzające 
prowadzone przez organy administracji rządowej. 
Jeśli to odbywałoby się pod kontrolą sądów – a mu-
siałoby w ten sposób się odbywać – to przecież dostęp 
do sądu nadal byłby zapewniony, tyle że miałoby to 
charakter weryfikacyjny. Nie byłoby wówczas tak, 
że każda drobna sprawa, aczkolwiek dla obywatela 
zapewne istotna i ważna, od razu trafia do sądu. Czy 
wszystkie sprawy w tak szerokim zakresie powinny 
trafiać od razu do wymiaru sprawiedliwości? Myślę, 
że to jest jeden z problemów, który będziemy musieli 
w dyskusji podjąć. Takim najprostszym, czytelnym 
przykładem są sprawy drobnych wykroczeń. Prawda? 
Mimo wątpliwości nas wszystkich na tej sali dotyczą-
cych funkcjonowania kolegiów do spraw wykroczeń, 
była to pewnego rodzaju tama przed lawiną spraw, 
które wpływają do sądów. Tu widziałbym główne 
remedium na obciążenie sądów sprawami o cha-
rakterze drobnym. Pozostawiono by sądom sprawy 
o charakterze zasadniczym, weryfikację orzeczeń 
innych organów.

Pytanie pana senatora Wojciechowskiego. Panie 
Senatorze, jeśli takie zdarzenia mają miejsce, to pan 
senator ma we mnie gorącego zwolennika eliminowa-
nia takich zjawisk z wymiaru sprawiedliwości. One 
są dla mnie niepojęte. Jeśli takie sygnały docierają 
do Krajowej Rady Sądownictwa, to z całą powagą są 
przez Krajową Radą Sądownictwa badane. Odbieramy 
oświadczenia od sędziów, odbieramy oświadczenia 
od protokolantów, odbieramy oświadczenia od peł-
nomocników stron, jeśli są na sali. Jedynym rozwią-
zaniem, które jest już w zasięgu ręki, jest to, które 
także państwo wprowadziliście, czyli nagrywanie 
rozpraw sądowych. Nie chodzi tu o kwestie proto-
kolarne, tylko o dowód tego, jak przebiegał proces. 
Jeśli będzie można odtworzyć przebieg rozprawy, 
to wtedy w sposób jasny i oczywisty będzie można 
stwierdzić, czy takie sformułowania na sali padły, 
czy nie padły. Sędziowie mają pewne obawy przed 
nagrywaniem rozpraw. Nie jest tak dlatego, że chcą 
używać sformułowań, o których mówi pan senator, 
tylko dlatego, że nie każdy przed mikrofonem czuje 
się dobrze. Jednakże jest to rozwiązanie, która uchro-
ni wymiar sprawiedliwości od niesprawiedliwych 
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(przewodniczący R. Hauser) kim, można powiedzieć, poczuciem sprawiedliwości 
i czy nie utrudni obywatelom dochodzenia własnych 
praw. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Jackowski, proszę.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Profesorze! Panie Przewodniczący! Ja 

chciałbym jeszcze dopytać o kwestię immunitetu. Bo 
po tym, co pan profesor powiedział, rodzi się nastę-
pujące pytanie. Ustawa wchodzi w życie czternaście 
dni po jej ogłoszeniu. Czyli nie mówimy tu o jakiejś 
sytuacji, która będzie mieć miejsce za parę miesięcy. 
No i przyjdzie, że tak powiem, codzienna rzeczywi-
stość, wszyscy się jak najbardziej staramy, ale nawet 
sędziom może się zdarzyć, że naruszą przepisy ru-
chu drogowego. I co w praktyce sędzia będzie mógł 
zrobić, w opinii pana profesora? Czy Krajowa Rada 
Sądownictwa podjęła w tej sprawie jakąś uchwałę, 
czy są jakieś wytyczne, czy w ogóle ten temat był 
dyskutowany, jak praktycznie to będzie wyglądało? 
Bo z tego, co mówi pan profesor, wynika, że może 
być taka sytuacja, kiedy sędzia powie: dobrze, ja 
przyjmuję ten mandat. Ale z drugiej strony jest to, 
jak sam pan wspomniał, taka inicjatywa prywatna, 
która może być uznana za niekonstytucyjną. Tak że 
jak ta sytuacja… Czy może trzeba po prostu stać 
na gruncie dotychczasowych przepisów, bo jest taka 
możliwość w tej ustawie, to nie jest tak, że z automatu 
jest uchylany ten immunitet czy zakres tego immu-
nitetu… Prosiłbym o jakiś komentarz do tego, taki 
praktyczny. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Panu senatorowi chodzi o kodeks drogowy?
(Senator Jan Maria Jackowski: Tak.)
Dobrze.
Pani senator Zając, proszę uprzejmie.

Senator Alicja Zając:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, chciałabym podziękować 

za ten materiał. Nie jestem prawnikiem, ale z przy-
jemnością przeczytałam te wyczerpujące, obszerne 
materiały i myślę, że pan przewodniczący też je czy-
tał…

(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 
Roman Hauser: Częściowo pisałem.)

główny spór między Krajową Radą Sądownictwa 
a ministrem sprawiedliwości. Jak państwo wiecie, na 
wniosek Krajowej Rady Sądownictwa prezydent skie-
rował wspomnianą ustawę w ramach kontroli prewen-
cyjnej do Trybunału Konstytucyjnego. Zobaczymy, 
co Trybunał Konstytucyjny powie w omawianym tu 
zakresie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Teraz pytania zadają pan senator Paszkowski, 

Jackowski i pani senator Zając.
Proszę bardzo, pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Ja wrócę jeszcze do postulatów, które są zamiesz-

czone na stronie 68 omawianego tu sprawozdania. 
Tam, w punkcie czwartym, jest taki postulat: „Rada 
postuluje zaprzestanie traktowania prawa jako wy-
łącznie narzędzia bieżącej polityki – tendencja ta 
została zauważona podczas opiniowania projektów 
aktów normatywnych”. Mam prośbę do pana prze-
wodniczącego o rozwinięcie tego wątku, bo wspo-
mniany postulat jest bardzo poważny, zwłaszcza, że 
tam się pojawia stwierdzenie „wyłącznie narzędzia 
politycznego”. Czyli to jest już… Rada widzi tylko 
ten jeden cel w projekcie aktu normatywnego.

Druga kwestia również wiąże się ze sformułowa-
nymi tu postulatami. Jest taki postulat: „Niezbędne 
jest podjęcie prac ustawodawczych w kierunku 
kształtowania wielopłaszczyznowej poprawy jakości 
i warunków pracy organów związanych z wymiarem 
sprawiedliwości”. I tam jest podniesiony problem ko-
morników – ich pozycji ustrojowej, poziomu docho-
dów. Gdyby pan prezes był łaskaw wyjaśnić mnie 
oraz kolegom i koleżankom tę sprawę…

I jeszcze jedna kwestia, która może wychodzi poza 
zakres omawianego tu sprawozdania, ale wiąże się 
z bardzo istotną nowelizacją kodeksu postępowania 
karnego, która weszła w życie od 1 lipca bieżącego 
roku. Okres, jaki minął od tamtej pory, jest krótki, ale 
pewnie są już jakieś obserwacje we wspomnianym 
zakresie. We wspomnianej kwestii były duże obawy, 
jako że zmieniała się i pozycja ustrojowa sądu, i rola 
uczestników postępowania… Jeżeliby pan… Być 
może jest jeszcze zbyt wcześnie, ale jeżeli do pana 
prezesa docierają już jakieś opinie we wspomnianym 
zakresie… Może były jakieś dyskusje, przynajmniej 
wśród tych sędziów, którzy zajmują się sprawami 
karnymi, to chętnie bym ich wysłuchał. Bo były duże 
obawy społeczne, czy to wszystko nie zachwieje ta-
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(senator A. Zając) zmiany przepisów prawa. Jako długoletni prawnik 
mam prawo powiedzieć, że zmienność prawa zwią-
zana z każdym aktualnym wydarzeniem nie jest naj-
lepszą drogą do zapewnienia prawidłowego systemu 
prawnego. Ta zmienność prawa najczęściej dotyczy 
jednego z elementów, tego bieżącego, to jest robione 
na gorąco, bez odniesienia do innych przepisów czy 
innych rozwiązań, które pośrednio związane są z tym, 
co chcemy zmieniać i nowelizować. To powoduje, 
że system prawa się rozsypuje. To powoduje, że to 
samo pojęcie inaczej jest interpretowane w orzecz-
nictwie jednych sądów, a inaczej w orzecznictwie 
drugich sądów. A moim zdaniem dla pewności funk-
cjonowania obywatela w demokratycznym państwie 
prawa jednak tymi elementami podstawowymi są 
i stabilność prawa, i pewność w obrocie prawnym. 
I niepokój Krajowej Rady Sądownictwa związany 
jest właśnie z tym podporządkowaniem wydarzeniom 
czy zbyt nagłym reagowaniem na bieżące wydarzenia 
praktyczne, co powoduje szybkie zmiany przepisów 
prawa, które oceniamy negatywnie.

Do dziś, Panie Senatorze, jest tak, że jak pan sena-
tor zajrzy do programu Lex, to przecież zobaczy, że 
wyszukanie w przypadku orzekania aktualnego stanu 
prawnego zaczyna być prawie głównym problemem. 
Są liczne przykłady, że ustawa nie weszła jeszcze 
w życie, a już jest nowelizowana. Więc to jest też ten 
nasz niepokój, którym się dzielimy. I apelujemy o to, 
aby te zmiany, które mogą następować, bo przecież to 
leży w państwa gestii, były wprowadzane z pewnym 
namysłem, rozmysłem i z uwzględnieniem kontekstu 
i szerszego odniesienia do rozwiązań zbliżonych czy 
podobnych.

Jeśli chodzi o pkt 5, to Krajowa Rada Sądownictwa 
ma sygnały odnoszące się do funkcjonowania wielu 
instytucji, które są związane z wymiarem sprawie-
dliwości. Być może w tych sprawach Krajowa Rada 
Sądownictwa nie powinna się wypowiadać, bo jest 
radą sądownictwa. Ale trudno nie apelować o to, by ze 
względu na nowe zadania na przykład Policji, zwią-
zane z realizacją przepisów nowelizowanej procedu-
ry karnej, warunki lokalowe Policji, infrastruktura 
Policji nie były lepsze. Trudno nie apelować, by w ta-
kim zakresie, w jakim jest to możliwe, przekazywać 
kompetencje sądów także innym organom. Pewne 
kroki już państwo podjęliście, gdy chodzi o przekaza-
nie pewnych zadań do notariatu. Trzeba w szerszym 
zakresie szukać tych możliwości, wzmacniając także 
inne podmioty. I to kryje się za tym sformułowanym 
postulatem.

Gdy chodzi o nowelizację kodeksu postępowania 
karnego, to jeśli pan senator by pozwolił, to ja bym 
chciał się uchylić od odpowiedzi na to pytanie. Jestem 
administratywistą, mogę powiedzieć, że Bogu dzięki, 
że administratywistą, bo nigdy nie czułem procesu 
karnego ani prawa karnego. Ale podczas kolejnego 

…i częściowo pisał, tak. Pierwsze moje pyta-
nie, w nawiązaniu do pytania senatora Andrzeja 
Matusiewicza, dotyczy takich fragmentów: „nie-
ograniczone w istocie żadnymi wymiernymi kry-
teriami”, „w pełni uznaniowe i niepodlegające 
żadnej zewnętrznej kontroli uprawnienie ministra 
sprawiedliwości” i w końcówce tego akapitu: „Brak 
stabilności na stanowisku ministra sprawiedliwości 
i powszechnie znane przykłady wykorzystywania 
w ostatnim ćwierćwieczu tej funkcji dla celów promo-
wania kariery politycznej przez pełniące ją osoby czy-
nią te obawy realnymi także w przyszłości”. W mojej 
ocenie jest to krytyczna opinia na temat działalności 
ministra sprawiedliwości w tym aspekcie – mówimy 
o nadzorze nad toczącymi się postępowaniami.

Druga moja sugestia po przeczytaniu tych artyku-
łów – wydaje mi się, że… To znaczy jestem pewna, że 
Krajowa Rada Sądownictwa to jest poważny organ, 
i mam pytanie, czy powinna zajmować się pojedyn-
czymi wypowiedziami medialnymi czy też wiecowy-
mi i przyjmować stanowiska co do tych wypowiedzi 
czy publikować pewne swoje opinie.

Trzecia sprawa. Gdzie w tej chwili funkcjonuje 
rada, gdzie jest jej siedziba?

Poza tym w postulatach – niektóre z nich są bar-
dzo szerokie, związane z działalnością wymiaru 
sprawiedliwości, a niektóre dotyczą po prostu spraw 
roboczych – jest przedostatni punkt: „Rada postuluje 
utworzenie funkcji rzecznika prasowego sądów przy 
Krajowej Radzie Sądownictwa”. Aktualnie funkcjo-
nuje rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa. Czy on 
nie mógłby spełniać tej funkcji? Jeżeli nie, to czym 
by się miał zajmować rzecznik prasowy, kto by go 
powoływał itd. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser:
Gdy chodzi o pytania pana senatora 

Paszkowskiego… Punkt czwarty postulatów: „Rada 
postuluje zaprzestanie traktowania prawa jako wy-
łącznie narzędzia bieżącej polityki”, to jest apel 
Krajowej Rady Sądownictwa, która, wykonując 
swoje funkcje dotyczące opiniowania aktów praw-
nych, zauważa, że zmienność prawa zależy od pew-
nych zdarzeń incydentalnych, że wielokrotnie jedno 
zdarzenie nie powoduje refleksji, czy regulacja jest 
prawidłowa, tylko jest sygnałem do natychmiastowej 
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(przewodniczący R. Hauser) Pani Senator, niestety powoduje, że na sali rozpraw 
różne osoby lżą sędziów, jest to asumpt do tego, by 
atakować wymiar sprawiedliwości, by atakować 
sędziów. Jeśli wszyscy – nie tylko przedstawiciele 
wymiaru sprawiedliwości, lecz także wszyscy po-
litycy – nie weźmiemy w swoistą obronę czy pod 
dobrą pieczę wymiaru sprawiedliwości, to nie pora-
dzimy sobie z tym, co dzieje się na salach sądowych. 
Proszę zrozumieć, Pani Senator, że na salę rozpraw 
przychodzi osoba podenerwowana, bo za chwilę jej 
sprawa, sprawa dla niej istotna, będzie rozstrzygana. 
I kiedy ta osoba jest niezadowolona z rozstrzygnięcia 
sądowego, to są mechanizmy umożliwiające weryfi-
kację wydanego orzeczenia, ale to nie daje prawa tej 
osobie, tej stronie do zarzucania sądowi łapówkar-
stwa, wykorzystywania znajomości itd. Sądy mają 
uprawnienia do tego, by walczyć z takimi zjawiskami 
– na przykład sąd za takie zachowanie może ukarać 
stronę grzywną – ale sądy tego nie robią, nie robią 
tego dlatego, że niektóre zachowania polityków dają 
swoisty asumpt czy uprawnienie stronom postępo-
wań sądowych do takich zachowań. Bo jeśli polity-
cy mogą tak oceniać i tak określać funkcjonowanie 
sędziów, to także osoby stojące przed sądem czują 
się uprawnione do takiego zachowania. I ja jako sę-
dzia nie mam sumienia w takich przypadkach karać 
takiej osoby, bo ona już otrzymała jakby sygnał, że 
coś takiego można robić. Stąd te apele, żebyśmy ra-
zem – przecież nic nas nie dzieli – jako trzy władze: 
ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza dbali o to, 
by Rzeczpospolita funkcjonowała rzeczywiście jako 
demokratyczne państwo prawa. Być może nie powi-
nienem tego powiedzieć, Pani Senator, ale powiem. 
Jeden z polityków mówi, że sędziów przed wejściem 
na salę warto badać wariografem i warto przepro-
wadzać badanie próbek moczu, a proszę zauważyć, 
że przez lata nigdy nie zdarzyło się, żeby w ramach 
równowagi władz, o której stanowi konstytucja, ja-
kiekolwiek zbliżone sugestie wychodziły z wymiaru 
sprawiedliwości. Szanujmy się nawzajem, a będzie na 
pewno lepiej, piękniej – i taki byłby mój apel.

(Senator Alicja Zając: Jeszcze o rzeczniku…)
Jest rzecznik prasowy ministra sprawiedliwości, 

który prezentuje poglądy ministra sprawiedliwości. 
Jest rzecznik prasowy Krajowej Rady Sądownictwa, 
który informuje o tym, co robi Krajowa Rada 
Sądownictwa. W dobrym porozumieniu, co chcę pod-
kreślić, z ministrem sprawiedliwości wypracowuje-
my koncepcję instytucji rzecznika prasowego sądów, 
czyli ani ministra, ani Krajowej Rady Sądownictwa. 
Kwestia tego, gdzie on miałby być ulokowany, jest 
moim zdaniem drugorzędna. Chodzi przede wszyst-
kim o to, by on miał prawo dostępu do akt, by mógł 
profesjonalnie odpowiadać na te enuncjacje prasowe 
czy medialne, które się pojawiają. Takich instru-
mentów nie ma rzecznik ministra; nie ma ich także 

spotkania – to będą pierwsze miesiące nowej sytuacji, 
w przyszłym tygodniu rada się spotyka po raz pierw-
szy po wakacjach w nowej sytuacji prawnej – być 
może koleżanki i koledzy podzielą się jakimiś infor-
macjami, jak to funkcjonuje. Ja chciałbym poprosić 
ministra sprawiedliwości o informację, w jakim za-
kresie w związku z wejściem w życie nowelizacji nie 
odbywały się rozprawy sądowe, ponieważ brakowało 
zawiadomienia oskarżonych o prawie do zastępstwa 
adwokackiego. Z doniesień prasowych wynika, że 
skala jest dość duża i, nie ukrywam, niepokojąca, co 
by świadczyło o tym, że tu potrzebne byłyby jakieś 
stosunkowo szybkie działania.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Jackowskiego, 
to powiem, że być może będę prosił Krajową Radę 
Sądownictwa na najbliższym posiedzeniu o pewne su-
gestie czy apel kierowane do sędziów, byśmy w miarę 
jednolicie próbowali się zachowywać w tej sytuacji. 
I myślę, że w okresie przejściowym wartością, której 
jednak bym bronił, jest wartość konstytucyjna, czyli 
odmowa uiszczenia mandatu.

Jeśli chodzi o pytania pani senator Zając, to za-
cznę od tej myśli, która mniej dotyczy Krajowej Rady 
Sądownictwa, a bardziej dotyczy mnie jako prze-
wodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa i prezesa 
Naczelnego Sądu Administracyjnego, wypowiedzi 
związanej z odniesieniem się do wystąpienia prze-
wodniczącego głównej partii opozycyjnej w trakcie 
jednego z publicznych wystąpień. Ja przez długie lata 
nie zabierałem głosu w sprawach o podtekście, powie-
działbym, politycznym. Starałem się od tego uciekać, 
ale to wystąpienie było także dla mnie osobiście bole-
sne, ponieważ trzech członków Państwowej Komisji 
Wyborczej zostało przeze mnie zgłoszonych spośród 
sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego, do któ-
rych miałem i mam pełne zaufanie. Sformułowanie na 
tak wczesnym etapie powyborczym zarzutu sfałszo-
wania wyborów było przeze mnie odebrane jako atak 
wprost na cechy i godność sędziów, którzy orzekali 
w Państwowej Komisji Wyborczej. To jednocześnie 
był, Pani Senator, moim zdaniem nieuprawniony atak 
na prawie sto sześćdziesiąt tysięcy osób, które pra-
cowały w obwodowych i okręgowych komisjach wy-
borczych. Żadne z tych postępowań, które toczyło się 
po wyborach, a uruchamiane było przed sądami, nie 
wykazało, by doszło do jakiegokolwiek fałszowania 
wyników wyborów. Ja oczywiście mogę rozumieć 
i powinienem rozumieć reguły języka używanego na 
wiecu, który jest inny od języka używanego w prze-
mówieniu przemyślanym i związanym z szerszymi 
odniesieniami, ale jako przewodniczący Krajowej 
Rady Sądownictwa musiałem stanąć także w obronie 
wielu sędziów pracujących w okręgowych komisjach 
wyborczych. Taki zarzut pod adresem sędziów potem, 
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(przewodniczący R. Hauser) sądne rozwiązanie, być może po jakichś drobnych 
modyfikacjach? Bo ten problem pozostaje. Prawda? 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Pani Senator.
Pan senator Wojciechowski, proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Panie Przewodniczący!
Co to jest wydruk komputerowy? Przychodzą do 

mnie ludzie i przynoszą wyrok, niepodpisany, z pie-
czątką z napisem: wydruk komputerowy. Mówią, że 
za tydzień ten wyrok będzie ogłoszony, a na razie 
mają to. Czy on jest korzystny, czy on jest nieko-
rzystny… Oni chcą na temat tego wyroku porozma-
wiać. No, oni mają rozstrzygnięcie na tydzień czy 
nawet wcześniej przed ogłoszeniem wyroku. Zgłosiła 
się do mnie osoba, która pełniła kiedyś funkcję sę-
dziego. Taki wyrok został wydany… Kierowniczka 
sekretariatu wydała komuś ten wyrok z akt sprawy. 
Przed ogłoszeniem wyroku pani sędzia – a może to 
był pan sędzia, nieważne – stwierdziła, że tam jest 
błąd, poprawiła ten błąd i została za to, powiedział-
bym, wyrzucona z zawodu i skazana w sprawie kar-
nej. A więc w którym momencie jest wyrok? Czy 
wyrok jest w momencie ogłoszenia? A może on jest 
już wcześniej? W którym momencie powstaje wyrok 
w sprawie? Czy mógłby pan przewodniczący mi to 
wyjaśnić? Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
I pan senator Pająk.

Senator Andrzej Pająk:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Również 

do mojego biura były i są zgłaszane przypadki, że 
podczas procesu było, że tak powiem, pohukiwanie 
ze strony sędziego. I całkowicie zgadzam się z panem 
senatorem Wojciechowskim, że… Ja znam jeszcze je-
den bardzo ciekawy przypadek, w związku z którym 
jak gdyby zwracam się do pana o poradę. 

Chciałbym zapytać, co z tym fantem zrobić, bo 
naprawdę trudno to odpuścić. Było takie powiedzenie 
– i ono nadal funkcjonuje – kowal zawinił, Cygana po-
wiesili. Na pewno to powiedzenie nie przynosi chluby 
sądom… Przypuszczam, że w aspekcie… Chodzi o to, 
że był winowajca, a skazali kogoś innego. Ale ja mam 
teraz do czynienia z takim przypadkiem w pewnym 
sądzie, co do którego mogę powiedzieć: kowal zawi-

rzecznik Krajowej Rady Sądownictwa. To ostatnie, 
takie mocne zdarzenie związane z pozbawieniem 
władzy rodzicielskiej jednej z rodzin… Ja te akta 
częściowo znam – znam je na tyle, na tyle ile je mogę 
poznać – i proszę mi wierzyć, że ta sytuacja była na-
prawdę złożona. Sformułowania, które pod adresem 
pani sędzi orzekającej w tej sprawie były kierowane, 
były naprawdę przesadzone. Taki rzecznik prasowy 
sądów jako niezwiązany z żadnym organem miałby 
uprawnienia dostępu do akt i mógłby wyjaśnić opinii 
publicznej, co było powodem takiego, a nie innego 
rozstrzygnięcia. Pani senator mówi, że ciągły apel do 
sędziów… Sędziowie w coraz większym stopniu mu-
szą zdawać sobie sprawę z tego, że żyjemy w społe-
czeństwie, powiedziałbym, informatycznym i że rola 
sędziego nie zawsze musi się kończyć na odczytaniu 
wyroku i podaniu ustnych motywów uzasadnienia. 
Sędzia w Polsce, wzorem wielu państw zachodnich, 
powinien umieć stanąć przed mediami, opinią pu-
bliczną i niekiedy w sposób szerszy wyjaśnić kwestie, 
które legły u podstaw rozstrzygnięcia sądowego. Tak 
mi się wydaje.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Pani senator Sztark, pan senator Wojciechowski 

i pan senator Pająk – w tej kolejności.
Pani senator Sztark.

Senator Grażyna Sztark:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Przewodniczący, przede wszystkim chciała-

bym podziękować, także w imieniu kolegi, za te ciepłe 
słowa oceniające naszą współpracę i pracę w ramach 
Krajowej Rady Sądownictwa. Dziękujemy bardzo.

Chciałabym wrócić do bardzo ważnego pytania, 
które zadał pan marszałek. Chodzi o przewlekłość, 
o przedłużające się procesy. One absorbują opinię pu-
bliczną i powodują, że ocena funkcjonowania całości 
wymiaru sprawiedliwości jest dosyć zła i wciąż się 
obniża. Mam pytanie. Nie ma co ukrywać, że jedy-
nym takim poważnym sporem między przedstawicie-
lami władzy ustawodawczej a państwem w Krajowej 
Radzie Sądownictwa był nadzór ministra w zakresie 
przewlekłości, długości postępowań. Chcieliśmy ująć 
tę sprawę, że tak powiem, w postaci ustawodawstwa. 
Chciałabym zaznaczyć, a jednocześnie państwa uspo-
koić, że to nie miał być nadzór bezpośredni, ale za 
pośrednictwem prezesów sądu. Pan w tym sporze był 
mediatorem. I bardzo dobrze, że tak było. 

Czy teraz, kiedy kurz już opadł, nie należałoby 
jednak powrócić do tej sprawy i przyjąć jakieś roz-
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(senator A. Pająk) wości było rzeczywiście stanowiskiem pośrednim. 
To jest pewnie związane między innymi z tym, że 
ja od wielu lat, jak mówiłem, mam zaszczyt kiero-
wać Naczelnym Sądem Administracyjnym i jako 
prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego mam 
daleko idące uprawnienia nadzoru nad funkcjono-
waniem wojewódzkich sądów administracyjnych. 
Różnica, która tu występuje, jest taka, że jako prezes 
Naczelnego Sądu Administracyjnego jestem również 
sędzią. I teraz musimy znaleźć… Moim zdaniem jest 
to spór, który dla dobra wymiaru sprawiedliwości 
trzeba jak najszybciej zakończyć. W jaki sposób 
minister sprawiedliwości mógłby, powiedziałbym, 
przyglądać się funkcjonowaniu sądów, tak aby nie 
było zarzutu, że polityk ma bezpośredni wpływ na 
funkcjonowanie sądów? Ja miałem propozycje co 
do tego, w jakim stopniu rozszerzyć kompetencje 
prezesów sądów apelacyjnych, którzy są prawą ręka 
ministra sprawiedliwości. Myślę, że przy zwiększo-
nych zadaniach prezesów sądów apelacyjnych nie 
byłoby znacznym obciążeniem finansowym państwa 
powołanie w każdym sądzie apelacyjnym dodatko-
wego wiceprezesa, który byłby swoistym – brzydko 
mówiąc – pasem transmisyjnym przekazującym mini-
strowi sprawiedliwości i od ministra sprawiedliwości 
do sądów sprawy, które wymagałyby podjęcia i roz-
strzygnięcia. Tak mogę odpowiedzieć.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Teraz panowie senatorowie Zientarski, 

Wojciechowski, Paszkowski.
Pan senator Zientarski, proszę bardzo.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Przewodniczący! Mam kilka pytań albo ra-

czej uwag. Dotknął pan tutaj problemu nowej usta-
wowej przesłanki wprowadzonej przez Senat jako 
inicjatora nowelizacji ustawy o Krajowej Szkole 
Sądownictwa i Prokuratury. W nowelizacji jest mowa 
o ustawicznym kształceniu sędziów. Jest to nowa, bar-
dzo istotna przesłanka. Notabene to dziwne, że szkoła 
broniła się przed pełnieniem tej, w moim przekonaniu 
najważniejszej, funkcji, ale to już pomijam. 

Chcę spytać o to, czy pan nie widziałby zwiększo-
nej roli Krajowej Rady Sądownictwa w ustawicznym 
kształceniu sędziów. Nie mamy wytycznych w przy-
padku wymiaru sprawiedliwości, nie mamy takiej 
praktyki sądowej… Pewne problemy, pewne sytuacje, 
chociażby taka, jaka miała miejsce nie tak dawno, kil-
ka lat temu w Senacie… Chodziło o zmiany w prawie 
prasowym. Była wtedy wielka histeria mediów, a pro-
blem jest, można powiedzieć, łatwy do rozwiązania. 
W Stanach Zjednoczonych nie ma prawa prasowego, 

nił, a Cygana uniewinnili. Była ewidentna kradzież, 
świadkowie mówili: sądzicie nie tego, który się tego 
dopuścił, ale pana, który jest niewinny. I tego pana 
również uniewinnili. Oczywiście słusznie, bo on był 
niewinny. On był oskarżany, a kto inny to zrobił. I co 
z tym fantem zrobić? Tak właśnie dzieje się w polskim 
sądownictwie, w sądach w naszym kraju. Ja postaram 
się panu przekazać materiały dotyczące tej sprawy. 
I stąd moje pytanie, co z tym fantem zrobić, tak aby 
takie sytuacje nie miały miejsca. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Może zacznę od ostatniej sprawy, którą podniósł 

pan senator Pająk. Proszę zrozumieć, że do indywi-
dualnej sprawy – nie wiem, czy ona jest zakończona, 
czy jest w toku – nie będę się odnosił publicznie. 
Proszę o sygnał. Przyjrzymy się tej sprawie, powo-
łamy zespół, który zbada, czy rzeczywiście tak to 
wszystko przebiegało, co miało miejsce i na jakim ta 
sprawa jest etapie.

Jeśli chodzi o pytania pana senatora 
Wojciechowskiego… Panie Senatorze, z tego, co 
wiem, wyrok jest wtedy, kiedy zostanie podpisany 
przez sędziów orzekających. Jeśli pan dysponuje kse-
rograficzną odbitką projektu wyroku, to trzeba by 
było w tym sądzie przeprowadzić postępowanie wyja-
śniające, dotyczące tego, czy to sekretarka ten projekt 
skserowała i, że tak powiem, wypuściła na zewnątrz, 
czy to jest w ogóle rzeczywiste i prawdziwe, czy też 
nie. Wyrok jest tylko jeden – to jest oryginał wszyty 
do akt. Pozostałe egzemplarze podpisane przez sę-
dziów są zawsze ostemplowane, uwierzytelnione – to 
są odpisy wyroku. Tu nie ma pod względem proceso-
wym żadnych wątpliwości. I właśnie tak na to pyta-
nie mogę odpowiedzieć. Ale, jak mówię, nie wiem, 
czym pan senator dysponuje, jaki jest charakter tego 
dokumentu. Gdyby było tak, że ktoś ujawnił wstęp-
ny projekt orzeczenia i ten projekt, że tak powiem, 
wyszedł na zewnątrz, to proszę o sygnał, poddamy 
to weryfikacji.

Było jeszcze pytanie…
(Głos z sali: Sztark.)
…pani senator Sztark.
Pani Senator, przedstawiła pani prawidłowo 

i rzetelnie to, że… Moje stanowisko w tym sporze 
Krajowej Rady Sądownictwa i ministra sprawiedli-
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(senator P. Zientarski) I trzecie pytanie, które chciałbym zadać, to jest 
kwestia standardów przy uchylaniu immunitetów 
czy też skierowaniu sprawy do sądów. Był na tej sali 
pierwszy prezes Sądu Najwyższego, który stwierdził, 
że te standardy w przypadku sędziego muszą być 
wyższe niż w przypadku normalnego człowieka, że 
sprawa musi być o wiele bardziej wiarygodna, że musi 
być duże prawdopodobieństwo popełnienia przestęp-
stwa. Tak samo mówił zastępca prokuratora general-
nego. Czy również zdaniem pana przewodniczącego 
te standardy muszą być wyższe, aby skierować sprawę 
przeciwko sędziemu, to znaczy w przypadku sędziego 
prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa musi 
być większe niż w kierowanych do sądu sprawach, 
gdzie oskarżonymi są zwykli obywatele? Czy nie 
uważa pan przewodniczący, że to jest kwestia dwóch 
standardów prawnych…

(Senator Alicja Zając: Czy wszyscy są wobec pra-
wa równi…)

…czy też innego prawa dla jednych i innego prawa 
dla drugich? Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję.
Ja mam takie pytania.
W systemie sądownictwa powszechnego różne 

doręczenia w ostatnim czasie opierają się na różnego 
rodzaju firmach prywatnych, punkty odbioru kore-
spondencji są zlokalizowane w różnych miejscach, 
takich jak kioski, jakieś inne punkty… 

Jak państwo to oceniacie z punktu widzenia za-
pewnienia prawidłowości doręczania koresponden-
cji sądowej? To wywołuje przecież oczywiste skutki 
prawne. Do mnie docierają sygnały, że nie zawsze 
wszystko jest w porządku, po prostu ta korespon-
dencja gdzieś się mija z możliwościami odbiorców 
i oczywiście później wynikają z tego określone skutki 
prawne, czasami bardzo dotkliwe… Mam pytanie: 
czy państwo podzielacie w jakimś zakresie tę opinię, 
czy rzeczywiście nie jest to sytuacja, która, powie-
działbym, powinna być standardem w systemie wy-
miaru sprawiedliwości?

Druga kwestia dotyczy… Wrócę do swojego pyta-
nia, związanego z konkretnym postulatem dotyczą-
cym funkcjonowania organów, które działają obok 
wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa… Tam był 
podany konkretny przykład, że trzeba uregulować 
pozycję ustrojową i poziom dochodów komorników, 
że to powinno być przedmiotem całościowego projek-
tu ustawy. W związku z tym pytam: co w tej chwili 

dlatego że orzecznictwo sądów doprowadziło do tego, 
że odpowiedzialność redaktora, odpowiedzialność 
za słowo jest tak duża, że naruszenie dobra osobi-
stego po prostu się nie kalkuluje – tam dochodzi do 
upadku gazety. Ja analizowałem orzecznictwo Sądu 
Najwyższego, który orzeka po dwadzieścia tysięcy… 
To są takie kwoty, że gazety sobie kalkulują, że to 
wszystko się im opłaca. Dlatego rola kształcenia… 
Nie mówię tu o jakichś wytycznych, ale o pewnym 
spojrzeniu, nawet, że tak powiem, spojrzeniu ustro-
jowym. Kwestia dostępu do sądu i to, o czym mó-
wił tutaj pan marszałek Borusewicz, czyli kwestia 
sprawności w postępowaniu, to są podstawowe rze-
czy, o które powinien zabiegać nie tylko minister 
sprawiedliwości, ale również – tak myślę – Krajowa 
Rada Sądownictwa, która stoi na straży niezawisłości 
sędziowskiej. W odczuciu społecznym… To wszystko 
ma szerszy odbiór, to jest po prostu kwestia propań-
stwowa. Rada to nie jest przecież quasi-związek za-
wodowy jak Iustitia. To jest instytucja propaństwowa, 
która ma szersze spojrzenie. Takie jest moje pytanie.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Przewodniczący!
Oczywiście każdy sąd ma odpowiednią pieczątkę 

koloru niebieskiego. Jest taka pieczątka i jest wydruk 
komputerowy. A ja chciałbym wiedzieć, od kiedy 
się liczy terminy – czy od wydania wydruku kom-
puterowego, czy od podpisania wyroku, czy od jego 
ogłoszenia? W tym momencie straciłem tutaj rachubę.

Drugie pytanie, które chciałbym zadać, to jest 
kwestia tego, jakie są składy sędziowskie, zwłaszcza 
w sądach rejonowych. Problem polega na tym, że ten 
skład sędziowski jest zasłonięty monitorami. Ja sam 
kiedyś byłem przesłuchiwany w sądzie jako świadek 
i się nie zorientowałem, czy to jest jeden sędzia, czy 
tych sędziów jest więcej. To samo zgłaszają ludzie, 
którzy też nie potrafią powiedzieć, kto tam był za 
tymi monitorami, iluosobowy był skład, to się okazuje 
dopiero przy wyroku, czy to była jedna osoba, czy 
tych sędziów było więcej. Czy nie można byłoby jakoś 
tych sędziów odsłonić, nie zasłaniać monitorami, żeby 
pokazali twarz ludziom, którzy stoją naprzeciwko 
sądu, żeby ci ludzie nie słyszeli zza monitora, że tam 
jest Bóg, a tutaj… Żeby zobaczyli tego sędziego, który 
mówi. Czy jest taka możliwość?
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(senator B. Paszkowski) ekstraordynaryjny obowiązek. I nie widziałbym żad-
nych przeszkód, by tak robić, tylko jest kwestia tego, 
żeby tak postępować. Bo ma to wpływ – rzeczywi-
ście ma pan senator rację – na ocenę funkcjonowania 
sądu. Przypadek, kiedy orzeczenie jest uzasadniane 
przez pół roku, to jest ewidentny przykład naruszenia 
obowiązków sędziowskich i jest podstawa do wszczę-
cia postępowania dyscyplinarnego, które powinno 
doprowadzić do ukarania sędziego za niewykonanie 
obowiązków. Ja nie mam tu żadnych wątpliwości. 
Mogę powiedzieć, że w sądownictwie administra-
cyjnym w takich przypadkach nigdy się nie wahałem 
i kierowałem wniosek o wszczęcie postępowania do 
rzecznika dyscyplinarnego, który sprawdza w toku 
postępowania wyjaśniającego, jakie były rzeczywiste 
powody uchybienia terminu. Tyle, gdy chodzi o ter-
miny uzasadnień.

Gdy chodzi o komorników sądowych, jest to 
związane, Panie Senatorze, z tym, że Krajowa Rada 
Sądownictwa obserwuje daleko idące zróżnicowanie 
zarobków poszczególnych komorników sądowych. 
Dziś można komorników sądowych wybierać nieza-
leżnie od miejsca ulokowania kancelarii. I mamy licz-
ne przykłady kominów zarobkowych komorników, 
mamy też niestety przykłady komorników, którzy, 
że tak powiem, nie są w stanie zapracować nie tylko 
na siebie, ale także na kancelarię. Być może warto 
wrócić do tego, czy działalność kancelarii komorni-
czych nie powinna być zrejonizowana. Chodzi o to, 
by to działo się na określonym terenie. Ale wymaga 
to także dalej idącej pieczy nad w ogóle funkcjo-
nowaniem komorników, ponieważ zdarzenia, któ-
re miały miejsce w zeszłym roku przy niektórych 
egzekucjach komorniczych, wywołały uzasadnione 
wątpliwości społeczne. Działania podejmowane czy 
to przez komorników, czy w konkretnym przypadku 
przez asesora komorniczego były kompletnie nie do 
przyjęcia. W związku z tym, jak mówię, warto by się 
temu przyjrzeć.

Gdy chodzi o doręczanie korespondencji, to byłem 
i jestem zwolennikiem doręczania korespondencji 
sądowej przez Pocztę Polską jako swoisty organ czy 
zakład państwowy. Nie chciałbym być posądzony 
o to, że tępię wolny rynek, ale zgadzam się z panem 
senatorem, że odbieranie przesyłek pocztowych 
w kiosku ruchu to jeszcze pół biedy, ale w perfumerii 
czy w sklepie wędliniarskim trochę urąga powadze 
korespondencji między sądem a stronami postępowa-
nia. Proszę też zauważyć, że w wielu przypadkach tą 
drogą idą na przykład akta do biegłych sądowych i to 
nie są wezwania na rozprawę, ale całe akta, które są 
niezbędne do sporządzenia opinii sądowej. Zawsze 
będę miał obawy – być może niezasadne – o to, czy 
te akta są odpowiednio chronione i czy tak powinno 
wyglądać doręczanie korespondencji sądowej.

nurtuje środowisko sędziowskie – bo to się przełoży-
ło na ten postulat – jeżeli chodzi o funkcjonowanie 
komorników? Zaznaczane są tu dwa aspekty: model 
ustrojowy plus poziom wynagrodzeń.

I trzecia kwestia jest taka, Panie Przewodniczący. 
Zdarzają się głośne wyroki i mamy takie sytuacje, 
które w tej chwili są przedmiotem oceny, ale z punktu 
widzenia tego, że sąd wydał wyrok, mija już pół roku, 
a uzasadnienia nie może sporządzić. Moje pytanie 
zmierza do tego, czy według pana przewodniczącego 
standardem w wymiarze sprawiedliwości powinno 
być to, że wydaje się wyrok, który, że tak powiem, 
ma duży rezonans społeczny, publiczny, a później jest 
taki duży odstęp czasowy do momentu sporządzenia 
uzasadnienia. Ja rozumiem, że sprawa jest skompliko-
wana itd., itd., ale przyznam, że sześć miesięcy, pełne 
czy jeszcze niepełne, to jest wymiar czasowy budzą-
cy bardzo duże wątpliwości społeczne. I w związku 
z tym pytam, jak ocenia pan taką sytuację i czy jest 
ona powszechna? Bo to może być również przedmio-
tem różnego rodzaju niepochlebnych dla wymiaru 
sprawiedliwości ocen, opinii itd., itd. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Jeśli pan marszałek i państwo pozwolą, zacznę od 

pytań pana senatora Paszkowskiego.
Gdy chodzi o terminowość sporządzania uzasad-

nień, to sytuacja, o której mówił pan senator, jest dla 
mnie nie do przyjęcia. Są reguły, określone w przepi-
sach procedur, karnej i cywilnej, a także sądowoad-
ministracyjnej, które określają termin, w jakim sędzia 
ma sporządzić uzasadnienie wyroku. W głośnych 
sprawach, wielotomowych, wymagających dużego 
nakładu pracy, również przy pisaniu uzasadnienia, 
istnieje możliwość poproszenia prezesa sądu o wy-
dłużenie terminu do sporządzenia uzasadnienia. Ale 
są przecież takie sprawy, kiedy nawet wydłużenie 
tego terminu nie pozwoli sędziemu, jeśli wykonuje 
on normalne obowiązki, na napisanie prawidłowe-
go, rzetelnego, dobrego uzasadnienia, które pozwoli 
ochronić ten wyrok w postępowaniu instancyjnym. 
Myślę, że wtedy możemy sięgać po różne organiza-
cyjne działania wewnętrzne, także związane z tym, 
że za zgodą kolegium danego sądu można sędziego 
częściowo zwolnić od orzekania, aby wypełnił ten 
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(przewodniczący R. Hauser) Gdy chodzi o to, od kiedy obowiązuje wyrok, to 
stanowią o tym przepisy proceduralne, one stwierdza-
ją, że od momentu ogłoszenia w jednej sytuacji albo 
od momentu doręczenia stronom w drugiej sytuacji, 
a z pouczenia wynika termin na wniesienie środka 
odwoławczego.

Jeśli chodzi o pytanie pana senatora Zientarskiego 
związane w swej istocie z orzekaniem przez sądy 
w sprawach prawa prasowego, to ja nie powiem tu 
nic nowego. Ja jestem za wolnością prasy, ale jestem 
też za odpowiedzialnością prasy i mogę tylko tak 
powiedzieć, Panie Senatorze, że jeśli znajdzie się sąd, 
który za ewidentne przekroczenie granic swobody 
wypowiedzi prasowej zdecyduje się na orzeczenie 
wysokiej kary, to mam nadzieję, że politycy wezmą 
w obronę sąd, który wydał taki wyrok.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Jan 
Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Jeszcze pan senator Wojciechowski ma pytanie. 

Tak?
Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie 

Przewodniczący! Wiele się mówi na temat przecią-
gania spraw, przewlekłości postępowania itd. 

Moje pytanie dotyczy – wprost przeciwnie – 
bardzo szybkiego rozstrzygania niektórych spraw, 
z którymi się spotkałem, z którymi przyszli do mnie 
wyborcy. Powiedzmy, że rozprawa trwała pół godzi-
ny, dziesięć minut – narada, po czym sąd w ciągu 
piętnastu minut odczytał przygotowany wyrok w tej 
sprawie. Według mnie jedyne, co sąd chciał pokazać 
stronom, było to, że wyrok został napisany już przed 
rozprawą, bo nie wiem, co jeszcze sąd mógł w ten spo-
sób wykazać, czy były jakieś inne możliwości. Jeżeli 
tak, to czy pan przewodniczący mógłby je wskazać? 
Bo nie jest możliwe napisanie w ciągu dziesięciu mi-
nut tekstu, który czyta się piętnaście minut.

Druga sprawa to kwestia rozwlekłości wyroków 
czy też wklejania do wyroków całych fragmentów 
przepisów, fragmentów komentarzy dotyczących in-
nych, znalezionych w internecie podobnych spraw, 
podobnych wyroków. Wyrok przez to staje się mniej 
czytelny, a ludziom trudniej się nim posługiwać. 
Muszę powiedzieć, że jest jeszcze jedno niebezpie-
czeństwo, które czasami jest mi wskazywane, tak 
jak na ostatnim dyżurze. Otóż bywa, że w części 
tego uzasadnienia wymieniony jest zupełnie inny 
oskarżony niż w samej sentencji. Po prostu ta druga 

Ale tu jest kwestia zamówień publicznych. Myślę, 
że te zmiany, które były procedowane także w pań-
stwa Izbie, doprowadzą do tego, że te konkursy będą 
kończyły się nie tylko uwzględnieniem najniższej 
ceny, bo niekiedy zapłacenie najniższej ceny, czyli 
niższej o 9 milionów zł, może przynieść znacznie 
więcej negatywnych skutków, niż poniesienie wyż-
szych kosztów, gdy ma się na względzie dobro funk-
cjonowania państwa.

Przejdę teraz do pytań pana senatora 
Wojciechowskiego. Panie Senatorze, jeśli chodzi 
o skład sądu i te ekrany komputerowe, to jest to też 
kwestia organizacyjna. Są dyrektorzy sądów, którzy 
przecież za niewielkie pieniądze mogą zorganizować 
wycięcie w blacie sędziowskim miejsca, aby można 
tam było ułożyć ekran. To zależy tylko od preze-
sa sądu i od dyrektora sądu, a to są osoby, od któ-
rych można wymagać pewnego zdrowego rozsądku. 
Oczywiście dla mnie też byłoby nie do przyjęcia, 
gdybym stawał przed sądem i nie widziałbym sądu, 
tylko tył ekranu komputerowego. To narusza także 
pewne dobre obyczaje, można nawet powiedzieć, że 
jest gorszące. W związku z tym to jest tylko apel, że 
tak powiem, pod adresem administracji sądowej, by 
podejmowała takie działania.

Gdy chodzi o wyższe standardy przy uchylaniu 
immunitetu czy wszczynaniu postępowań dyscypli-
narnych, to powiem, że pewnie standardy sędziowskie 
powinny być najwyższe we wszystkich sferach. To 
jest tylko kwestia tego, jak chcemy je rozumieć i co 
ma z tego wynikać.

Ja jako osoba uprawniona w Naczelnym Sądzie 
Administracyjnym do kierowania wniosków dys-
cyplinarnych zawsze uważałem i uważam, że 
w przypadku jakichkolwiek wątpliwości moim 
obowiązkiem jest skierowanie postępowania do 
rzecznika dyscyplinarnego, bo w razie wątpliwo-
ści to rzecznik dyscyplinarny ma instrumenty, za 
pomocą których może poprowadzić postępowanie 
wyjaśniające. Moja rozmowa z sędzią? Można po-
wiedzieć, że uzyskam tyle, ile mi sędzia zechce 
powiedzieć. Ja nie mogę też przesłuchać świad-
ków. Rzecznik dyscyplinarny ma pełne możliwości, 
wszczyna postępowania, może słuchać świadków, 
odbiera od nich przyrzeczenie dotyczące odpowie-
dzialności karnej za fałszywe zeznania. Moim zda-
niem dla sędziego jest bezpieczniej i korzystniej, 
gdy przejdzie pozytywnie postępowanie dyscypli-
narne, niż wówczas, gdy to postępowanie się nie 
toczy, uznając, że mamy pełne przekonanie co od 
tego, że doszło do jakichś nieprawidłowości. Ja 
tego pełnego przekonania najczęściej nie mam, po 
to mam rzecznika dyscyplinarnego, by prowadził 
to postępowanie.
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(senator G. Wojciechowski) wyjątkowo negatywny wpływ na niezawisłość sądów, 
na kształt demokracji w Polsce. Gdyby pan prezes 
mógł rozwinąć te dosyć suche stwierdzenia… 

W jakim zakresie państwo widzicie tutaj niebez-
pieczeństwo dla całego systemu równowagi konsty-
tucyjnego trójpodziału władz? Gdzie widzicie za-
grożenie przez tego typu ingerencje, takie zakusy 
na wpływanie innej władzy na niezależną władzę 
sądownicza? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, bardzo proszę.

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser:
Bardzo dziękuję.
Pytania pana senatora Wojciechowskiego i uzu-

pełnienie pana senatora Zientarskiego…
Panie i Panowie Senatorowie, problem uzasad-

nień sądowych jest problemem, który widzę i co do 
którego chciałbym, by Krajowa Rada Sądownictwa 
podjęła jakieś działania. Myślę w szczególności o zor-
ganizowaniu konferencji, podczas której by wrócono 
po latach do tego, jaki miał być kształt orzeczenia 
sądowego. Proszę zważyć, że orzeczenie sądowe ma 
niejako dwóch adresatów, którzy to adresaci mają 
odrębne oczekiwania związane z uzasadnieniem 
orzeczenia sądowego. Strona, do której kierowany 
jest wyrok, chciałaby w sposób maksymalnie prosty 
uzyskać wiedzę, dlaczego sąd w taki, a nie inny spo-
sób orzekł w danej sprawie. I cała reszta tej strony 
kompletnie nie interesuje. Z drugiej strony orzeczenie 
sądowe podlega weryfikacji sądu wyższej instancji. 
W związku z tym sędzia, pisząc uzasadnienie, sięga 
także po inne elementy, które dla strony nie mają 
specjalnego znaczenia, ale których wskazanie, badane 
przez sąd wyższej instancji, ma pokazywać, że przy 
orzekaniu były one brane pod uwagę i są sędziemu 
znane. Chodziłoby zatem o znalezienie złotego środ-
ka, tak by nie przesadzać, że tak powiem, ani w jedną, 
ani w dugą stronę. Chodzi o to, by dać sądowi drugiej 
instancji instrumenty do zbadania prawidłowości tego 
orzeczenia, ale też o to, by to orzeczenie było napisane 
w sposób komunikatywny dla strony. Ja bardzo wiel-
kie znaczenie przywiązuję do ustnego przedstawienia 
motywów po ogłoszeniu orzeczenia. Jeśli strona jest 
na sali i sędzia potrafi prostymi słowami wyjaśnić, 
dlaczego zapadło takie, a nie inne orzeczenie, to ma 
to znaczenie nie tylko wychowawcze, ale także prak-
tyczne, bo być może uda się przekonać stronę obec-
ną na sali, że to jest prawidłowe orzeczenie. To jest 
przecież działanie korzystne także dla sędziego, który 

część została skopiowana z jakiegoś innego wyroku, 
dotyczącego innego oskarżonego. Czy krajowa rada 
w jakiś sposób to bada w tym zakresie, czy w jakiś 
sposób stara się zaradzić takim złym praktykom?

Może jeszcze jedno pytanie, takie bardzo ogólne. 
Chodzi o zakres krytyki wyroków sądowych. Jaki 
może być to zakres? Kiedy i kto może krytykować 
taki wyrok? Bo w zasadzie jedyny jasny przepis jest 
w prawie prasowym. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Zientarski.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Przewodniczący, sprowokowało mnie py-

tanie pana senatora Wojciechowskiego, czyli pytanie 
o problem uzasadnień zrobionych metodą „kopiuj – 
wklej”, obejmujących po kilkadziesiąt stron często 
zupełnie zbędnych, oczywistych rozważań. Moje 
pytanie dotyczy tego właśnie. 

Czy Krajowa Rada Sądownictwa nie powinna roz-
ważyć, że tak powiem, ustalenia kryteriów oceny 
sędziów przez wizytatorów? Kryteriów oceny nie 
tylko w kontekście terminowości uzasadnień – to jest 
oczywiste, co powiedział pan prezes – ale właśnie 
objętości oraz, że tak powiem, komunikatywności 
uzasadnień, a także kwestii związanych z ekonomią 
procesową, koncentracją materiału dowodowego? 
Często rzeczywiście widzimy, że jak uzasadnienie 
jest spóźnione o kilka dni, to już sędzia ma problem, 
ale jak co trzy miesiące jednego świadka przesłuchuje 
i przez to prowadzi sprawę dwa lata, chociaż mógłby 
prowadzić trzy miesiące, to wtedy problemu nie ma, 
nikt tego nie zauważa. I takich bardziej uniwersal-
nych kryteriów oceny nie ma. To moje uzupełnienie 
pytania, czy Krajowa Rada Sądownictwa nie powinna 
nad tym problemem się zastanowić?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I pan senator Aleksander Pociej. Bardzo proszę.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Przewodniczący, na stronie 26 raportu, któ-

ry otrzymaliśmy, jest pkt 4 „Działalność rady w spra-
wach zagrożenia niezawisłości sędziowskiej”. Tutaj 
są cytowane wypowiedzi dwóch polityków, czyli 
pana prezesa Jarosława Kaczyńskiego i pana posła 
Jarosława Gowina, które są oceniane jako mające 
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(przewodniczący R. Hauser) Senator – w każdym. Powtarzam: w każdym. Ale 
pod jednym warunkiem. Osoba krytykująca powin-
na wiedzieć, o co chodzi w sprawie, powinna mieć 
w niej elementarne rozeznanie. Taka jest podstawa 
rzetelnej krytyki. Jeśli ktoś nie ma zielonego pojęcia 
o tym, co się działo podczas procesu i jaki był zarzut, 
i mówi w mediach: skandaliczny wyrok!… W takich 
sytuacjach – z całym szacunkiem dla pierwszej i dru-
giej władzy – ja jako przedstawiciel trzeciej władzy 
zawsze będę państwa prosił o wstrzemięźliwość.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Jeszcze pan senator Wojciechowski, tak?

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Tak. Dziękuję.
Ja tylko chciałbym powiedzieć, że tutaj nie chodzi-

ło o jakąś skomplikowaną, ale bardzo prostą, w sumie 
niebudzącą kontrowersji sprawę. Jednak strony, za-
równo jedna, jak i druga strona – tam był spór między 
stronami – zauważyły, że sąd postąpił w taki, a nie 
inny sposób i że wyrok musiał być przygotowany 
wcześniej. Zabrakło tam jakiegoś takiego, nie wiem, 
poczucia sprawiedliwości w stosunku do tych ludzi. 
Być może nawet wyrok mógłby być przygotowany 
wcześniej, bo sprawa była jednoznaczna, ale należało 
zachować pewien standard. Nie można w taki sposób 
ogłaszać wyroku, ponieważ ludzie to wszystko widzą 
i komentują. Ten sędzia z pewnością nie przysłużył 
się wymiarowi sprawiedliwości. Chociaż pan prezes 
ma odmienne zdanie, to ja jednak pozostanę przy 
swoim. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Panie Przewodniczący, bardzo dziękuję za…

Przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser:

Jeśli pan przewodniczący pozwoli…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Tak.)
Panie i Panowie Senatorowie! 
Chciałbym gorąco podziękować za poświęcony 

czas, za uwagi, które zechcieliście państwo zgłosić, 
i refleksje, którymi zechcieliście się państwo podzie-
lić. Zapewniam, że przedłożę je Krajowej Radzie 
Sądownictwa i że także dla mnie będą dobrą podsta-
wą do dalszych działań. Serdecznie dziękuję.

w przypadku takiego dobrego wyjaśnienia przesła-
nek orzekania będzie miał ewidentny bonus, bo nie 
będzie musiał pisać uzasadnienia, gdyż strona nie 
będzie kwestionowała orzeczenia. To jest problem, 
nad którym musimy się pochylić, i chcę ten problem 
podjąć wraz z Krajową Radą Sądownictwa.

Krajowa Rada Sądownictwa już wypowiadała się 
negatywnie, gdy chodzi o szerokie wykorzystywanie 
metody „kopiuj – wklej”. A to, o czym mówił pan se-
nator, że zdarza się – właśnie niestaranności związane 
z tym, że kopiowane elementy nie są nawet weryfi-
kowane i znajdują się tam inne nazwiska – świadczy 
o głębokiej niestaranności, nierzetelności sędziego. 
Proszę mi wierzyć, że z takimi zjawiskami Krajowa 
Rada Sądownictwa zawsze będzie walczyła.

Jak długo ma trwać postępowanie sądowe i ile cza-
su ma minąć od zakończenia rozprawy do napisania 
uzasadnienia? To także, Panie Senatorze, będzie za-
leżało od oczekiwań tych, którzy są odbiorcami pracy 
sądów. Strona najczęściej będzie chciała szybkiego 
orzeczenia. Strona, która wygra, nigdy nie będzie 
kwestionowała tego, że sąd po dziesięciominutowej 
naradzie wydał orzeczenie i je udatnie uzasadnił. Sąd 
po latach orzekania nie musi czytać uzasadnienia. 
Sędzia potrafi ustnie uzasadnić orzeczenie w sposób 
odpowiedni i przemawiający do strony. W związku 
z tym nie widziałbym tu zagrożenia. Jeśli jednak od 
czasu zakończenia rozprawy do momentu ogłosze-
nia wyroku mija zbyt dużo czasu, to wyrok jest dla 
strony trudny do zrozumienia, bo stronie wypadają 
z pamięci elementy, które pojawiły się w procesie.

Czy narada sędziowska powinna trwać dziesięć, 
piętnaście minut? Panie Senatorze, to zależy od ro-
dzaju sprawy. Przecież są sprawy skomplikowane, 
w przypadku których sąd naradza się tygodniami, i są 
sprawy proste, niewymagające jurydycznie specjalnej 
dyskusji, a faktycznie niebudzące żadnej wątpliwości, 
kiedy to narada może trwać pięć minut.

Pytanie pana senatora Pocieja. Panie Senatorze, 
być może wymiar sprawiedliwości i sędziowie są 
przewrażliwieni na punkcie wystąpień polityków, ale 
wydaje mi się, że każdy sygnał ze strony przedsta-
wicieli władzy sądowniczej odnoszący się do wypo-
wiedzi, z których wynika kompletny brak zaufania 
do wymiaru sprawiedliwości i gdzie w podtekście są 
jakby formułowane myśli, które odczytuje się jako 
zarzut, że wymiar sprawiedliwości nie pracuje, że 
źle pracuje… Takie wypowiedzi wymagają reakcji 
ze strony trzeciej władzy. I tylko z tych względów 
Krajowa Rada Sądownictwa formułuje negatywne 
oceny pod adresem niektórych, nie wszystkich, wy-
powiedzi polityków.

Ostatnia kwestia. Czy wyroki sądowe można 
krytykować, a jeśli tak, to w jakim zakresie? Pani 
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wiedliwości. Choćby nawet Sąd Najwyższy. Często 
opinie Krajowej Rady Sądownictwa są nieco szer-
sze, analityczne czy wspomagające. Ale przecież 
w omawianym tu zakresie akty opiniowane są przez 
samorządy adwokackie i inne samorządy prawnicze. 
Tak że to jest naprawdę wielka rola. I tutaj absolut-
nie nie tylko nie ma żadnych zastrzeżeń, ale można 
powiedzieć, że rzeczywiście ta rola jest, tak bym to 
nazwał, coraz większa. Bardzo często zwracam się 
do Krajowej Rady Sądownictwa o opinię, która ma 
być przygotowana niekiedy w ciągu dwóch dni. Były 
takie sytuacje, nawet w ostatnim czasie, oczywiście 
w ramach posiedzenia, nie w trybie nadzwyczajnym. 
I wtedy tam odkłada się inne sprawy i przygotowuje 
się takie opinie, które, tak jak powiedziałem, ale nie 
będę tu przytaczał ostatnich przypadków… Bardzo 
ważne poprawki właśnie dzięki tym opiniom możemy 
wprowadzić.

Proszę państwa, następna kwestia, którą tu-
taj Senat… Akurat przewodniczy pan marszałek 
Wyrowiński, który otwierał kilka konferencji zor-
ganizowanych właśnie z inicjatywy Krajowej Rady 
Sądownictwa, a także Senatu. To są konferencje, 
których wynikiem były właśnie inicjatywy, i to bar-
dzo ważne inicjatywy. Także co do Krajowej Rady 
Sądownictwa to była inicjatywa nasza, Senatu, ta cała 
ustawa, a nie tylko poprawki, cała ustawa, jak rów-
nież omawiany tutaj nowy model dojścia do zawodu 
sędziowskiego, czyli przywrócenie konstytucyjnej 
asesury. Ale to nie tylko to, proszę państwa – o tym 
mówił pan przewodniczący – w tej ustawie, proszę 
państwa, jest także pewne uporządkowanie, tak że 
myślę, że ta ustawa spowoduje, sam nie wiem, za 
rok albo półtora, bardzo istotne przyspieszenie po-
stępowań, nie tylko ze względu na bardzo aktywną 
rolę asesorów, która była do tej pory przecież bardzo 
znana, ale także przekazanie wykroczeń referenda-
rzom. To jest już w tej ustawie, podobnie jak wyjęcie 
rejestrów, też dla referendarzy. Tak więc referendarz 
to jest urząd albo urzędnik, który przestaje już być 
tylko pośrednim elementem dojścia do zawodu sę-
dziowskiego. I to jest rewolucyjna zmiana.

Ustawa o Krajowej Szkole Sądownictwa 
i Prokuratury, która też wyszła z Senatu, właśnie dzię-
ki współpracy z Krajową Radą Sądownictwa, to też 
wielki krok w kierunku przyspieszenia postępowań 
i wyboru kandydatów lepszej jakości. To oczywiście 
wiąże się z przywróceniem asesury, bo przecież w tej 
chwili w Krajowej Radzie Sądownictwa wybiera-
my spośród asystentów, referendarzy, którzy nigdy 
nie orzekali. Nie wiemy, jak oni psychicznie, będąc 
piątkowymi z teorii, sprawdzą się na sali rozpraw. 
I wtedy te wszystkie kryteria, o których tutaj mówi-
liśmy, jak sprawność postępowania, kultura sądowa, 
terminowość uzasadnień, jakość i stabilność orzecz-
nictwa – wszystko to będzie oceniane już na podsta-

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Jeszcze parę osób chce zabrać głos, tak że będzie 

jeszcze dyskusja. Być może ona również wzbogaci 
to, co pan przewodniczący wyniesie z tej sali obrad.

Otwieram dyskusję.
I bardzo proszę pana senatora Piotra Zientarskiego 

o zabranie głosu.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panie Przewodniczący! Wysoka 

Izbo!
Ja mam zaszczyt, razem z koleżanką senator 

Sztark, być w bieżącej kadencji członkiem konsty-
tucyjnego organu, o którym tu mówimy. Odgrywa on 
w sposób rzeczywisty rolę, którą, jak myślę, nie wszy-
scy doceniają, nie wszyscy potrafią właściwie ocenić. 
Nie tylko wypełnia przesłanki konstytucyjne – stoi 
na straży niezawisłości sędziowskiej, niezależności 
sędziów – ale de facto tworzy wymiar sprawiedli-
wości. Bo to przecież Krajowa Rada Sądownictwa 
proponuje, a właściwie wybiera sędziów. Pan prezy-
dent w uroczystym akcie wręcza nominacje, ale to 
Krajowa Rada Sądownictwa decyduje o awansach. To 
Krajowa Rada Sądownictwa nadzoruje postępowania 
dyscyplinarne. To Krajowa Rada Sądownictwa – i tu-
taj wielkie podziękowania – przygotowuje, o czym 
powiedział pan przewodniczący, opinie do aktów 
prawnych, i to na różnych poziomach, zarówno jeżeli 
chodzi o inicjatywy, jak i później, o przekształco-
ne na dalszym etapie postępowania… Często trze-
ba uzupełniać wspomniane opinie, aktualizować je. 
I one są… Mówię to nie tylko jako przewodniczący 
Komisji Ustawodawczej, lecz także jako ktoś, kto 
często występuje w komisjach sejmowych, z ramie-
nia Senatu, nie tylko komisji. Wspomniane opinie są 
niesamowicie przydatne i cieszą się olbrzymim au-
torytetem. Właśnie powołując się na opinie Krajowej 
Rady Sądownictwa, wprowadzamy poprawki, które 
z zasady zyskują akceptację Sejmu. To bardzo 
wielka rola w podnoszeniu poziomu wymiaru 
sprawiedliwości, ale… W ogóle, nie tylko… Bo mówi 
się o opiniowaniu w ramach, że tak powiem, szeroko 
pojmowanego wymiaru sprawiedliwości. Ale dotyczy 
to i prawa materialnego, i procesowego, i ustrojowego, 
a to jest bardzo szeroka gama… Można zauważyć, 
że na jednym posiedzeniu opiniowanych jest często 
około dwudziestu aktów prawnych. To olbrzymia 
praca, która jest nie do przecenienia. Bardzo za tę 
pracę dziękuję. Ona jest rzeczywiście wykonywana 
na niesamowitym poziomie. I bardzo często uwagi 
dotyczą kwestii niedostrzeżonych przez inne, bar-
dzo szacowne podmioty, które także przecież, że 
tak się wyrażę, na co dzień żyją z wymiarem spra-
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(senator P. Zientarski) bec niego takie same zasady. Nie mówię już o tym, 
że często jest tak, że resortowy minister też jest sę-
dzią. Są takie przypadki. Myślę, że ten problem też 
powinien stanąć w Krajowej Radzie Sądownictwa. 
Kwestia ustawicznego kształcenia sędziów… Ja po-
dałem ten przykład, mając na myśli istotne szkolenie 
nie tylko pod względem czystej teorii, ale i pewnych 
kwestii porównawczych itd. Chodzi o to, by to szko-
lenie kształtowało właściwy obraz funkcjonowania 
państwa, swobody i wolności obywatela. Te dobra 
trzeba pogodzić.

Jeszcze raz serdecznie dziękuję panu prezeso-
wi, panu przewodniczącemu za wielką rolę, jaką 
w szczególności w tej kadencji odegrała Krajowa 
Rada Sądownictwa. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Senatorze.
I jeszcze pan senator Aleksander Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Przewo-

dniczący!
Dla mnie to sprawozdanie jest takim punktem 

wyjścia do powiedzenia paru słów ogólnie o sytu-
acji wymiaru sprawiedliwości, o przyszłości i zagro-
żeniach. Nie mam żadnych wątpliwości, że polska 
myśl prawnicza, nasza doktryna, prawo materialne, 
procedura plasują nas w czołówce światowej. Myślę, 
że to, co mamy zapisane w ustawach dotyczących 
wymiaru sprawiedliwości, prawa, spełnia najwyższe, 
spełnia wszelkie standardy państwa prawa, państwa 
demokratycznego. Z tego powinniśmy być dumni. 
Tak samo powinniśmy być dumni z niepodważal-
nej, całkowitej niezależności, niezawisłości stanu 
sędziowskiego.

Niestety, w odbiorze obywatela podstawowym 
kryterium, na którym opiera on swoje oceny, stwier-
dza, czy jest zadowolony z wymiaru sprawiedliwo-
ści, czy nie, jest czas, czas otrzymania wyroku, czas, 
kiedy dana mu jest sprawiedliwość, bardzo często 
również czas, kiedy dana jest sprawiedliwość zło-
czyńcom, osobom naruszającym nasz system prawny, 
co również obywateli boli.

Trzeba się uderzyć w piesi. Nie udało się również 
przez ostatnie lata w sposób niebudzący wątpliwości 
w odbiorze społecznym skrócić tego czasu. A myślę, 
że wiedza, usytuowanie Krajowej Rady Sądownictwa 
predestynują ją również do tego, żeby dała impuls, 
wkład intelektualny celem skrócenia tego czasu. Tu 
nie chodzi o dostęp obywatela do wymiaru sprawie-
dliwości, tylko o przyspieszenie postępowania, skró-
cenie czasu do zakończenia postępowania, czy to są 
sprawy cywilne, czy to są sprawy karne. Jest to czymś 

wie orzecznictwa tychże asesorów. To zupełnie nowa 
jakość w sądownictwie. To ponowne wprowadzenie 
do sądów na etaty aplikantów, którzy będą pełnić 
funkcję, można powiedzieć, quasi-asystentów, pisząc 
projekty uzasadnień, ale ucząc się pod okiem mistrza 
w sądzie okręgowym bądź w prokuraturze okręgo-
wej, jeśli chodzi o prokuratorów. To bardzo, bardzo 
istotne zmiany, jakie zaszły dzięki wspomnianym 
konferencjom i dzięki współpracy z Krajową Radą 
Sądownictwa, zmiany, które rzeczywiście dla wymia-
ru sprawiedliwości mają znaczenie, nawet bym powie-
dział, fundamentalne. Stąd wynikają te moje pytania, 
które kierowałem. Pan prezes, pan przewodniczący 
mówił tutaj o tym, żeby… Może nie chodzi o to, żeby 
jeszcze wzmocnić Krajową Radę Sądownictwa, bo jej 
rola jest istotna, ale o to, żeby odróżnić ją w sposób 
zupełnie ewidentny od quasi-związku zawodowego, 
czyli stowarzyszenia sędziów o takiej czy innej na-
zwie. Bo to nie jest stowarzyszenie sędziów, to nie jest 
organizacja o charakterze korporacyjnym i taką nie 
powinna być. Dlatego tam jest i pierwszy prezes sądu 
najwyższego, i sześciu parlamentarzystów – czterech 
posłów, dwóch senatorów – którzy biorą aktywny 
udział w pracach rady. Za tę ocenę naszej współpracy 
jeszcze raz w imieniu koleżanki i własnym dziękuję.

Proszę państwa, trzeba by się zastanowić – wra-
cam tu do ustawy o krajowej radzie – czy nie wzmoc-
nić pozycji członków rady. Myślę tu o sędziach, któ-
rzy w moim przekonaniu powinni być niezależni od 
wyboru… Czy ich pozycja nie byłaby wówczas moc-
niejsza? Chodzi o to, żeby nie reprezentowali korpo-
racji sędziowskich. Bo jeśli są wybierani przez swoje 
organy, to pewna zależność zawsze istnieje. Pan prze-
wodniczący powiedział, w nawiązaniu do tej słynnej 
medialnej sprawy, że będziemy bronić sędziów. Ja 
powiem tak: to nas polityków media mogą zniszczyć 
w jeden dzień. A sędzia, niezawisłość sędziowska – 
uczciwość i odwaga – w moim przekonaniu żadnej 
obrony nie potrzebuje. Przecież u nas sędzia nie jest 
wybierany jak w Stanach Zjednoczonych; przecież 
sędzia awansuje tylko na podstawie oceny Krajowej 
Rady Sądownictwa; przecież sędzia jest oceniany pod 
względem dyscyplinarnym przez innych sędziów.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 
czas nieubłaganie mija.)

Tak, tak… To jest w moim przekonaniu bardzo 
istotna kwestia. Trzeba by się zastanowić także nad 
tymi kryteriami w przypadku wizytatorów. Podobnie 
problem nadzoru, który podniosła pani senator 
Sztark… Bo ten nadzór musi być. Ten nadzór spra-
wują sędziowie. Nie można powiedzieć, że sędzia, 
który jest chwilowo w ministerstwie, przestaje być 
sędzią. Nie, on nie przestaje być sędzią – on ma taką 
samą odpowiedzialność jak sędzia, stosowane są wo-
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(senator A. Pociej) tem dużej debaty, kontrowersji, a który zapadł i miał 
charakter publiczny, bo dotyczył osób działających 
publicznie, był przedmiotem różnego rodzaju analiz, 
kontrowersji, jest uzasadniany przez prawie sześć 
miesięcy i jaki to ma wpływ na ocenę wymiaru spra-
wiedliwości. Pan prezes odpowiedział, że to się kwa-
lifikuje do postępowania dyscyplinarnego i podzielił 
moją opinię, że to jest bardzo negatywne zjawisko, 
że taka sytuacja ma miejsce. Ja jestem prawnikiem, 
rozumiem sytuację, bo sprawa może być skompliko-
wana, jest wiele tomów akt, itd., itd., ale skoro zapada 
taki wyrok – pan przewodniczący utwierdził mnie 
w moim przekonaniu – to są różnego rodzaju środ-
ki organizacyjne, które pozwalają sądowi uzasadnić 
ten wyrok w racjonalnym terminie. Można odsunąć 
sędziego od pewnych obowiązków w tym sensie… 
Nie mówię, żeby go jakoś wykluczyć, ale po prostu 
stworzyć mu możliwości, żeby ten wyrok uzasadnił.

Ja myślę, i to jest moje głębokie przekonanie, Panie 
Aleksandrze, że to, że jakiś polityk powiedział to 
czy coś innego o wymiarze sprawiedliwości, w ogó-
le o tej sytuacji, bo ja tamtych słów nie odnosiłem 
ogólnie do wymiaru sprawiedliwości, tylko do pewnej 
sytuacji, która miała miejsce w Polsce, to, niezależ-
nie od tego… Nie będę tutaj polemizował z oceną 
tego, czy te wypowiedzi polityków były właściwe, 
czy niewłaściwe… Zresztą gdy na posiedzeniu ko-
misji rozpatrywaliśmy sprawozdanie Krajowej Rady 
Sądownictwa, to wyraziłem swoją opinię, uznałem, 
że wypowiedzi szefów trybunałów, sądów i przewod-
niczącego Krajowej Rady Sądownictwa, były za da-
leko posunięte, jeżeli chodzi o pewne stwierdzenia. 
Ale to jest moja ocena i ja nie odbieram prawa do 
oceny osobom, które wypowiadały się w tej sprawie 
jako przewodniczący naczelnych organów czy insty-
tucji reprezentujących wymiar sprawiedliwości. Ale 
wracam do tej tezy… Ja uważam, że w wymiarze 
sprawiedliwości takie sytuacje, że wyrok jest uzasad-
niany przez sześć miesięcy – mówię tutaj konkretnie 
o sprawie funkcjonariuszy CBA – są niedopuszczalne. 
Taka sytuacja bardziej rzutuje na ocenę wymiaru 
sprawiedliwości niż wspomniane wypowiedzi poli-
tyków. Takie jest moje przekonanie. To jest, że się tak 
wyrażę, strzelanie we własne środowisko przez pana 
sędziego, o którym tu mowa, przez osoby, które go 
nadzorują. Bo sąd warszawski… Ja wiem, że wydłu-
żono termin, bodajże o trzy miesiące, ale przyznam, 
że nie słyszałem o jakiejś, nie wiem, chorobie czy 
innych sytuacjach nadzwyczajnych. I takie jest moje 
głębokie przekonanie… Bardzo się cieszę, że dzisiaj, 
w kontekście sytuacji, o której mówiłem, pan prezes 
wyraził opinię, która jest zbieżna z moim odczuciem. 
Tak że powinniśmy pamiętać również o wspomnia-
nych tu sprawach, wydając jakieś oceny działania 
sądownictwa, sytuacji w kraju, w której, powiedzmy, 
środowiska sędziowskie były zaangażowane w jakiś 

patologicznym. Rozprawy w innych krajach potrafią 
się toczyć z dnia na dzień, oglądamy przecież te spek-
takularne procesy, które rozpoczynają się w jednym 
tygodniu, a kończą, nie wiem, dwa czy trzy tygodnie 
później. Tymczasem u nas wyznaczane są kolejne 
posiedzenia w rytm możliwości dostępu do konwoju, 
w rytm tego, że biegli… Pan przewodniczący dzisiaj 
o tym mówił, mówił o powadze, o doniosłości eks-
pertyz. Tylko że niestety potrafimy na nie czekać 
rok, dwa lata.

Nie jestem tu autorytetem, który będzie potrafił 
dać wskazówkę, jak to zrobić, ale oczekuję od autory-
tetów tej wskazówki w drugą stronę, tak aby wymiar 
sprawiedliwości działał również szybko, bo jest to 
jedna z podstawowych przesłanek poczucia sprawie-
dliwości w społeczeństwie.

Mimo tych niedociągnięć nadal będę się upierał, 
że niezależne, niezawisłe sądownictwo jest abso-
lutnym gwarantem, strażnikiem naszej – nie boję 
się użyć takich słów – niepodległości i demokracji. 
Podzielam więc oburzenie związane z wypowiedzia-
mi niektórych polityków, którzy próbują stłamsić ten 
wymiar sprawiedliwości, podporządkować go sobie. 
Medialną wypowiedź pana Zbigniewa Ziobry, która 
do nas dotarła, dotycząca tego, w jaki sposób stłamsić 
niezawisłość sędziów i ich niezależność, uważam za 
dalece niedemokratyczną.

(Głos z sali: Chyba trochę pan przesadza.)
Kształt, w jakim ona dotarła do mnie, do nas, do 

opinii publicznej… To podważa zaufanie obywateli 
do wymiaru sprawiedliwości i każe zastanowić się 
nad niebezpieczeństwem związanym z takimi zaku-
sami. Mam nadzieję, że przyszłe lata pokażą, że była 
to kaczka dziennikarska i że nikt w Polsce nie ma 
takich zakusów, jeśli chodzi o sąd. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Paszkowski, jak rozumiem, powodo-

wany wystąpieniem…

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Czuję się trochę wywołany do tablicy stwier-

dzeniami kolegi Aleksandra Pocieja i powiem tak. 
W debacie publicznej padały różne słowa, różne są 
oceny wymiaru sprawiedliwości, a ja powiem, choć 
nie miałem wypowiadać tych słów, że jestem zbudo-
wany wypowiedzią pana przewodniczącego odnośnie 
do sprawy, o którą pytałem. Mianowicie pytałem o to, 
jaki wpływ na ocenę wymiaru sprawiedliwości może 
mieć taka sytuacja, że wyrok, który był przedmio-
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(senator B. Paszkowski) Na żaden urząd nie jest się powoływanym na tak 
długi czas. Tak więc ja się nie dziwię, że kryteria 
czy wymogi stawiane sędziom na tym etapie mają 
kluczowe znaczenie.

Następna kwestia to jest bardzo istotna kwestia 
relacji między władzą ustawodawczą, którą repre-
zentuje Sejm i Senat, władzą wykonawczą, którą 
reprezentuje prezydent i rząd, a, wreszcie, władzą 
sądowniczą. Czy te relacje w konstytucji są dokładnie 
i właściwie dookreślone?

Kolejna kwestia to jest kwestia dostępu do sądu. 
Czy ten dostęp istnieje, czy ten dostęp jest ograni-
czony? A jeżeli są ograniczenia, to czy należy je zli-
kwidować?

Wreszcie kwestia wykonywania innych zawodów 
prawniczych i kwestia funkcjonowania korporacji 
prawniczych. Mam tutaj na uwadze korporację adwo-
katów, której jestem przecież czynnym członkiem od 
wielu, wielu lat, korporację radców prawnych, kor-
porację notariuszy. Mamy problem z dwoma korpo-
racjami – to jest problem notariuszy, którzy uzyskali 
pewne uprawnienia, które wcześniej przysługiwały 
sędziom, chociażby poświadczanie dziedziczenia, 
i wreszcie ten nieszczęsny problem uregulowania sta-
tusu komorników. Prasa bardzo wiele na ten temat 
pisała. Poza tym w ostatnim czasie kwestionowa-
no wyroki sądów rodzinnych, na podstawie których 
zabierano dzieci rodzicom naturalnym z przyczyn 
socjalnych. Tego typu kwestie były nagłaśniane.

A z czym się to wiąże? Odbywa się reforma systemu 
prawa, reforma prawa cywilnego, reforma prawa kar-
nego. Powstaje tylko pytanie, czy ta reforma idzie tak, 
jak powinna iść? Jako cywilista mam tutaj pewne wąt-
pliwości. Przy ministrze sprawiedliwości funkcjonuje 
Komisja Kodyfikacyjna Prawa Cywilnego, a bardzo 
często przepisy kodeksu cywilnego i przepisy innych 
ustaw o charakterze stricte cywilnoprawnym są uchwa-
lane z pominięciem komisji kodyfikacyjnej. Mam tutaj 
przede wszystkim na uwadze Komisję Kodyfikacyjną 
Prawa Cywilnego, z przyczyn oczywistych nie mówię 
o Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Karnego.

Tak że tych problemów oczywiście jest wiele, ale 
wszystkim w naszym kraju po prostu zależy na tym, 
ażeby wymiar sprawiedliwości funkcjonował w spo-
sób stabilny, budził zaufanie i żeby to zaufanie nie 
było nadużywane.

Jeżeli chodzi o ocenę Krajowej Rady Sądownictwa, 
to Krajowa Rada Sądownictwa od samego początku 
swojego funkcjonowania zawsze była oceniana bar-
dzo wysoko. My wiemy, jaką rangę ma ten organ, 
ale mamy też swoje pretensje, co na koniec muszę 
powiedzieć. Tak się składa, iż Senat tej kadencji ma 
dwóch reprezentantów zarówno w Krajowej Radzie 
Sądownictwa, jak i w Krajowej Radzie Prokuratury, 
ale wśród nich nie znalazł się, inaczej niż w przypad-
ku Sejmu, przedstawiciel tej strony sali. A zgłoszony 

sposób nieproporcjonalnie, czy też zagrażającej nie-
zawisłości sędziów, niezależności sądów. Taka jest 
moja opinia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
I jeszcze pan senator Henryk Cioch, bardzo proszę.

Senator Henryk Cioch:
Panie Marszałku! Panie Prezesie Naczelnego Sądu 

Administracyjnego!
Ja nie miałem zamiaru zabierać głosu, ale… 

Problematyka wymiaru sprawiedliwości, generalnie, 
jego funkcjonowania, to jest problematyka niezmier-
nie ważna, niezmiernie istotna, jako że potencjalnie 
dotyczy każdego z nas. Dlatego też w bieżącej kaden-
cji podejmowane były kwestie związane z ewolucją, 
ze zmianami, bardzo często Senat występował z ini-
cjatywami, z reguły opozycja… Wspomniane zmiany 
z reguły szły we właściwym kierunku, inicjatywy 
były popierane. Coś się udało, ale niektóre zmiany 
się nie udały i trzeba się uderzyć w pierś. Chociażby 
reforma związana z funkcjonowaniem sądów, czyli, 
krótko mówiąc, likwidacja większej liczby sądów, 
później odwracanie tego procesu… I efekt tego jest 
taki, jaki jest, że tak naprawdę chyba kilka sądów re-
jonowych zostało zlikwidowanych, a w zasadzie prze-
kształconych w wydziały innych sądów. Czyli, można 
powiedzieć, było głośno w mediach, było dużo, że się 
tak wyrażę, politycznej bijatyki, a efektów nie ma. 
I nawiązując do ostatnich wypowiedzi moich kole-
gów, chciałbym powiedzieć… Była przecież konwen-
cja w Katowicach, o czym wszyscy państwo wiedzą. 
Był panel poświęcony wymiarowi sprawiedliwości. 
Ja występowałem, miałem taki panel na temat wy-
miaru sprawiedliwości w aspekcie konstytucji. Jeżeli 
chodzi o wnioski, to one wcale nie były rewolucyjne, 
one były ewolucyjne. Oczywiście, zawsze coś można 
zmienić, zawsze coś należy poprawiać i pewnie w na-
stępnej kadencji będzie to czynione. Ja chciałbym po-
wiedzieć tylko o takich podstawowych, zasadniczych 
kwestiach. Podnosi się sprawę tego, czy wspomniany 
model funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości jest 
taki idealny. Czyli, krótko mówiąc, pierwsza kwestia 
to relacja między ministrem sprawiedliwości a proku-
ratorem generalnym. Chodzi o to, czy wspomniane 
dwa bardzo ważne centralne urzędy należy połączyć, 
czy lepiej, żeby było tak, jak jest obecnie.

Inna dość istotna kwestia, jeżeli chodzi o powo-
ływanie sędziów… Bo to jest jedyny urząd, jedyne 
stanowisko, na które jest się powoływanym doży-
wotnio – sędzia jest powoływany dożywotnio, sędzia 
może jedynie awansować, ale powoływany jest raz. 
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(senator H. Cioch) Senator Michał Seweryński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Informacja – tak to się nazywa; nie jest to spra-

wozdanie – na temat działalności Krajowej Rady 
Sądownictwa, informacja z działalności Sądu 
Najwyższego, którą przedkłada pierwszy prezes Sądu 
Najwyższego, informacja rzecznika praw obywatel-
skich i innych instytucji, które mają wielki zakres 
zadań w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedli-
wości, skłaniają do postawienia pytania ogólniejsze-
go: co należy zrobić w państwie polskim, żebyśmy 
mogli mieć miejsce na całościową debatę o stanie 
wymiaru sprawiedliwości w Polsce? Nasuwa się spo-
strzeżenie, że takim miejscem może być Senat, skoro 
przychodzą do niego osoby sprawujące najwyższe 
funkcje w obszarze wymiaru sprawiedliwości i mó-
wią o swojej działalności. Każdy z przedstawicieli 
tych organów przedstawia jednak wizję cząstkową, 
sprawozdanie cząstkowe. My możemy zsyntetyzować 
te wszystkie sprawozdania i wyrobić sobie ogólniej-
szy pogląd na temat stanu wymiaru sprawiedliwości 
w Polsce. Z licznych doniesień medialnych, z tych 
setek, a może i tysięcy, gdyby wziąć pod uwagę różne 
kadencje, wizyt, jakie składają w naszych biurach par-
lamentarnych niezadowoleni obywatele, wyłania się 
obraz wymiaru sprawiedliwości niedoskonały, obraz 
pełen miejsc wymagających naprawy. Nurtuje mnie 
w związku z tym pytanie: czy nie powinna istnieć 
jakaś instytucja – poza parlamentem, poza Senatem, 
w którym oczywiście odbywa się pewna debata na 
ten temat i są możliwe inicjatywy ustawodawcze – 
która by mogła w sposób całościowy spojrzeć na spra-
wy wymiaru sprawiedliwości w państwie? Minister 
ma ograniczone kompetencje. Sądy w trybie postę-
powania instancyjnego również mają ograniczone 
kompetencje. Krajowa Rada Sądownictwa ma kom-
petencje ograniczone przez konstytucję. Trybunał 
Konstytucyjny także ma kompetencje ograniczone 
przez konstytucję. Nie ma w kraju ani jednego takie-
go miejsca, w którym można by zebrać wszystkie te 
spostrzeżenia, doświadczenia i sprawozdania z prze-
biegu działalności w różnych instytucjach wymiaru 
sprawiedliwości czy skargi obywateli wnoszone do 
różnych instytucji, żeby wyrobić sobie jakieś wspólne 
spojrzenie, jedno globalne spojrzenie na podstawy 
różnych strumieni informacji, wyrobić sobie zdanie 
o tym, jaki jest stan wymiaru sprawiedliwości – po-
wiedzmy otwarcie: jak bardzo niedoskonały jest stan 
wymiaru sprawiedliwości – w państwie. Nie ma takiej 
instytucji, w której mogłyby się zrodzić pewne ogól-
ne, kompleksowe inicjatywy, propozycje. Owszem, 
zawsze możemy robić coś takiego w Senacie. Bo tu, 
można powiedzieć, zbiegają się wszystkie te instru-
menty, nurty, strumienie informacyjne. Ale mam 
pytanie, czy to nie jest za mało i czy gdzieś poza 

był, jak pamiętam, pan profesor Seweryński, ja zgło-
szony byłem do Krajowej Rady Sądownictwa. Ale to 
tak na koniec. Dziękuję. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Aleksander Pociej – jeszcze pięć minut.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
(Rozmowy na sali)
Będę musiał chwilę poczekać, bo swoje słowa 

chciałem skierować do pana senatora Ciocha, a pan 
senator Zientarski trochę przeszkadza.

(Wesołość na sali)
(Senator Piotr Zientarski: Przepraszam.)
(Senator Grażyna Sztark: …Zientarski, proszę nie 

przeszkadzać.)
Z olbrzymią, olbrzymią satysfakcją, którą odczu-

wam zawsze wtedy, kiedy mogę zgodzić się z kolegami 
z Prawa i Sprawiedliwości, przyjąłem słowa o szko-
dliwości działań pana Jarosława Gowina dotyczących 
sądów. Popieram to, co pan senator Cioch powiedział 
na temat tego pomysłu pana Gowina z tym większą sa-
tysfakcją, że wtedy, kiedy był moim kolegą, zabierałem 
głos na temat jego pomysłów i zawsze byłem krytyczny 
– mam więc czyste sumienie – a teraz jest kolegą pana 
senatora… Tak że bardzo się cieszę, że tak wspaniała 
zamiana miejsc została dokonana. W całej rozciągłości 
popieram to, co powiedział pan senator Cioch.

Natomiast w stosunku do tego, co powiedział 
pan senator Paszkowski… Panie Senatorze, z pana 
wypowiedzi mogłoby wynikać, że mamy różnicę 
zdań co do oceny przypadku, o którym pan mówił. 
Chodzi o te sześć miesięcy oczekiwania na sporzą-
dzenie uzasadnienia. Myli się pan głęboko – jestem 
równie jak pan oburzony tym, że to tak długo trwa. 
Równie oburzony byłem ponad osiem lat temu, kiedy 
to stosowano areszt wydobywczy. Osiem lat temu 
równie zbulwersowany byłem tym, że minister spra-
wiedliwości na konferencjach prasowych skazywał 
ludzi słowami, czynił to werbalnie. Przyłączam się… 
Jestem oburzony tym, że w tak ważnej sprawie przez 
sześć miesięcy nie ma uzasadnienia. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
I jeszcze pan senator, profesor Michał 

Seweryński, przewodniczący komisji praworząd-
ności i praw człowieka.

(Senator Bohdan Paszkowski: I jeszcze ja ad vo-
cem.)
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(senator M. Seweryński) I jeszcze pan senator Bohdan Paszkowski. Mam 
nadzieję, że pięć minut wystarczy.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Marszałku, ja będę mówić krócej. Ja w zasa-

dzie tak trochę może nie polemicznie, ale bardziej wy-
jaśniająco odniosę się do drugiej wypowiedzi senato-
ra Pocieja. Cieszę się, że jesteśmy zgodni chociażby 
co do kwestii uzasadniania wyroku itd., choć trzeba 
również pamiętać o… Pan senator wspomniał tutaj 
o aresztach wydobywczych itd. Ja oczywiście również 
w żaden sposób nie popieram takiej instytucji. Tylko 
że nie tak dawno, bo w zasadzie wczoraj… Wczoraj? 
Dobrze mówię? Wczoraj rozpatrywaliśmy również 
sprawozdanie z wykonywania przez Polskę wyro-
ków Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. I tam 
jednym z głównych elementów są również kwestie 
związane z aresztami, z niezasadnym ich stosowa-
niem, przedłużaniem, rygorem itd. Tak że ja nie chcę, 
żebyśmy pewne sprawy rozpatrywali w kontekście 
naszych opinii, stereotypów politycznych itd. Jest 
to problem systemowy w Polsce, który czasami… 
który nie wiąże się z tym, że jest taki czy owaki rząd. 
To jest problem polskiego wymiaru sprawiedliwości 
– chciałbym to tutaj wyjaśnić – i co do tego chyba 
jesteśmy zgodni. Niezależnie od upływu lat problem 
istnieje, jest zauważany, zmiany wspólnymi siłami 
dokonywane są również w zakresie chociażby przepi-
sów prawnych. Ja mówiłem o oświadczeniu, na które 
pan senator się powoływał dlatego, że mnie uraziła 
jakby grubość pewnych stwierdzeń, które zostały 
użyte w tym oświadczeniu; mówię tutaj o oświadcze-
niu przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa, 
prezesa Trybunału Konstytucyjnego i prezesa Sądu 
Najwyższego. Przyznam, że dla mnie takie odnie-
sienie się do wystąpienia, które miało miejsce na de-
monstracji – bo chyba to było głównym przedmiotem 
sprawy – do wystąpienia, które ma swoją specyfikę, 
odpowiadanie na piśmie i stwierdzanie… Zacytuję, 
ale na odpowiedzialność… na podstawie tego, co 
mam tutaj przed sobą ze strony, na której znalazłem 
fragmenty oświadczenia. Cytuję: „Jest to bezprzy-
kładny w Europie atak polityka pretendującego do 
sprawowania władzy wykonawczej w Polsce, na wła-
dzę sądowniczą. Jest to pełen pogardy atak wymie-
rzony w każdego z tysięcy sędziów wszystkich sądów 
w Polsce”. To mogliśmy przeczytać w oświadczeniu. 
Dla mnie jest to reakcja – to jest oczywiście moja opi-
nia, którą zresztą wyraziłem wprost na posiedzeniu 
komisji, kiedy zwracałem się do pana prezesa – po 
prostu nieadekwatna do sytuacji, uważam, że użyto 
tutaj za grubych słów. Uważam, że to nie służy… 
Czasami jest tak, że jeżeli na jakiś atak odpowiada się 
jakby nieproporcjonalnie do tego ataku, to tą odpo-
wiedź uznaje się za przekroczenie… to czasami gubi 

parlamentem nie powinien istnieć jakiś organ o cha-
rakterze kompleksowo oceniającym, analizującym 
stan szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości. 
I czy tam właśnie nie powinny się rodzić potrzebne 
kroki zaradcze, inicjatywy czy wskazanie kierunków 
inicjatyw ustawodawczych pod adresem parlamentu, 
rządu.

Krajowa Rada Sądownictwa jest cząstkowo włą-
czona w taki ogólny, całościowy sposób myślenia 
o wymiarze sprawiedliwości. Ale tylko cząstkowo. 
Jest także zdominowana – proszę tego nie traktować 
jako zarzut, ale jako spostrzeżenie warte uwzględ-
nienia – przez sędziów. Czy nie mogłaby ona być 
zalążkiem takiej rady nie sądownictwa, ale wymiaru 
sprawiedliwości? Mam tu na myśli takie obywatelskie 
spojrzenie, sędziowskie spojrzenie, parlamentarne 
spojrzenie – pewne takie zalążkowe elementy są w ra-
dzie już dzisiaj – na całościowy problem wymiaru 
sprawiedliwości.

Przypominam sobie, że na posiedzeniach 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, której przewodniczę, często zwracaliśmy 
się do poszczególnych referentów krajowych, do-
rocznych informacji o działalności poszczególnych 
segmentów wymiaru sprawiedliwości z prośbą, 
z zachętą czy z sugestią, żeby we wspomnianych 
informacjach, sprawozdaniach były jakieś suge-
stie odpowiednich organów. Ale, formalnie rzecz 
biorąc, ani pierwszy prezes Sądu Najwyższego, 
ani prezes Trybunału Konstytucyjnego, ani nawet 
prezes Krajowej Rady Sądownictwa nie mają ta-
kiego obowiązku.

Tak więc pozwalam sobie dzisiaj, na koniec naszej 
dyskusji, wystąpić z przedstawionym tu problemem, 
który nurtował mnie od dawna. Bo może z nasze-
go głębszego zastanowienia się, przy okazji spoj-
rzenia przez pryzmat działalności Krajowej Rady 
Sądownictwa, zrodzi się jakaś głębsza, bardziej doj-
rzała myśl – ja przedstawiam kilka takich sugestii 
ad hoc – że może właśnie wspomniany kierunek 
myślenia jest dobry i że potrzebne jest jedno takie 
miejsce w państwie, w którym myśli się całościowo, 
systemowo i kompleksowo o problemach wyłaniają-
cych się w procesie wymiaru sprawiedliwości i o tym, 
jak można by je wspólnie, systemowo analizować, 
ujmować i wyprowadzać z nich konkretne wnioski 
pod adresem rządu i parlamentu, pod adresem działa-
jących instytucji wymiaru sprawiedliwości. Dziękuję. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bardzo dziękuję, Panie Senatorze, Panie Przewo-

dniczący.
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w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 

(senator B. Paszkowski) Publicznych, pan senator Kleina – znajdą państwo 
senatorowie w druku nr 1048 A.

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o przedstawienie 
przedmiotowego sprawozdania.

Senator Sprawozdawca  
Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych sprawozdanie doty-
czące ustawy o szczególnych zasadach restrukturyza-
cji walutowych kredytów mieszkaniowych w związku 
ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej. Tak 
jak pan marszałek wspomniał, nasze sprawozdanie 
zawarte jest w druku nr 1048 A.

W swoim sprawozdaniu zaproponowaliśmy 
przyjęcie dziewięciu poprawek, które rekomenduję 
Wysokiej Izbie. Chcę równocześnie poinformować 
Wysoką Izbę, że na posiedzeniu komisji zostały zgło-
szone wnioski mniejszości, które przedstawi spra-
wozdawca reprezentujący grupę senatorów mniej-
szościowych.

Ustawa, którą dzisiaj omawiamy, jest i była usta-
wą… była inicjatywą, która miała pomóc tym wszyst-
kim, którzy przed laty zaciągnęli kredyty mieszka-
niowe w obcych walutach, nie w złotych, lecz we 
frankach, głównie we frankach szwajcarskich, ale 
także w innych walutach. Przez lata ci wszyscy kre-
dytobiorcy korzystali z tego, że frank szwajcarski 
był walutą bardzo stabilną, jednolitą, a relacja franka 
do złotego była na tyle korzystna, że dla wielu kre-
dytobiorców korzystniejsze było zaciąganie kredy-
tów właśnie w tej walucie, a nie w złotych polskich. 
Sytuacja diametralnie zmieniła się przed miesiąca-
mi, przed rokiem, gdy nastąpiło uwolnienie franka 
szwajcarskiego wobec euro i uniezależnienie go od 
tej waluty, co spowodowało, że tak zwane kredyty 
frankowe stały się bardzo drogie i nieopłacalne dla 
tych, którzy je w tych walutach zaciągnęli. Ta sprawa, 
problem kredytów frankowych lub denominowanych 
we frankach szwajcarskich, była dyskutowana, było to 
przedmiotem także naszej debaty i analizy na posie-
dzeniu plenarnym Senatu przed kilkoma miesiącami.

Efektem tych wszystkich działań było to, że grupa 
posłów przygotowała ustawę mającą na celu pomoc 
tym wszystkim, którzy zaciągnęli kredyty w walu-
tach innych niż złoty polski. Ta ustawa została uchwa-
lona przez Sejm na początku sierpnia bieżącego roku, 
została skierowana do nas i 27 sierpnia 2015 r. nasza 
komisja tę ustawę rozpatrzyła.

Trzeba tu powiedzieć, że ustawa, którą uchwalił 
Sejm, dość istotnie odbiegała od tej wersji, którą pro-
ponowali posłowie we wniosku, w inicjatywie posel-
skiej. Jak Wysoka Izba wie, jak wiedzą nasi senatoro-
wie, ale i goście, wywołało to spore zamieszanie tak 

się istotę sprawy i potem lepiej pamięta się obronę niż 
sam atak. Taka jest moja opinia w tym konkretnym 
przypadku. Wolałbym, żeby w debacie publicznej – 
szczególnie tam, gdzie jest czas na pewien namysł, 
gdzie występują przedstawiciele najwyższych władz 
sądowniczych – pewnych grubych stwierdzeń nie 
używać. No, ja nie chcę się tu rozwodzić na przykład 
nad znaczeniem słowa „pogarda”. Każdy, kto choć 
trochę miał do czynienia z prawem karnym, wie, że 
to może być nawet kwalifikowane tak, że ktoś jakby 
celowo, świadomie powiedział o pogardzie w sto-
sunku do tysięcy polskich sędziów itd. Nie chcę tego 
tematu rozwijać, ale uważam, że w tym przypadku, 
przynajmniej według mnie, to oświadczenie było 
nieadekwatne do słów – tutaj cytowanych czy przy-
woływanych – wypowiedzianych wcześniej przez 
prezesa Prawa i Sprawiedliwości.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Wygląda na to, że to był ostatni głos w dyskusji.
Informuję, że swoje przemówienie do protokołu 

złożył pan senator Rafał Muchacki*.
Nie pozostaje mi w tej sytuacji nic innego, jak 

zamknąć dyskusję.
Zatem zamykam dyskusję.
Czy pan przewodniczący chciałby się jeszcze od-

nieść do głosów w dyskusji?
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 

Roman Hauser: Nie.)
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu, panu 

Romanowi Hauserowi, przewodniczącemu Krajowej 
Rady Sądownictwa, za przedstawienie Senatowi in-
formacji.

Wysoka Izbo, stwierdzam, że Senat zapoznał 
się z informacją z działalności Krajowej Rady 
Sądownictwa w 2014 r.

Jeszcze raz dziękuję panu profesorowi.
(Przewodniczący Krajowej Rady Sądownictwa 

Roman Hauser: Dziękuję.)
(Oklaski)
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu drugie-

go porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach 
restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkanio-
wych w związku ze zmianą kursu walut obcych do 
waluty polskiej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1048, 
a sprawozdanie komisji – które przedstawi Wysokiej 
Izbie przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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(senator sprawozdawca K. Kleina) wodnicząca sejmowej Komisji Finansów Publicznych, 
pani poseł Krystyna Skowrońska. Zaprosiłem także 
przedstawicieli organizacji zrzeszających kredyto-
biorców oraz osoby, które reprezentowały same sie-
bie, a których głos w tej debacie był istotny, ważny 
i interesujący.

Tak że na posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych mogliśmy uzyskać wyjaśnienia dotyczą-
ce ustawy, zapoznać się z problemami, które doty-
czą różnych stron, z najróżniejszymi opiniami oraz 
z głosami kredytobiorców reprezentowanych przez 
poszczególne organizacje lub przez osoby indywidu-
alne, aktywne w całym procesie informowania opinii 
publicznej o problemach kredytów, tak zwanych kre-
dytów frankowych. Wysłuchaliśmy także przedsta-
wicieli banków dzięki wystąpieniu przedstawiciela 
Związku Banków Polskich.

Chcę poinformować pana marszałka i Wysoką 
Izbę o tym, że do komisji naszej wpłynęły też pisma – 
to były pisma, które wpłynęły do pana marszałka –od 
inwestorów, właścicieli największych banków, którzy 
bardzo krytycznie oceniali w nich uchwaloną ustawę, 
uznając, że jeżeli ustawa zostanie przyjęta w takim 
kształcie, w jakim Sejm ją przyjął, to wówczas będzie 
potrzeba wystąpienia z żądaniem odszkodowania od 
rządu, od Polski w związku z wprowadzeniem zmian, 
które mają wywoływać negatywne skutki w odniesie-
niu do tych banków, jak napisali o tym ich właściciele.

Tak że, jak wspomniałem, byliśmy pod wpływem 
różnych opinii, przekazywano nam opinie i tych, 
którzy byli zwolennikami tej ustawy, i tych, którzy 
byli jej przeciwnikami, i tych, którzy twierdzili, że 
przyjęcie ustawy w wersji sejmowej może doprowa-
dzić do żądania ogromnych odszkodowań od budże-
tu państwa. Każdy, kto chciał, mógł na posiedzeniu 
zabrać głos. Tak że myślę, że całe procedowanie nad 
ustawą było absolutnie transparentne i odbywało się 
bez zbędnego pośpiechu, tak aby można było wysłu-
chać wszystkich głosów.

Ze strony gości, których zaprosiliśmy, po tej stro-
nie, która reprezentowała element społeczny, czyli 
osoby, które zaciągały kredyty w wymienionych wa-
lutach, było sporo uwag bardzo krytycznych wobec 
tej ustawy, która została przyjęta przez Sejm, a która 
wydaje się bardzo korzystna dla osób zaciągających 
kredyty we frankach szwajcarskich i innych walutach. 
Uznawali oni w swoich wypowiedziach, że co do 
zasady – mówię o większości, bo były różne głosy, 
nie da się przytoczyć każdego głosu z tej dyskusji – 
umowy, jakie zawierali, są nieważne z tego względu, 
że ci, którzy brali te kredyty, nie brali kredytów we 
frankach szwajcarskich, ale były to w większości kre-
dyty złotówkowe denominowane we frankach szwaj-
carskich, a duża część warunków, jakie były zawiera-
ne w tych umowach, była warunkami wymuszonymi 
przez banki na zainteresowanych stronach. Tak więc 

na rynku finansowym, jak i wśród obywateli naszego 
kraju. Zmiany w tej ustawie w stosunku do projektu, 
do inicjatywy poselskiej, polegały głównie na tym, że 
teraz niemal cały ciężar przewalutowania kredytów 
– a dokładnie 90% tego ciężaru – ma spoczywać na 
barkach banków, które tych kredytów udzielały. Ale 
o samej istocie tej ustawy powiem jeszcze za chwilę, 
aby wyjaśnić, na czym sprawa polegała. Teraz chcę 
tylko powiedzieć paniom i panom senatorom, że po 
uchwaleniu tej ustawy przez Sejm – właśnie w związ-
ku z tym, że na posiedzeniu Sejmu wprowadzono 
zmianę tak daleko idącą, tak głęboką w stosunku do 
projektu – i po tym, gdy ta ustawa dotarła do Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych, zwróciłem się do 
Komitetu Stabilności Finansowej, do poszczególnych 
członków tego komitetu, czyli do Komisji Nadzoru 
Finansowego, do Narodowego Banku Polskiego, 
do ministra finansów i do Bankowego Funduszu 
Gwarancyjnego z prośbą o dokonanie oceny tej ustawy 
w wersji przyjętej przez Sejm. Do Komisji Nadzoru 
Finansowego zwróciłem się dodatkowo z prośbą, aby 
pan przewodniczący i jego urząd dokonali porówna-
nia kredytów zaciąganych we frankach szwajcarskich 
i w innych walutach niż złoty do kredytów zaciąga-
nych w złotych polskich. Chciałem, abyśmy my jako 
członkowie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
oraz wszyscy zainteresowani mieli orientację, jaki 
jest rzeczywisty skutek tej ustawy i jakie mogą być 
ostatecznie relacje między tymi, którzy zaciągnęli 
kredyt w złotych polskich, a tymi, którzy zaciągnęli 
go w innych walutach.

Wszystkie te opinie były przedmiotem analizy na 
posiedzeniu Komisji Budżetu i Finansów Publicznych. 
Wcześniej zostały one zamieszczone na naszych stro-
nach internetowych, tak aby wszyscy zainteresowani, 
szczególnie ci, którzy zaciągnęli kredyty w walutach 
innych niż złoty polski, mieli możliwość się z tymi 
opiniami zapoznać.

Chcę też poinformować pana marszałka i Wysoką 
Izbę, że nasza komisja otrzymała ogromną liczbę opi-
nii, informacji od osób, które zaciągnęły kredyty we 
frankach szwajcarskich, i od organizacji, które zrze-
szają takie osoby, a więc ta informacja była pełna, 
obfita. Można też powiedzieć, że każde zdanie, każda 
informacja, jaka do nas trafiała, była analizowana. 
Podawaliśmy te informacje, całą tę korespondencję 
do publicznej wiadomości, zawieszając odpowiednie 
dokumenty na stronach internetowych.

Na posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych zaprosiłem oczywiście przedstawicieli 
wszystkich urzędów odpowiedzialnych i zaintereso-
wanych tą ustawą, ministra finansów, który z ramienia 
rządu pilotował ustawę, także przedstawicieli wnio-
skodawców. W posiedzeniu uczestniczyła pani prze-
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(senator sprawozdawca K. Kleina) z tych wszystkich zobowiązań, które w tej ustawie 
występują, będzie bardzo skomplikowanym proce-
sem, ale o tym będziemy jeszcze pewnie mówili, je-
żeli będzie zainteresowanie tym tematem.

Na czym ma polegać to przewalutowanie? W usta-
wie używa się słowa „restrukturyzacja”. A więc ta 
restrukturyzacja ma polegać w pierwszej kolejności 
na porównaniu pozostałej do spłaty kwoty kapitału 
walutowego kredytu mieszkaniowego w przeliczeniu 
na walutę polską, według kursu ogłoszonego przez 
Narodowy Bank Polski, z dnia poprzedzającego 
dzień, w którym kredytobiorca wystąpił z wnio-
skiem o restrukturyzację, z kwotą kapitału kredytu 
mieszkaniowego, jaka pozostałaby do spłaty na dzień 
złożenia wniosku, gdyby kredytobiorca zawarł z tym 
samym bankiem w dniu zawarcia umowy o walutowy 
kredyt mieszkaniowy umowę o kredyt mieszkaniowy 
w walucie polskiej, i umorzeniu przez bank 90% tej 
różnicy, jeżeli ta różnica jest dodatnia, czyli jeżeli 
wystąpił wyższy koszt po stronie kredytobiorcy; po 
drugie, na porównaniu sumy rat kapitałowo-odsetko-
wych, które kredytobiorca spłaciłby do dnia złoże-
nia wniosku, gdyby wziął kredyt w walucie polskiej, 
z sumą rat kapitałowo-odsetkowych, które spłacił 
z tytułu kredytu walutowego, według kursu z dnia 
poprzedzającego spłatę poszczególnych rat – ja mówię 
tutaj o ustawie, która została uchwalona przez Sejm, 
dlatego występuje tutaj te 90% – po trzecie, na dalszej 
spłacie kwoty kredytu, jaka pozostałaby do spłaty, 
gdyby kredytobiorca zawarł umowę o kredyt miesz-
kaniowy w walucie polskiej, co stanowi zobowiązanie 
z tytułu kredytu mieszkaniowego, następnie 10% tej 
nieumorzonej różnicy w walucie polskiej oraz całej 
różnicy między ratami, które spłaciłby, gdyby wziął 
kredyt w złotówkach, a tymi, które spłacił w kredycie 
walutowym, co stanowi nowe zobowiązanie, na które 
bank udziela kredytu. A więc ta różnica w przewa-
lutowaniu byłaby nowym kredytem złotówkowym 
udzielonym przez banki, który miałby być później 
spłacany przez kredytobiorcę.

Kolejne przepisy ustawy przewidują, że z upraw-
nienia do restrukturyzacji może skorzystać kre-
dytobiorca będący konsumentem, który zaciągnął 
walutowy kredyt mieszkaniowy, o ile są spełnione 
następujące warunki: po pierwsze, kredytobiorca 
nie posiada innego lokalu mieszkalnego ani innego 
domu jednorodzinnego – ta sprawa wywołała sporą 
dyskusję na posiedzeniu komisji, ponieważ… Zresztą 
intencja wnioskodawców była taka, że kredyt ma 
stanowić pomoc dla tych, którzy… Swoje pierwsze 
mieszkanie kupują z reguły ludzie młodzi. I ma to nie 
być mieszkanie kupowane dla celów komercyjnych, 
pod wynajem czy na sprzedaż itd. Oczywiście bardzo 
trudno to w niektórych przypadkach jednoznacznie 
zinterpretować. Po drugie, powierzchnia użytkowa 
nieruchomości nie może przekraczać 100 m2 dla loka-

te osoby uważają, że te umowy są nieważne z mocy 
prawa. W związku z tym część tych kredytobiorców 
wystąpiła na drogę sądową, aby uznać za nieważne 
podpisane przed laty umowy kredytowe. Te sprawy 
się ciągną przed sądami, postępowania sądowe trwają. 
Na posiedzeniu komisji byli także adwokaci, którzy 
reprezentowali te osoby w postępowaniach sądowych. 
To jest tło całej tej ustawy.

Jak mówiłem, nasza komisja ostatecznie przyjęła 
tę ustawę. Zaproponowaliśmy dziewięć poprawek, 
które mają przywrócić w dużej części, ale nie w peł-
ni, te propozycje, jakie były zawarte w inicjatywie 
poselskiej. I chcę też powiedzieć, że idea tej ustawy 
była taka, żeby pomóc tym osobom, które zaciągają 
kredyty we frankach szwajcarskich, ale równocześnie 
nie doprowadzić do nierównowagi, sytuacji, że te 
osoby, które zaciągały kredyty w innych walutach 
niż złoty polski, w dłuższej perspektywie będą w ko-
rzystniejszej sytuacji niż osoby zaciągające kredyty 
w złotych polskich.

Równocześnie ta wersja, która była wersją sej-
mową, rozkładająca koszty całej operacji solidarnie 
na dwie strony, czyli kredytobiorców i banki, była 
wstępnie zaakceptowana, przynajmniej przez stronę 
rządową. W Sejmie, jak państwo wiecie, nastąpiła 
istotna zmiana tej ustawy. Te koszty przewalutowania 
obciążają w 90% stronę bankową, a w 10% kredyto-
biorców. To tyle na temat pracy komisji. Jeżeli będą 
jakieś bardziej szczegółowe pytania, to się ustosun-
kuję do tych pytań.

W tym momencie bym powiedział w kilku zda-
niach o tym, na czym polega ta ustawa, bo dla osób, 
które nie pracowały w komisji, może ona być nie 
do końca zrozumiała i czytelna, gdyż jest niezwy-
kle skomplikowana. Tutaj trzeba jeszcze też powie-
dzieć, że zapoznawaliśmy się z opiniami, także Biuro 
Legislacyjne Senatu mówiło o problemach związa-
nych z konstytucyjnością tej ustawy, ten problem pod-
nosiło. I rzeczywiście, na posiedzeniu komisji z tą 
ustawą mieliśmy poważny problem, żeby ją możliwie 
jak najlepiej przygotować, żeby wprowadzić popraw-
ki – już nie mówię o poprawkach, które w sposób 
istotny zmieniały rozwiązania sejmowe – legislacyjne 
lub doprecyzowujące, związane na przykład z defi-
nicją mieszkania, domu itd. Bo to są sprawy proste 
z punktu widzenia prawa budowlanego, ale na gruncie 
właśnie tej ustawy stają się bardziej skomplikowane, 
bo po prostu osoby, kupując mieszkania, często ku-
powały dom, a były to umowy na mieszkanie, gdyż 
to wynikało z pewnych podziałów i zapisów w pla-
nach zagospodarowania terenów, na których domy 
czy mieszkania były budowane. Ale sytuacja, nawet 
jeżeli ta ustawa zostanie uchwalona – a mam nadzieję, 
że zostanie uchwalona… Oczywiście wywiązanie się 
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(senator sprawozdawca K. Kleina) Dlaczego jednak przywróciliśmy to rozwiązanie 
na posiedzeniu komisji budżetowej? Bo wzięliśmy 
pod uwagę także to, co się dzieje na rynku finanso-
wym, to, że jednak my także jesteśmy odpowiedzialni 
za to, aby stabilizować sytuację na rynku finansowym 
i bankowym. A musimy pamiętać, że banki… No, to 
nie jest tylko kwestia ich właścicieli… Właścicielami 
są oczywiście wielcy inwestorzy, ale właścicielami 
mogą być, i często są, drobni akcjonariusze, którzy 
swoje oszczędności w formie akcji lokują w tych 
instytucjach, a więc w sposób naturalny oczekują 
oni, że ten system będzie stabilny. Ale to jest kwestia 
właścicielska i może w tym miejscu trochę drugo-
rzędna, ponieważ najistotniejszym elementem w sys-
temie bankowym są jednak ci, którzy lokują swoje 
oszczędności w bankach i chcą mieć gwarancję, że ten 
system jest stabilny, że tym systemem nie manipulują 
przepisy prawa. Bo gdy są jakieś sytuacje nadzwy-
czajne na rynku, niewynikające z regulacji prawnych, 
to trudno, tak bywa, czasami różne nadzwyczajne 
sytuacje się zdarzają. Ale gdy manipulacje bankami 
czy systemem finansowym dokonywane są za pomocą 
ustaw i mogą doprowadzić do takiej sytuacji, że ci 
wszyscy, którzy lokują swoje oszczędności, często 
bardzo małe, ale także duże, i chcą mieć poczucie, że 
pieniądze, które tam włożyli, odzyskają z należytymi 
odsetkami… My wzięliśmy to pod uwagę i przygląda-
jąc się tej całej sytuacji, jaka jest na rynku, podjęliśmy 
właśnie taką decyzję. I proponujemy Wysokiej Izbie, 
aby przyjęła tę ustawę w wersji, jaką zaproponowała 
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych. Dziękuję 
bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Ma-
ria Pańczyk-Pozdziej)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Proszę sprawozdawcę mniejszości Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych, senatora Grzegorza 
Biereckiego, o przedstawienie wniosków mniejszości 
komisji.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Pan senator Kleina bardzo dobrze zreferował istotę 

tej ustawy, więc ja nie będę się odnosił do szczegóło-
wych zapisów tej ustawy. Chciałbym tylko poinfor-
mować, że w przypadku większości poprawek, które 
przedstawiał pan senator Kleina w imieniu senatorów 
Platformy Obywatelskiej, grono senatorów, których 
reprezentuję, głosowało przeciw. Złożyliśmy także 
stosowne poprawki, które jednak nie wyczerpują 

lu mieszkalnego i 150 m2 dla domu jednorodzinnego. 
Trzecia ważna sprawa jest taka, że wartość wskaźnika 
LtV jest wyższa niż 80%. Ten wskaźnik LtV okre-
śla… Chodzi o to, że wartość kredytu jest wyższa 
niż 80% wartości nieruchomości. Czyli wszyscy ci, 
w przypadku których relacja między wartością kredy-
tu a wartością nieruchomości była właśnie taka, mie-
liby szansę skorzystania z dobrodziejstw tej ustawy. 
Z uprawnienia do restrukturyzacji może skorzystać 
kredytobiorca posiadający inne lokale lub domy, jeżeli 
zostały one nabyte w drodze spadku, po dniu zacią-
gnięcia kredytu. Jeżeli na dzień złożenia wniosku 
o restrukturyzację kredytobiorca wychowuje troje lub 
więcej dzieci, warunek metrażowy, o którym mowa, 
o którym wspominałem, nie ma zastosowania. A więc 
powierzchnia mieszkania nie jest w przypadku rodzin 
wielodzietnych brana pod uwagę. Wniosek o restruk-
turyzację będzie można składać zgodnie z ustawą do 
30 czerwca 2020 r.

Ustawa dokonuje także zmian w ustawie o podat-
ku dochodowym od osób fizycznych poprzez wpro-
wadzenie zwolnienia podatkowego dla umorzonej 
przez bank kwoty kredytu oraz w ustawie o podatku 
dochodowym od osób prawnych w celu zaliczenia 
umorzonych w wyniku restrukturyzacji kredytów 
kwot do kosztów uzyskania przychodów przez banki. 
Ustawa ma mieć zastosowanie tylko do umów zawar-
tych przed dniem jej wejścia w życie.

I to byłyby te najważniejsze zapisy ustawy. Ustawa 
jest zresztą krótka, nie jest to jakiś ogromny doku-
ment, ale jak powiedziałem, jest w niej sporo niuan-
sów, które będą niełatwe do zastosowania w praktyce, 
jednak mam nadzieję, że także z pomocą senatorów, 
jeżeli będzie taka potrzeba, jeszcze wprowadzimy 
odpowiednie poprawki, tak aby tę ustawę udało się 
uchwalić w możliwie jak najlepszej formule.

Były też takie głosy, o czym nie wspomniałem 
w pierwszej części mojego wystąpienia, aby w więk-
szym stopniu wykreować taki element, że ustawa 
będzie głównie niosła pomoc socjalną, czyli będzie 
skierowana do osób, które się znalazły w trudnej sy-
tuacji życiowej, czyli osób, które mniej zarabiają, 
a skorzystały z kredytu walutowego. Ale gdybyśmy 
zaproponowali taki przepis, toby się okazało, że bene-
ficjentami tej ustawy byłaby zdecydowanie mniejsza 
liczba osób.

I jak mówię, jak wspomniałem, te nasze zmiany to 
są zmiany, które, po pierwsze, przywracają podział 
odpowiedzialności za kredyt po 50% na obie strony 
umów, a po drugie, wydłużają czas obowiązywania 
tej ustawy w zależności od tego, jakie są relacje mię-
dzy wartością nieruchomości a wartością kredytu; 
to będzie rozłożone na trzy lata. Inne poprawki są 
istotne, ale mają mniejsze znaczenie.



118

81. posiedzenie Senatu w dniu 3 września 2015 r.
Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych  

w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej 

(senator sprawozdawca G. Bierecki) Ale to, co przynosi ta ustawa… Ona przynosi 
pewne ryzyko i chaos prawny, który może nastą-
pić w przypadku przyjęcia tej regulacji. Komu po-
trzebny jest ten chaos i dlaczego on jest potrzebny? 
Otóż, proszę państwa, z informacji, które dostępne 
są publicznie, dowiedzieliśmy się, że 17 września 
możemy oczekiwać pewnego wyroku Trybunału 
Sprawiedliwości UE w Luksemburgu, wyroku doty-
czącego skargi rządu węgierskiego, który to wyrok 
ma przesądzić o kwalifikacji takiego produktu finan-
sowego. Jeśli kwalifikacja tego produktu finansowego 
będzie zgodna z oczekiwaniem rządu węgierskiego, 
to skutki tego wyroku, który obowiązywać będzie 
na terenie Rzeczypospolitej, mogą być bardzo daleko 
idące dla ważności umów zawartych przez kilkaset 
tysięcy polskich obywateli.

Mam w ręku pismo rządu polskiego do Trybunału 
Sprawiedliwości w Luksemburgu, stanowisko rządu 
polskiego, w którym to stanowisku rząd polski cał-
kowicie nie zgadza się ze stanowiskiem rządu wę-
gierskiego i oczekuje negatywnego rozstrzygnięcia, 
negatywnej odpowiedzi na pytania, które zostały try-
bunałowi zadane. Co więcej, rząd polski oczekuje, że 
gdyby trybunał uznał, że umowy te faktycznie były 
umowami dotyczącymi działalności inwestycyjnej, 
skomplikowanymi produktami finansowymi, to… 
Może zacytuję: „Rzeczpospolita Polska proponuje 
Trybunałowi Sprawiedliwości udzielenie odpowiedzi 
na czwarte pytanie: Zaniechanie – taka miałaby być 
odpowiedź – przeprowadzenia przez instytucję finan-
sową oceny adekwatności przewidzianej w art. 19 (…) 
dyrektywy (…) mogłoby stanowić podstawę stwier-
dzenia nieważności czynności prawnej wyłącznie 
wówczas, gdyby obowiązujące w danym państwie 
przepisy implementujące dyrektywę (…) przewidy-
wały sankcję nieważności czynności prawnej w przy-
padku naruszenia obowiązków wynikających z tej 
dyrektywy”.

Rząd polski proponuje, aby nawet w przypad-
ku uznania tych umów kredytowych, tak zwanych 
umów kredytowych, za skomplikowany instrument 
finansowy – a więc stwierdzenia faktycznie, że te 
umowy nie mogą być uznane za umowy kredyto-
we – zniszczyć, zniwelować skutki tego wyroku, 
zastrzegając, że skutki tego wyroku będą obowiązy-
wać na terytorium Rzeczypospolitej tylko w sytuacji 
przyjęcia w polskim prawie przepisów przewidu-
jących sankcję nieważności czynności prawnych 
w przypadku naruszenia obowiązków wynikających 
z tej dyrektywy.

To jest pismo z 14 października 2014 r. skierowane 
do prezesa i członków Trybunału Sprawiedliwości 
Unii Europejskiej, podpisane przez pełnomocni-
ka Rzeczypospolitej Polskiej, pana Bogusława 
Majczynę, rozumiem więc, że takie jest stanowisko 
rządu polskiego w tej sprawie.

zakresu zmian, które proponujemy do tej ustawy. 
W trakcie debaty zgłosimy kolejne poprawki do tej 
ustawy. One wykraczają poza zakres mojego spra-
wozdania i o tych poprawkach będę mówił w trakcie 
debaty.

A teraz powiedzmy sobie o ustawie, którą przyszło 
nam tutaj procedować. Jaka to ustawa? To bardzo źle 
napisana ustawa, ustawa, która nie rozwiązuje proble-
mu, za to stwarza dodatkowe problemy, bo przynosi 
ryzyka, które mogą się zmaterializować w przyszłości 
– chodzi tu o ryzyka roszczeń odszkodowawczych 
ze strony grup bankowych, które w Polsce świetnie 
zarabiały na tych tak zwanych kredytach frankowych.

To, co się stało w sprawie tak zwanych kredytów 
frankowych, nie jest jakimś niezwykłym i niespo-
dziewanym wydarzeniem, ale jest to raczej gwałtow-
ny objaw choroby, która toczy polską gospodarkę od 
wielu lat. Jest to skutek przyjętego modelu funkcjo-
nowania rynku finansowego w Polsce czy szerzej: 
modelu gospodarki skrajnie bankocentrycznego. 
Modelu, który od wielu lat kosztem gospodarki re-
alnej, kosztem gospodarstw domowych, niezależnie 
od stanu przedsiębiorstw, skali zubożenia ludności 
czy stanu finansów państwa pozwala grupom ban-
kowym generować rekordowe zyski, co roku coraz 
większe. Na straży tego modelu stoją usłużni politycy, 
kupione media i urzędnicy, którzy po zakończeniu 
okresu – w cudzysłowie – oddelegowania do służby 
państwowej znajdą ponownie dobrze płatne zatrud-
nienie właśnie w zagranicznych bankach. (Oklaski)

Ustawa ma swoich lobbystów. Ale jest ona też 
efektem pewnego szoku powyborczego. Pierwszy 
objaw tego szoku powyborczego mieliśmy w postaci 
referendum ogłoszonego przez byłego już prezydenta 
Komorowskiego, a drugim efektem jest właśnie ta 
ustawa. Posłowie Platformy Obywatelskiej zoriento-
wali się, że to być może głosy tak zwanych frankow-
ców zadecydowały o wyniku wyborów, więc posta-
nowili zrobić coś, aby ten elektorat odzyskać. Ale 
robią coś, co nie rozwiązuje problemu, a może raczej 
jest próbą rozwiązania problemu nieistniejącego, bo 
przecież restrukturyzuje się tu czy przewalutowuje 
kredyty udzielone w złotych na złote polskie. Bo ta 
ustawa w jakiś sposób wpisuje się w fikcyjną narrację 
o tym, że były w Polsce kredyty walutowe, że banki 
udzielały tych kredytów walutowych i że banki miały 
tę walutę, w której udzielały kredytów. W czasie po-
siedzenia Komisji Budżetu i Finansów Publicznych – 
a zawsze czegoś interesującego dowiadujemy się na jej 
posiedzeniach – przedstawiciel Narodowego Banku 
Polskiego poinformował nas, że w sytuacji przyjęcia 
tej ustawy banki będą zmuszone nabyć franki, za 
kilkadziesiąt miliardów złotych. No, a skoro będą 
zmuszone je nabyć, to znaczy to, że ich nie miały. Tak 
interesujących rzeczy się dowiadywaliśmy.
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(senator sprawozdawca G. Bierecki) komisji? Pan ma przedstawić wnioski mniejszości 
komisji, a my do tej pory ich nie usłyszeliśmy.)

(Senator Kazimierz Kleina: No właśnie. Treść tego 
sprawozdania nie odnosi się do poprawek.)

Tak, zaraz przedstawię wnioski mniejszości. One 
wypływają z określonych poglądów i uwarunkowań. 
Prezentowane przeze mnie poglądy i opinie były wy-
rażane w czasie posiedzenia komisji, głównie przez 
przedstawicieli organizacji zaproszonych na to po-
siedzenie. Myślę, że niedaleko odbiegam tutaj od 
formuły sprawozdania.

Mamy tutaj do czynienia z brakiem bezstron-
ności. W trakcie posiedzenia komisji prosiłem 
o to, żeby przedstawić opinię Ministerstwa Pracy 
i Polityki Społecznej, aby przedstawić także opinię 
Ministerstwa Gospodarki. Opinia ministerstwa pra-
cy miała dotyczyć społecznych skutków funkcjono-
wania kredytów frankowych, a opinia Ministerstwa 
Gospodarki – skutków dla gospodarki, jakie wywoła-
łoby uwolnienie setek tysięcy gospodarstw domowych 
od nadmiernego, niesprawiedliwego obciążenia tym 
instrumentem finansowym. Nie doczekałem się takich 
opinii. Otrzymałem odpowiedź od pana przewod-
niczącego, że odpowiednie stanowiska przedstawi 
Ministerstwo Finansów. W trakcie posiedzenia nie zo-
stały przedstawione żadne pogłębione analizy. Krótka 
wypowiedź pani minister nie może być uznana za in-
formację czy analizę dotyczącą społecznych skutków 
funkcjonowania tych kredytów, a skutki te są nieby-
wale doniosłe. To między innymi kredyty frankowe 
wypędzają młodych ludzi z Polski i sprawiają, że 
szukają oni źródła zarobkowania poza granicami pań-
stwa – są zmuszeni szukać pracy poza krajem, żeby 
spłacać kredyty frankowe, wskutek czego mamy do 
czynienia także z rozbitymi rodzinami. Jeśli państwo 
poczytacie sobie informacje dostarczane przez stowa-
rzyszenia osób poszkodowanych, to znajdziecie tam 
wiele historii, od których jeżą się włosy na głowie. 
No i wreszcie – to też muszę powiedzieć – mówimy 
tutaj o losach ludzkich, które często są niebywale 
dramatyczne. Z tych produktów, z tego zachowania 
niektórych banków wypływają rzeczy najgorsze. Czy 
prawdziwe są dane dotyczące wzrostu liczby samo-
bójstw, czy można wiązać wzrost liczby samobójstw, 
zwłaszcza wśród mężczyzn w Polsce…

(Głos z sali: Ale, Senatorze, to nie jest uzasadnie-
nie poprawek zgłoszonych przez państwa.)

(Głos z sali: Ale pan senator ma prawo do dwu-
dziestu minut…)

(Głos z sali: Dwadzieścia minut ma sprawozdawca, 
i mówi, co uważa za stosowne.)

Mam nadzieję, że pani marszałek odlicza mi ten 
czas – tak?

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Nie, 
Szanowni Państwo, nie „co uważa za stosowne”…)

Mam nadzieję, że pani marszałek odlicza mi czas.

Jak to się ma do inicjatywy uszczęśliwienia te-
raz posiadaczy kredytów frankowych? Ano tak to 
się ma, proszę państwa, że ta ustawa może skom-
plikować funkcjonowanie w Polsce, egzekucję 
w Polsce, egzekwowanie w Polsce ewentualnie po-
zytywnego rozstrzygnięcia europejskiego trybunału. 
Spodziewamy się tego rozstrzygnięcia wkrótce, były 
już przedstawione wstępne opinie, także przez rzecz-
nika tego trybunału. Przypomnę, mówiłem o tym 
podczas debaty zorganizowanej w marcu 2014 r. tu, 
w Senacie, na wniosek mój i pana senatora Ciocha. 
Rozmawialiśmy wiele godzin na temat problemu tak 
zwanych kredytów frankowych i dowiedzieliśmy się 
wtedy bardzo wielu interesujących rzeczy. Chwała 
Senatowi, że zajął się tym problemem bardzo wcze-
śnie, że nie dostrzegliśmy tego problemu w wyni-
ku szoku wyborczego, jak nasi koledzy z Platformy 
Obywatelskiej.

Ta ustawa może skomplikować wykonywanie tego 
wyroku, dlatego też uważam… Będziemy apelować 
do pana prezydenta, aby przed podpisaniem ustawy, 
jeśli będzie ona przyjęta przez większość w tej Izbie 
i zaakceptowana przez Sejm, zapoznał się z wyro-
kiem europejskiego trybunału, rozważył jego skutki 
i uzależnił swój podpis od oceny funkcjonowania 
wyroku. Może się bowiem okazać, że po wydaniu 
wyroku przez trybunał posiadacze kredytów waluto-
wych znajdą się w znacznie korzystniejszej sytuacji, 
a procedowana tu ustawa będzie wyłącznie przeszka-
dzać im w skorzystaniu z dobrodziejstwa wyroku. 
Powiedziałem o lobbystach, pokazałem dowód w po-
staci pisma, ale mam poczucie, że w tej sprawie nie ma 
bezstronności urzędów odpowiedzialnych za nadzór 
i funkcjonowanie rynku polskiego. Wszystkie stano-
wiska przedstawione nam w toku prac w komisjach 
– stanowisko Komisji Nadzoru Finansowego, stano-
wisko Komitetu Stabilności Finansowej, stanowisko 
Narodowego Banku Polskiego – są jednoznacznie 
zgodne z wnioskami i opiniami przedstawianymi 
przez Związek Banków Polskich.

Tak więc mamy tu brak bezstronności. I jest on 
bardzo istotny. Do polskiego parlamentu kierowane są 
groźby z central banków, które udzielały takich kredy-
tów, groźby wytoczenia procesów Rzeczypospolitej, 
a prezentowane stanowiska, które są jednoaspektowe 
i pomijają szereg istotnych elementów, mogą stanowić 
bardzo dobre uzasadnienie pozwu w stosunku do 
Rzeczypospolitej. Ten brak bezstronności…

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Panie 
Senatorze, mam do pana pytanie. Czy to…)

Ja uzasadniam poprawkę.
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Dobrze, 

ale czy to wszystko, o czym pan do tej pory mówił, 
było przedmiotem dyskusji w czasie posiedzenia 
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(senator sprawozdawca G. Bierecki) problem dotyczy całego sektora bankowego. Mamy 
przecież w Polsce, proszę państwa, trzydzieści osiem 
banków komercyjnych, dwadzieścia osiem banków 
zagranicznych, pięćset sześćdziesiąt pięć banków 
spółdzielczych i pięćdziesiąt cztery spółdzielcze 
kasy oszczędnościowo-kredytowe. Tymczasem 
w proceder, o którym mówimy, zaangażowanych 
było tak naprawdę pięć banków, i to one posiadają 
77% portfela frankowego. Są to Getin Bank, BZ 
WBK, Millenium, mBank i PKO BP, głównie po 
przejęciu przecież portfela Nordei, co odbyło się za 
zgodą odpowiednich władz nadzorczych. Tak więc 
proszę nie mówić – w trakcie posiedzenia komisji 
słyszeliśmy bardzo często ten argument – że problem 
dotyczy całego sektora bankowego i że będziemy 
mieli kłopoty w całym sektorze bankowym. Dotyczy 
to pięciu banków i to te banki poniosą ewentual-
ne konsekwencje wprowadzenia sprawiedliwych 
rozwiązań w tym zakresie. Obywatele nie poniosą 
kosztów wyższych usług bankowych, tylko prze-
niosą się do tych banków, które nie są obciążone 
tym problemem.

Słyszeliśmy też w czasie posiedzenia komisji, że 
nastąpią uszczuplenia podatkowe z tytułu CIT, że 
banki będą miały niższe dywidendy, więc zapłacą 
niższy podatek. No ale przecież Komisja Nadzoru 
Finansowego indywidualnymi decyzjami nałożyła już 
na te pięć banków ograniczenia lub wstrzymała wy-
płaty dywidendy, więc o podatek i tak raczej trudno.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
W tym momencie jestem zmuszona panu prze-

rwać, Panie Senatorze.
(Senator Grzegorz Bierecki: Te pieniądze nie znik-

ną, one zostaną…)
Panie Senatorze!
(Senator Grzegorz Bierecki: Tak?)
Przerywam w tym momencie pana sprawozdanie.
Ogłaszam przerwę do godz. 13.30 i zapraszam na 

otwarcie wystawy „Zapomniani kaci Hitlera”.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ale, jak rozu-

miem, senator będzie mógł kontynuować po prze-
rwie. Tak?)

(Senator Grzegorz Bierecki: Tak się spodziewam.)
Będziemy kontynuować po przerwie.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo.)
(Przerwa w obradach od godziny 13 minut 01  

do godziny 13 minut 33)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Wyznaczam senatora Andrzeja Pająka na sekre-

tarza posiedzenia prowadzącego listę mówców. Pan 

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Nie „co 
uważa za stosowne”, tylko proszę o przedstawienie 
wniosków mniejszości komisji…)

Właśnie je przedstawiam.
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Są tutaj 

osoby, które w posiedzeniu komisji uczestniczyły…)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pani Marszałek, 

absolutnie protestujemy…)
(Senator Bogdan Pęk: Mów prawdę, nic się nie 

bój.)
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Proszę 

bardzo.)
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Pani Marszałek, 

absolutnie protestujemy! Pan senator sprawozdawca 
mniejszości ma prawo uzasadnić swój wniosek …)

Bardzo dziękuję.
Pani marszałek, jak rozumiem, odlicza mi to od 

czasu – tak?
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Proszę 

bardzo, proszę uzasadniać.)
(Senator Jan Maria Jackowski: Pani Marszałek, 

senator sprawozdawca ma prawo… Wniosek może 
być przedstawiony przez przedstawiciela mniejszo-
ści i…)

(Głos z sali: Jak ktoś popełnił samobójstwo…)
(Poruszenie na sali)
(Senator Jan Maria Jackowski: Panu senatorowi 

poradziłbym, żeby się nie naigrawał z ludzkich nie-
szczęść.)

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: A ja 
zwracam uwagę panu senatorowi, żeby teraz nie dys-
kutować. Dobrze? Bardzo proszę, Panie Senatorze, 
proszę kontynuować.)

Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że czas został 
mi…

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: I tak za 
chwilę będę ogłaszała przerwę.)

Czas został odliczony, mam nadzieję.
No więc dobrze, więc mówimy o istotnych, do-

niosłych skutkach społecznych. Nie usłyszeliśmy 
w trakcie prac komisji tej informacji, a ona jest bardzo 
ważna. Bo gdyby rząd polski, gdyby Polska zosta-
ła rzeczywiście pozwana przez te grupy bankowe, 
to jak uzasadnimy tę ustawę? Pytam: jak uzasadni-
my tę ustawę? Panowie mówicie o pomocy dla osób 
poszkodowanych tym instrumentem finansowym, 
a w dokumentach sejmowych i senackich znajdują 
się wyłącznie produkty lobbingu banków zaintere-
sowanych w utrzymaniu tego bardzo dochodowego 
dla nich biznesu.

No ale, proszę państwa, mówimy przecież nie 
o wszystkich bankach – mówimy tutaj tylko o niektó-
rych bankach. Tak więc istotnym błędem w pracach 
komisji było przyjęcie założenia, że wspomniany 
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(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Wreszcie poprawka, którą zgłaszam wraz z grupą 
senatorów i proszę Wysoką Izbę o jej przyjęcie, to 
jest poprawka, której celem jest usunięcie ograniczeń 
podmiotowych dotyczących funkcjonowania tej usta-
wy. Ta ustawa uzależnia możliwość skorzystania z jej 
dobrodziejstwa od spełnienia różnych warunków, na 
przykład jest tu kwestia nieposiadania innego lokalu, 
tego, że powierzchnia lokalu mieszkalnego nie może 
przekraczać 100 m2, a w przypadku domu jedno-
rodzinnego – 150 m2, jest kwestia wskaźnika LtV 
itd., są najróżniejsze ograniczenia. My wychodzimy 
z założenia, że uregulowanie tej kwestii nie jest pro-
blemem pomocy społecznej, nie mówimy tutaj o po-
mocy społecznej, mówimy tutaj o sprawiedliwości. 
Jeżeli mielibyśmy mówić o pomocy społecznej, to 
jakim prawem obciążalibyśmy banki jej kosztami? 
A skoro mówimy o sprawiedliwości, to powinniśmy 
dać możliwość korzystania z tej ustawy wszystkim, 
którzy zaciągnęli takie zobowiązania, którzy zawarli 
takie umowy. Nasza poprawka zmierza do zniesienia 
ograniczeń podmiotowych, jeśli chodzi o funkcjono-
wanie tej ustawy.

Dalsze poprawki będę zgłaszał w trakcie debaty, 
aby nie nadużywać życzliwości pani marszałek. To 
tyle, jeśli chodzi o przedstawienie wniosków mniej-
szości. Jestem oczywiście do dyspozycji państwa se-
natorów, jeśli byliby łaskawi zadać pytania. Dziękuję 
bardzo za uwagę.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję również.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zadać takie 
pytania? Pan senator Jackowski, pan senator Pęk, pan 
senator Kleina…

(Głos z sali: Klima.)
Klima, przepraszam.
Proszę bardzo, pan senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pierwsze pytanie kieruję do przedstawiciela mniej-

szości komisji. 
Czy zechciałby pan powtórzyć, które to banki 

udzieliły najwięcej tych kredytów? Bo padło pięć 
nazw banków i nie zdążyłem zanotować wszystkich. 
Czy zechciałby pan senator to powtórzyć i powie-
dzieć, jaki udział miały w tym procederze te ban-
ki oraz jaki jest ich udział w polskim rynku usług 
finansowych? Chodzi o te pięć banków, o których 
pan wspomniał. Chodzi o powtórzenie tej informacji 
i doprecyzowanie tego.

senator Andrzej Pająk będzie pełnił tę funkcję do 
końca pozostałej części posiedzenia.

Proszę pana senatora o zajęcie miejsca przy stole 
prezydialnym.

Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 
porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach 
restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkanio-
wych w związku ze zmianą kursu walut obcych do 
waluty polskiej.

Przypominam, że przed przerwą w obradach se-
nator sprawozdawca Grzegorz Bierecki przedstawiał 
wnioski mniejszości Komisji Budżetu i Finansów 
Publicznych. Proszę teraz o kontynuację tej wypo-
wiedzi.

Senator Sprawozdawca  
Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Pani Marszałek, chciałbym podziękować za za-

rządzenie tej przerwy i umożliwienie mnie, a także 
innym senatorom, wzięcia udziału w otwarciu tej 
bardzo ważnej wystawy, dla mnie szczególnie ważnej 
jako syna osoby wysiedlonej z Gdyni we wrześniu 
1939 r. Moja mama wraz z całą rodziną została usu-
nięta z Gdyni jako „element nienadający się do zniem-
czenia”. Tak że bardzo ważny był dla mnie udział 
w tej wystawie. I dlatego chciałem podziękować za 
zarządzenie tej przerwy.

Proszę państwa, kontynuuję sprawozdanie. 
Skończyłem na tym, że nie dotyczy to wszyst-
kich banków, tylko pięciu, i wymieniłem te banki. 
Powiedziałem, że oczywiście to nie jest problem sek-
torowy, on dotyczy tych kilku banków, które mają 
swoich właścicieli i to oni ponoszą odpowiedzialność 
za ich funkcjonowanie. Przecież pieniądze, których 
nie otrzymają od osób poszkodowanych przez instru-
ment finansowy nazywany kredytem frankowym, nie 
znikną, one zostaną w kieszeniach obywateli, którzy 
wydadzą te pieniądze na zakupy i zapłacą VAT, a po-
tem zasilą gospodarkę. Tego zabrakło, tych analiz także 
zabrakło w trakcie prac komisji. Ja pytałem o skutki 
dla gospodarki uwolnienia tych setek tysięcy gospo-
darstw od nadmiernych obciążeń. Jakie to są obcią-
żenia? W czasie posiedzenia komisji dowiedzieliśmy 
się z wypowiedzi przedstawiciela Komisji Nadzoru 
Finansowego, że niemal 30% tak zwanych kredytobior-
ców przeznacza ponad 50% swoich dochodów na spłatę 
tych zobowiązań. To jest 30%. Zakładamy, że ta liczba 
będzie wzrastać, ale dopytamy panią minister, jakie 
są przewidywania co do tych skutków społecznych 
i gospodarczych. Jeżeli gospodarstwo domowe ponad 
połowę swoich dochodów przeznacza na spłatę takiego 
zobowiązania, to jest to bardzo duże obciążenie.
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I trzecie pytanie. Czy komisja była poddana dzia-
łaniu lobbystów, jeśli chodzi o popieranie ustawy lub 
też opowiadanie się przeciwko tej ustawie? Jaka jest 
ocena pana przewodniczącego w zakresie ewentu-
alnych gróźb czy nacisków ze strony instrumentów 
finansowych…

(Senator Bogdan Pęk: Instytucji finansowych.)
…instytucji finansowych, które poinformowały 

o groźbach, o tym, co ewentualnie czeka instytucje 
rządowe państwa polskiego w momencie, gdy ustawo-
dawca zdecyduje się przyjąć konkretny zapis w proce-
dowanej dziś ustawie? Na razie tyle. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Proponuję, żeby na zadane pytania najpierw odpo-

wiedział pan senator Bierecki, a później pan senator 
Kleina.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Pytanie pierwsze, proste, które to banki. Ja oczy-

wiście korzystałem z informacji dostępnych publicz-
nie. Myślę, że udział w portfelu tych instrumentów 
finansowych precyzyjnie będą w stanie wskazać 
przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego, oni 
będą w stanie odpowiedzieć, który bank ile tego ma, 
jaka to jest wartość i jaki to jest procent akcji kredy-
towej tego banku. Zresztą na posiedzeniu komisji o to 
pytaliśmy, więc mam nadzieję, że w trakcie debaty 
uzyskamy te informacje. Pytaliśmy także o to, jaka 
jest wartość przychodów uzyskiwanych przez ban-
ki z tytułu tych produktów, przychodów nie tylko 
odsetkowych, ale kosztów, także przychodów wyni-
kających z różnic kursowych itd. Te informacje, jak 
rozumiem, przekażą nam przedstawiciele Komisji 
Nadzoru Finansowego, na pewno mają szczegółowe 
dane i są przygotowani do udzielenia odpowiedzi na 
takie pytania.

Ja mogę powtórzyć to, co powiedziałem, te pięć 
banków według informacji publicznie dostępnych to 
77% całego portfela frankowego, a reszta jest bardzo 
mocno rozproszona, to jest Getin Bank, BZ WBK, 
Millennium, mBank i PKO BP po przejęciu Nordea 
Banku. Bank ING, którego głównym ekonomistą był 
obecny minister finansów, pan Szczurek, uczestniczył 
także w oferowaniu tych produktów. Ten bank nie 
jest jednym z tych pięciu największych oferentów, 
niemniej w tym uczestniczył. Jak się domyślam, pan 
minister z racji sprawowania wówczas funkcji głów-
nego ekonomisty banku ING uczestniczył w projek-
towaniu tego produktu, uczestniczył w planowaniu 
przychodów osiąganych w związku z tym produktem. 
Tak więc ja ze zdumieniem, powiem szczerze, czy-

A do pana senatora Kleiny mam następujące py-
tanie. 

Czy w przypadku tych, którzy skorzystają z re-
strukturyzacji, jaką proponuje ta ustawa, przyjęcie 
tej ustawy wykluczy możliwość zgłaszania cywilnego 
roszczenia i postępowania przed sądami w kwestiach 
spornych? Dziękuję.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję bardzo.
Proszę, pan senator Pęk.

Senator Bogdan Pęk:

Dziękuję, Pani Marszałek.
Ja mam pytanie do pana senatora Biereckiego, 

a także do pana senatora Kleiny. Mianowicie oprócz 
tak zwanych kredytów frankowych w Polsce funk-
cjonują jeszcze inne toksyczne produkty finansowe. 

Chciałbym zapytać, jak pan senator ocenia tak 
zwane opcje walutowe i polisolokaty, jakie ewentu-
alne straty poniosły firmy i obywatele, i dlaczego te 
produkty należy uznać za niekorzystne.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Teraz pan senator Klima.

Senator Maciej Klima:
Pani Marszałek, mam trzy pytania, wszystkie kie-

ruję do pana przewodniczącego Kleiny.
Panie Przewodniczący, czy komisja zapoznała 

się z innymi rozwiązaniami, czy posiadała eksper-
tyzy dotyczące tego, jak rozwiązano problemy tak 
zwanych kredytów frankowych w innych krajach, na 
przykład w Hiszpanii, na Węgrzech? To jest pierwsze 
pytanie.

Drugie pytanie. U podstaw problemu jest ocena 
zdolności kredytowej. W momencie zawierania umów 
kredytowych w polskim systemie finansowym oce-
niano tak zwaną zdolność kredytową. Jak to się stało, 
że zdolność kredytowa w zakresie kredytów udziela-
nych we frankach dla tych samych podmiotów, które 
przedstawiały zaświadczenia w polskich złotówkach, 
była inna niż zdolność kredytowa w naszej narodowej 
walucie? Problem dotyczy nie tylko franków, ale też 
innych walut. Czy komisja zastanawiała się, jaka jest 
tego skala? Czy na przykład są waluty, w których 
zawarcie umów kredytowych przyniosło straty in-
stytucjom finansowym, które ich udzielały?

(senator J.M. Jackowski)
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(senator G. Bierecki) człowieka skierowany do przewodniczącego KNF 
dotyczący kredytów frankowych, w związku z czym 
będę pytał pana przewodniczącego Jakubiaka o to, 
jaka była odpowiedź na ten list. Mamy tutaj do czy-
nienia z małą aktywnością państwa wobec grup finan-
sowych, które oferują takie nadmiernie lukratywne 
dla nich samych produkty. Większe zaangażowanie 
państwa z całą pewnością dopomogłoby poszkodo-
wanym osobom w szybszym dochodzeniu sprawie-
dliwości. Przecież oczekiwalibyśmy raczej tego, że 
państwo polskie i jego urzędnicy stać będą po stronie 
obywateli i będą starać się chronić ich interesy. Opcje 
walutowe, polisolokaty, kredyty frankowe… Już dość 
tego, już dość. Myślę, że czas najwyższy, aby państwo 
polskie było bardziej aktywne w chronieniu portfeli 
gospodarstw domowych. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Pan przewodniczący. Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Oczywiście rola odpowiadającego na pytania 

oznacza, że ma on odpowiadać o tych sprawach, które 
były przedmiotem dyskusji na posiedzeniu komisji, 
a nie wypowiadać się we wszystkich sprawach, które 
są mu wiadome lub o których przeczytał.

(Senator Stanisław Kogut: Pan jesteś marszał-
kiem?)

Dlatego też ja…
(Senator Stanisław Kogut: Tylko marszałek 

może…)
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Bardzo 

proszę…)
Panie Senatorze Kogut, przecież ja w żadnym 

momencie mojemu poprzednikowi nie przerywałem. 
Przed chwilą pan powiedział, że sprawozdawca mógł 
mówić to, co uważa… nawet to, co w ogóle nie było 
przedmiotem debaty komisji. To dlaczego pan mi 
przerywa, gdy ja mówię?

(Senator Andrzej Matusiewicz: Bo gdy cenzuruje 
się wystąpienie innego senatora…)

Ależ ja nie cenzuruję…
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Bardzo 

proszę kontynuować… Panie Senatorze Kleina, pro-
szę kontynuować swoją wypowiedź.)

Ja nie cenzuruję, tylko zwracam uwagę.
Chcę tylko powiedzieć w ten sposób: w ostatnim 

czasie, w ostatnich latach państwo polskie podję-
ło ogromny wysiłek, żeby objąć kontrolą Komisji 
Nadzoru Finansowego cały system finansowy, tak-
że ten obszar bardzo zagrożony. I przecież państwo, 
panie i panowie senatorowie, wiecie, że właśnie 

tałem potem stanowiska prezentowane przez niego 
jako szefa Komitetu Stabilności Finansowej. W mojej 
opinii pan minister Szczurek z tej sprawy powinien 
się wyłączyć. Powinien się wyłączyć ze względu 
na swoje zatrudnienie w przeszłości w grupie ING 
i prawdopodobny udział w przygotowaniu tych pro-
duktów. To tyle, jeśli chodzi o odpowiedź na pytanie 
pana senatora Jackowskiego, o które banki chodzi.

Opcje walutowe, polisolokaty. Mamy na rynku 
polskim wiele toksycznych instrumentów, które do-
starczają nadmiernych zysków grupom zagranicz-
nym, które tutaj funkcjonują. Pamiętam, że kiedyś 
przeczytałem wywiad z przewodniczącym Komisji 
Nadzoru Finansowego, w którym padło takie stwier-
dzenie – przywołam je z pamięci – że te zagraniczne 
grupy bankowe są zainteresowane polskim rynkiem 
nie ze względu na jego rozmiar, ale ze względu na jego 
rentowność. No, to jest bardzo ładnie powiedziane, że 
pozwalamy tym zagranicznym grupom finansowym, 
które przecież są gośćmi w naszym kraju, osiągać tu-
taj bardzo wysokie zyski za pomocą różnego rodzaju 
instrumentów. Kiedyś, zanim jeszcze rozpocząłem 
pracę parlamentarną, miałem okazję przysłuchiwać 
się długiej dyskusji w sejmowej Komisji Finansów 
Publicznych i próbom podjęcia tematu opcji waluto-
wych. Jeśli państwo sprawdzicie sobie te stenogramy, 
to zobaczycie, że tym, który tak naprawdę utrudniał 
i uniemożliwiał wtedy podjęcie jakichś działań mogą-
cych uchronić szereg polskich przedsiębiorstw przed 
poważnymi kłopotami, także upadłością, w wyniku 
korzystania z tak zwanych opcji walutowych, był wte-
dy przewodniczący Chlebowski. Tak naprawdę unie-
możliwiał on podjęcie inicjatywy. Ja w województwie 
lubelskim – jestem senatorem z tego województwa 
– widziałem, że tak powiem, skutki opcji walutowych 
dla państwowej fabryki w Kraśniku, która straciła 
ogromne pieniądze w wyniku tych opcji i musiała 
być oddana chińskiemu państwowemu kapitałowi. 
Tak że Kraśnik padł ofiarą właśnie opcji walutowych.

Jeżeli chodzi o polisolokaty, to, jak myślę, skalę 
tego problemu, który obecnie istnieje – to jest pro-
blem równoległy do problemu tak zwanych kredytów 
frankowych… Na pewno dane w tym zakresie posia-
dają przedstawiciele Komisji Nadzoru Finansowego. 
Z informacji, które publikują różne organizacje, 
stowarzyszenia osób poszkodowanych w związku 
z tymi polisolokatami, wynika, że niemal pięć milio-
nów osób jest dotkniętych tym problemem. Szczegóły 
i skalę tego zjawiska będą w stanie przedstawić przed-
stawiciele Komisji Nadzoru Finansowego. Coś się 
dzieje na rynku finansowym w Polsce, skoro tego 
typu produkty są oferowane, skoro nie spotykają się 
z terminową, właściwą w czasie i adekwatną reak-
cją struktur państwowych. Mam list rzecznika praw 
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(senator K. Kleina) zywano w drodze ustaw i w drodze aktów prawnych 
władzy ustawodawczej.

Czy porównywano zdolność kredytową? Ta spra-
wa także nie była przedmiotem naszego posiedzenia, 
ponieważ myśmy mówili o stanie zastanym, czyli już 
po fakcie. Prawda? Czyli jeżeli ktoś już ma kredyt we 
frankach lub w innych walutach i znalazł się w trudnej 
sytuacji. Tylko o tego typu przypadkach mówiliśmy. 
Mówiliśmy, jak wyjść z tych problemów, ale nie docie-
raliśmy do źródła, czyli do momentu zawierania umowy 
kredytu między kredytobiorcą a bankiem. Ta sprawa 
w różnych sytuacjach wyglądała różnie, na co zresztą 
wskazują postępowania sądowe. O tym mówili także 
partnerzy społeczni. W niektórych sytuacjach to była 
kwestia dobrowolnego wyboru, czy ktoś bierze kre-
dyt złotówkowy, czy frankowy. W innych sytuacjach 
kredytobiorcy – tak twierdzili na posiedzeniu komisji 
– byli pod presją lepszych, korzystniejszych rozwiązań. 
Ale część wybierała kredyty złotówkowe, uznając je 
za bezpieczniejsze. Mówiliśmy także o tym. Były ban-
ki, co prawda pojedyncze, które wręcz zniechęcały do 
zaciągania kredytów w walutach innych niż złoty pol-
ski. I były nawet wymieniane nazwiska prezesów tych 
banków. Ja nie wymienię tych nazwisk, żeby nie robić 
dodatkowej, specjalnej reklamy. To był jeden z banków, 
którego głównym udziałowcem jest firma zagraniczna, 
czyli właścicielami są podmioty zagraniczne.

Czy były groźby i naciski? Nie, nie było gróźb ani 
nacisków. Ale, o czym także informowałem w swoim 
sprawozdaniu, otrzymaliśmy od właścicieli poszcze-
gólnych banków, nie wszystkich, pisma, w których 
informowano o tym, jakie ewentualnie będą podejmo-
wane działania, jeżeli ustawa byłaby przyjęta w takim 
kształcie, w jakim wyszła z Sejmu. Ja zapytałem, jak 
zresztą zawsze pytam, czy w posiedzeniu uczestni-
czą w nim osoby prowadzące działalność lobbingo-
wą. Nikt z uczestniczących w posiedzeniu, a była 
to ogromna liczba osób – posiedzenie odbywało się 
w dwóch salach – nie powiedział, że prowadzi działal-
ność lobbingową. Zresztą ani ja, ani, myślę, koledzy 
senatorowie nie zauważyliśmy, aby była prowadzona 
działalność lobbingowa czy były wywierane na nas 
jakiekolwiek naciski w trakcie posiedzenia. Myślę, 
że to była, że tak powiem, normalna sytuacja. Przy 
okazji każdej ustawy różne grupy interesów piszą 
do senatorów, aby taką czy inną sprawę w taki czy 
inny sposób załatwić. A więc to nie była sytuacja 
nadzwyczajna pod tym względem.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję.
Teraz… Momencik. Po kolei. Dobrze?
Pan senator Klima, pan senator Paszkowski, pan 

senator Matusiewicz.
Proszę bardzo, pan senator Klima.

dzięki temu… Pan senator Bierecki mówi, że coś 
trzeba zrobić i że nadzór musi być większy. A prze-
cież właśnie państwo polskie, to znaczy Komisja 
Nadzoru Finansowego, obejmuje w tej chwili czy 
już objęło nadzorem – także dzięki naszym usta-
wom, z takim trudem uchwalonym tutaj, w tej 
Izbie, i w Sejmie – cały system finansowy. Jakże 
ogromne pieniądze należało wpłacić w ostatnim 
czasie w celu ratowania systemu finansowego z tego 
względu, że część tego systemu przeżywa i przeży-
wała ogromne kłopoty. A więc trzeba to wszystko 
widzieć w całej rozciągłości, patrzeć na cały system 
i uwzględnić to, że może świętość rozkłada się po 
trochę na wszystkich.

Proszę państwa, co do pytań… Czy przyjęcie usta-
wy wykluczy postępowanie przed sądem? Ustawa 
daje prawo przewalutowania, ale nie nakłada takie-
go obowiązku na zainteresowanych kredytobiorców. 
Jeżeli znajdzie się lepszy sposób na rozwiązanie 
problemu, na przykład w drodze postępowania są-
dowego, to kredytobiorca będzie miał prawo z tego 
skorzystać i to prawo nie zostanie mu odebrane. Jeżeli 
byłyby w tej sprawie jakiekolwiek wątpliwości, to 
moglibyśmy dodać odpowiedni zapis w tej ustawie, 
tak aby nikt nie miał co do tego… aby nie było sytu-
acji, że nie można dochodzić swoich spraw w sposób 
inny niż tylko w drodze tej ustawy. Jak wspomniałem, 
myśmy o ten temat pytali, tak więc, jak mówię, ta 
sprawa była w taki sposób…

(Senator Jan Maria Jackowski: Zależy od tego, 
kto skorzystałby…)

Ten, kto skorzysta z tej… To znaczy moje… 
Myśmy na ten temat rozmawiali w takim kontek-
ście, o jakim wspomniałem, czyli że jest to prawo. 
A czy jeżeli ktoś z tego prawa skorzysta, to będzie 
mógł korzystać z innych jeszcze praw? Na to pytanie 
nie potrafię odpowiedzieć. Myśmy tego elementu na 
posiedzeniu komisji nie analizowali.

Czy w Polsce istnieją inne rodzaje toksycznych 
środków finansowych, typu polisolokaty? Ta sprawa 
w ogóle nie była przedmiotem posiedzenia komisji, 
na ten temat nikt nie zabrał głosu i nikt o te sprawy 
nie pytał.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ale ja pytałem... 
Chodzi mi o tego, kto skorzysta z tej restrukturyzacji 
kredytu…)

(Rozmowy na sali)
Czy komisja budżetu zapoznała się z innymi roz-

wiązaniami, stosowanymi w innych krajach? W jed-
nym z opracowań, które były udostępnione wszyst-
kim członkom komisji, była informacja o sytuacjach 
w innych krajach, w tym w Australii itd. Generalna 
informacja wynikająca z tych dokumentów, które 
otrzymaliśmy, jest taka, że tego problemu nie rozwią-
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się swoisty oscylator polegający na tym, że z okre-
ślonej sumy franków wygenerowano tych kredytów 
na wielokrotnie większą sumę? To jest moje pytanie.

A teraz pytanie o konkretne zapisy. Wśród kry-
teriów jest między innymi kryterium dotyczące po-
wierzchni użytkowej nieruchomości. Jak rozumiem, 
w grę wchodzą tu również garaże, pomieszczenia 
przynależne itd. Tak? Czy mam rozumieć, że do po-
wierzchni użytkowej będą zaliczane te przynależ-
ności? Wtedy ta efektywna wielkość nieruchomości 
mocno spadnie, bo zarówno w przypadku mieszkań, 
jak i w przypadku domów powierzchnia mieszkalna 
będzie dużo, dużo mniejsza niż powierzchnia użyt-
kowa. Poza tym ta powierzchnia użytkowa nie jest 
zdefiniowana. Do jakich przepisów państwo będzie-
cie odsyłali? Skądinąd wiem, że różne są określenia 
powierzchni użytkowej – w zależności od przepisów 
prawnych.

I jeszcze jedno pytanie. Wśród przepisów dotyczą-
cych tych kryteriów jest zapis, że kredytobiorca nie 
posiada innego lokalu mieszkalnego ani innego domu 
jednorodzinnego. Kiedy czytam ten przepis z art. 3, 
to ja nie wiem, w którym momencie on nie powi-
nien posiadać tego lokalu. Czy to było wyjaśniane? 
Można przyjąć, że chodzi o stan na dzień składania 
wniosku. No ale do 2020 r. można mieszkanie kupić 
i sprzedać, i jeszcze raz kupić, i jeszcze raz sprzedać 
itd. A może chodzi o datę zaciągnięcia kredytu? Bo 
to nie wynika wyraźnie z przepisów. A może to jest 
jeszcze jakaś inna data?

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Dziękuję.
I pan senator Matusiewicz.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Panie Senatorze Sprawozdawco, czy komisja zaję-

ła się w sposób rzetelny i analityczny merytoryczną 
stroną poprawek obywatelskich? Czy którąś z tych 
poprawek przyjęliście? Chodzi choćby o poprawkę 
dotyczącą definicji kredytu złotówkowego walory-
zowanego do waluty obcej, bardzo istotną poprawkę.

Proszę również odnieść się do tego, czy ban-
ki, udzielając tych kredytów, coś straciły, czy nie. 
Może pan się również odniesie… Myślę, że jako 
przewodniczący komisji i doświadczony senator 
powinien się pan też odnieść do stanowiska rzą-
du polskiego w postępowaniu przed Europejskim 
Trybunałem Sprawiedliwości z powództwa Węgier. 
Jak pan oceni to stanowisko rządu, które jest, ogól-
nie mówiąc, przeciwne do wniosku węgierskiego? 
Dziękuję bardzo.

Senator Maciej Klima:

Pani Marszałek! Panie Przewodniczący! 
Jednym z elementów zasadniczej zmiany w stosun-
ku do rozwiązania zaprezentowanego przez Sejm 
Rzeczypospolitej Polskiej jest zmiana procentowa, 
jeśli chodzi o zaangażowanie banków i klientów. 
Zmiana z 90% na 50%. Czy była analiza finansowa, 
o ile większe koszty w związku z tym w złotówkach 
poniosą klienci, którzy zawarli kredyty tak zwane 
frankowe? To jest pierwsze pytanie.

I drugie pytanie. Wspomniał pan o działalności 
w ostatnich latach nadzoru bankowego nad instytu-
cjami finansowymi. Czy nie uważa pan, że… Albo 
inaczej. Czy KNF lub inne instytucje sprawujące kon-
trolę nad funkcjonowaniem instytucji finansowych 
zgłaszały zagrożenia? I kiedy informacja o takich 
zagrożeniach trafiła do instytucji rządowych i do opi-
nii publicznej? To jest drugie pytanie.

I trzecie pytanie. Panie Przewodniczący, czy… 
Wiadomo, że tematy kredytów tak zwanych fran-
kowych czy w innych walutach mają swoją historię. 
Tak się składa, że tak zwane toksyczne czy mniej 
toksyczne produkty mają tendencję do wędrowania po 
świecie. Niestety, trafiły też do nas i części klientów 
polskich banków. Tak było w przypadku polisolokat, 
o których mówiliśmy tutaj, opcji walutowych i tak 
zwanych kredytów frankowych. Czy nie uważa pan, 
że instytucje państwa polskiego w sposób właściwy 
zabezpieczyły klientów przed tym ryzykiem, o któ-
rym było wiadomo dużo wcześniej? Te problemy 
w wielu krajach pojawiły się przecież dużo wcześniej. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Proszę bardzo, pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Dziękuję bardzo.
Ja zacznę od pytania dotyczącego liczby kredyto-

biorców. Ta ustawa ma pewne ograniczenia, jeśli cho-
dzi o kryteria dotyczące osób, które mogą skorzystać 
z jej dobrodziejstw. Ilu kredytobiorców – w liczbach 
bezwzględnych czy w procentach – według szacun-
ków ma zostać objętych tą ustawą? Może była o tym 
mowa na posiedzeniu na komisji. To pierwsza kwestia.

Druga kwestia. Cały czas mówi się o stratach ban-
ków itp. Pan wspomniał coś o zakupie franków przy 
realizacji tej ustawy. Czy było rozpatrywane, jak to 
wszystko powinno wyglądać w przypadku kredytów 
walutowych? Według prawa, jeżeli bank udziela kre-
dytu walutowego, ma obowiązek mieć zabezpieczenie 
w tych frankach. Tak? A jaka była praktyka? Czy to 
było sprawdzane, kontrolowane? Czy nie wytworzył 
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szwajcarskich, kredyty denominowane we frankach 
szwajcarskich, w zasadzie są niezadowoleni… Może 
tylko niewielka część jest zadowolona. Oni uważa-
ją, że właściwie – ja już mówię tak na skróty, bo 
nie jestem w stanie… I oni o tym mówili także na 
posiedzeniu plenarnym. Oni nie są zadowoleni ani 
z projektu sejmowego, czyli podziału 90% na 10%, 
ani oczywiście, tym bardziej, z przewalutowania z po-
działem 50% na 50%. Ponieważ uważają – i tak to 
prezentowali na naszym posiedzeniu – że w zasadzie 
jedyny cel, jakiego osiągnięciem parlament powinien 
się zająć, to uznanie za nieważne umów kredytowych, 
które zostały zawarte… Jak twierdzili nasi goście, to 
nie były kredyty frankowe, tylko kredyty złotówkowe 
denominowane we frankach szwajcarskich. I takie 
jest zdanie naszych gości.

My wysłuchaliśmy tych wszystkich racji, uzna-
liśmy jednak, że najlepszym w obecnym momencie 
rozwiązaniem, jest właśnie to, które przyjęła więk-
szość komisji. Ważnym elementem całego wyliczenia 
była dla nas także informacja, że nie możemy dopro-
wadzić do sytuacji – ja o tym już wspomniałem, ale 
muszę wspomnieć raz jeszcze – w której po przyjęciu 
rozwiązania 90% do 10% sytuacja osób, może nie 
wszystkich, ale dużej ich części, które brały kredyty 
w złotych polskich, byłaby gorsza niż tych, którzy bra-
li kredyty we frankach szwajcarskich. Należało więc 
wprowadzić pewne wypośrodkowanie, bo przecież 
jeżeli ktoś podejmuje decyzję o tym, że bierze kredyty 
w walutach obcych, innych niż ta, w której zarabia, 
to podejmuje także pewne ryzyko, i to ryzyko było 
wpisane w istotę tej umowy. W niektórych umowach 
było bardzo wyraźnie podkreślane, że ono jest i że 
odpowiedzialność za zmiany kursowe spoczywa po 
stronie kredytobiorcy, w innych może w mniejszym 
stopniu, ale te sprawy w indywidualnych sytuacjach 
muszą pewnie rozstrzygać sądy.

Teraz, czy takie produkty były… Aha, czy insty-
tucje – tutaj pan senator Klima mówił, że produkty 
toksyczne wędrują po świecie; to prawda, myśmy 
na ten temat mówili także na posiedzeniu komisji, 
chociaż, jak mówię, to nie było istotą i najważniejszą 
częścią naszego posiedzenia – w sposób właściwy 
informowały klientów o zagrożeniach. No, trudno 
jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Na pew-
no wszyscy – a przecież większość Polaków brała 
kredyty w złotówkach – jednak patrzyli na to pod 
tym kątem, że większe zagrożenie zawsze jest przy 
kredytach w walucie obcej. Może one są doraźnie 
lepsze, korzystniejsze, ale jednak zawsze lepiej brać 
kredyty w tych walutach, w których się zarabia.

Komisja Nadzoru Finansowego informowała tak-
że o takich sytuacjach i o problemach zagrożeń, ale 
ostatecznie na różnych etapach pracy, w różnych mo-
mentach… Ja nie jestem w stanie w tej chwili podać 
dat, kiedy te informacje były podawane do publicz-

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Pani Marszałek! Wysoka Izbo!
Jak państwo pamiętacie, do Senatu trafiła wersja, 

zgodnie z którą 90% kosztów całej operacji prze-
walutowania wspomnianych środków na złote pol-
skie miało być ponoszonych przez bank, a jedynie 
10% – przez kredytobiorcę. Wspomniana kwestia 
wywoływała spore emocje, była mocno krytykowa-
na przez wielu uczestników rynku, mówiłem o tym 
dużo podczas swojego sprawozdania dotyczącego 
pracy nad wspomnianym problemem w Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych. I my wróciliśmy, 
to znaczy większość komisji wróciła do rozwiąza-
nia 50% na 50%, ponieważ to była… To jest, można 
powiedzieć, kwestia obiektywna, poza dyskusją, że 
z punktu widzenia banków 50% kosztów przewalu-
towania to mniej niż 90%, a dla kredytobiorców 50% 
kosztów to więcej niż wspomnianych 10%. Tak więc 
my uznaliśmy – nie dokonywaliśmy w omawianym 
tu zakresie bardzo głębokiej analizy, ale opieraliśmy 
się na analizie przygotowanej przez Komisję Nadzoru 
Finansowego i Narodowy Bank Polski – że operacja 
przewalutowania w wersji, w której 90% kosztów to 
koszty banku, a 10% – koszty kredytobiorców, będzie 
zbyt dużym obciążeniem dla systemu bankowego 
i że w krótkim okresie wywoła zbyt duże perturba-
cje na rynku finansowym. Były podane kwoty, taka 
operacja w przypadku przewalutowania z podziałem 
kosztów 90% do 10% kosztowałaby powyżej 20 mi-
liardów zł. I taka operacja byłaby wykonana w ciągu 
jednego roku, czyli cały proces zostałby przeprowa-
dzony w ciągu najbliższego roku od wejścia w życie 
omawianej ustawy.

Z kolei program, który był wstępnie… który nie 
budził takich wątpliwości instytucji finansowych, 
zakładał rozłożenie całej operacji na okres trzech 
lat, czyli byłby, że tak powiem, łatwiejszy do stra-
wienia dla całego systemu. W analizie, która została 
przedstawiona przez Komisję Nadzoru Finansowego 
i Ministerstwo Finansów, wyraźnie stwierdza się – 
i mówiliśmy o tym na posiedzeniu Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych – że to wszystko wywołałoby 
także skutki finansowe dla budżetu państwa, jako że 
to, o czym tutaj mówimy, musiałoby być wpisane 
w stratę banków, pomniejszałoby zysk itd., itd.

Wspomniana sytuacja wydawała się nam, to zna-
czy większości komisji… Uważamy, że trzeba przyjąć 
takie rozwiązanie, które będzie akceptowalne przez 
wszystkie strony sporu. Z tym że pamiętajmy… Cały 
czas mamy w pamięci to, że właściwie frankowicze, 
to znaczy osoby, które brały kredyty we frankach 
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(senator K. Kleina) możliwość skorzystania. Bardziej szczegółowo przed-
stawi to pani minister.

Teraz następne pytanie. Powierzchnia mieszkania 
i garaże. Ta sprawa wywołała bardzo dużą dyskusję 
na posiedzeniu komisji. Mówiłem o tym w swoim 
sprawozdaniu. Próbowaliśmy doprecyzować kwe-
stię mieszkań itd., ale o tym, czy wyłączyć z tego 
wszystkiego garaże, nie rozmawialiśmy. Sama kwe-
stia definicji powierzchni mieszkalnej i powierzch-
ni domu była przez nas analizowana. Pojawiało się 
w tym zakresie wiele problemów i mówiliśmy o nich 
na posiedzeniu komisji.

Mieszkania i domy były najczęściej budowane 
przez deweloperów. Były różne sytuacje i różne przy-
padki, które omawialiśmy. Na przykład taki: budynek 
jest bliźniakiem i został zbudowany na jednej działce. 
Zgodnie z planem zagospodarowania to była jedna 
działka, więc nie można było zbudować dwóch domów. 
Został zbudowany bliźniak, a deweloper sprzedawał go 
jako dwa oddzielne lokale mieszkalne. I tu pojawia się 
pewien problem. Czy to jest mieszkanie? Jeśli tak, to 
100 m2 byłoby tu limitem, który wyznaczałby prawo 
skorzystania z przywileju przewalutowania. A może 
jest to dom i wówczas limitem byłoby 150 m2? Takich 
problemów nie byliśmy w stanie rozstrzygnąć do koń-
ca. Sytuacje są tak różne… Na przykład szeregówki. 
Czy mieszkania w szeregówkach to oddzielne domy?

Wydaje się, że to wszystko jest proste, ale w prak-
tyce okazuje się, że są różne, najróżniejsze sytuacje, 
których nie jesteśmy w stanie przewidzieć, i nie wie-
my, jak można byłoby to wszystko zapisać. Pojawił 
się nawet pomysł, żeby pomoc była uwarunkowana 
tylko i wyłącznie powierzchnią mieszkania czy domu. 
Z tym że to też nie byłoby do końca sprawiedliwe. Tu 
nie ma idealnego wyjścia. Rozwiązanie, jakie zapro-
ponowaliśmy… Jeżeli pan senator znalazłby lepszy 
sposób, żeby to wszystko opisać i wyjaśnić tę sprawę, 
to ja byłbym bardzo wdzięczny. Myślę, że nasza ko-
misja także. Senator Matusiewicz…

Senator Bohdan Paszkowski:
Było jeszcze jedno moje pytanie, mianowicie o re-

żimy udzielania kredytów frankowych. Odnieśmy to 
do kredytów frankowych.

Jeżeli mogę, Pani Marszałek…
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Proszę, 

proszę.)
To umknęło panu senatorowi. Chodzi mi o reżim 

prawny. Jeżeli bank udzielał kredytu frankowego, to 
musiał go na jakichś zasadach zabezpieczyć. Jaki jest 
reżim prawny i jaka była praktyka? Czy ta praktyka 
była sprawdzana? Jest tutaj podnoszony zarzut, że 
banki w ogóle nie miały zabezpieczenia we frankach. 
Przeliczały złotówki na franki i udzielały kredytu. 
I stąd wywodzi się cała teoria dotycząca tego, że będą 

nej wiadomości, ale takie informacje były podawane 
systematycznie, tylko czasami część ludzi podejmuje 
pewne ryzyka, i to jest zrozumiałe. Czasami to wyni-
ka także z tego, że… No, trudno tu oceniać. Myśmy 
nie dokonywali tych ocen na posiedzeniu komisji, 
więc nie chcę tak głęboko wchodzić w ten problem, 
bo tu już bym wychodził poza tematy, które były 
przedmiotem posiedzenia komisji. Komisja Nadzoru 
Finansowego, a także niektóre banki wprost infor-
mowały, że kredyty powinno się brać w walutach, 
w których się zarabia, i zniechęcały do kredytów 
frankowych, więc informacja o tym, że to jest kredyt 
obciążony ryzykiem, była powszechna, ale były to 
kredyty w pewnym momencie wyraźnie korzystniej-
sze i wielu ludzi to ryzyko podejmowało. Niektórzy 
nie mogliby wziąć kredytu w innych walutach niż 
we frankach.

Aha, jaki procent klientów – to pytanie senatora 
Paszkowskiego – będzie objęty tą ochroną. Trudno mi 
na to pytanie jednoznacznie odpowiedzieć, ponieważ 
szacunki, które były przeprowadzone dla całego tego 
programu, obejmowały wszystkich potencjalnych 
klientów, z tym że nie analizowano każdego indy-
widualnie, to były prowadzone przez KNF badania 
statystyczne, analiza na dużej próbie, żeby określić, 
jaki to procent i projekt, i koszty tej całej operacji… 
Tak więc te wszystkie informacje finansowe, o któ-
rych mówię, były nam przekazane jako informacje 
szacunkowe, bo też do końca nie wiadomo, jaki pro-
cent ludzi skorzysta z tej operacji.

(Senator Bohdan Paszkowski: Jasne, ale ile jest 
uprawnionych? 10, 20%?)

Trudno mi na to pytanie odpowiedzieć. Tutaj pani 
minister…

(Rozmowy na sali)
Nie, nie, to znaczy… Im większe wprowadzali-

byśmy ograniczenia, tym bardziej spadałaby liczba 
osób, które miałyby prawo korzystać z tej pomocy 
przy przewalutowaniu. Jeżeli pojawił się pomysł, że 
mogą z tego korzystać tylko osoby, które na przykład 
mają dochody poniżej pewnego poziomu w skali roku, 
to mogłoby się to sprowadzać do… W jednej z popra-
wek była nawet mowa… Myśmy jej nie rozpatrywali 
na posiedzeniu komisji, ale była dyskutowana kwe-
stia, aby uzależnić możliwość przewalutowania od 
zarobków, dochodów osiąganych w ciągu roku. I tu-
taj mówiono, że jeżeli ktoś zarabia powyżej średniej 
w przemyśle, to nie ma możliwości skorzystania… 
W praktyce oznaczałoby to, że nie więcej niż 10–15% 
kredytobiorców mogłoby z tego skorzystać. Nikt tej 
poprawki nie zgłosił, była omawiana, ale nikt jej nie 
zgłosił. Wydaje się, że z tej ustawy pod tymi warun-
kami, które tutaj zostały podane, powinno skorzystać 
około 50% kredytobiorców. Jak mówię, to jest tylko 
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składać do 2020 r., to żeby spełnić to kryterium zwią-
zane z datą złożenia wniosków…)

Można, można.
(Senator Bohdan Paszkowski:… to można sprze-

dać kilka mieszkań…)
Tak, właśnie tak.
(Senator Bohdan Paszkowski: …i iść po restruk-

turyzację. Taka jest istota…)
No możliwe, że tak jest. Tego problemu nie anali-

zowaliśmy, więc nie chcę tutaj mówić, jakie możliwo-
ści i próby wykorzystania tej ustawy w celu rozwią-
zania swoich problemów… Tego nie analizowaliśmy.

Pytanie senatora Matusiewicza. Czy przyjęliśmy 
poprawki strony społecznej? No, myśmy przyjęli po-
prawki, o których mówiłem, czyli przewalutowanie 
50% na 50% plus rozłożenie tego na trzy lata. To nie 
były poprawki strony społecznej. A więc poprawek 
strony społecznej… Zresztą nikt ich nie zgłosił, żaden 
z senatorów członków komisji nie zgłosił poprawek. 
Nawet najdalej idącego wniosku o odrzucenie ustawy 
w całości nikt nie zgłosił, chociaż część strony spo-
łecznej artykułowała swoje poglądy w stosunku do tej 
ustawy, że ustawa powinna być odrzucona w całości 
i powinna być inaczej napisana.

Czy banki, udzielając kredytów… Jakie korzyści 
utraciły banki? Nie dyskutowaliśmy o tym, jakie mo-
gły być straty na poszczególnych etapach. Tu chodzi 
najczęściej o kredyty udzielone na kilkadziesiąt lat, 
a więc w którym momencie banki utraciły korzy-
ści z tytułu wprowadzenia kredytów frankowych… 
Ten temat nie wystąpił. Wydaje się, że to było tak 
skonstruowane, żeby w momencie, gdy konstruowano 
umowę dotyczącą udzielenia kredytu, obie strony 
były zadowolone, a więc żeby dawało to godziwe 
oprocentowanie bankom i żeby koszt dla kredyto-
biorcy był relatywnie niski. Cała ta tragedia, która 
się stała z kredytami frankowymi, nastąpiła dopiero 
po uwolnieniu kursu franka.

Kwestia stanowiska Polski przed Trybunałem 
Sprawiedliwości UE. Ta sprawa w ogóle nie była pod-
noszona na posiedzeniu komisji, tak że ona nie jest zna-
na członkom Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
z prac prowadzonych w trakcie tego posiedzenia. A czy 
ona występowała, czy nie, to już jest inna kwestia.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
I kolejna seria pytań: senatorowie Jackowski, 

Pociej i Klima.
Proszę bardzo, senator Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:
Dziękuję bardzo, Pani Marszałek.
Ja mam taką propozycję. Ponieważ jest po kil-

ka pytań do dwóch sprawozdawców, to może pani 

straty. A to, czy było zabezpieczenie we frankach… 
Istota tego wszystkiego… Jak rozumiem, w przy-
padku tych kredytów my mówimy o stratach jako 
o utraconych zyskach, a zysków nie było z tego tytułu, 
że waluta leciała do góry.

Senator Kazimierz Kleina:
Pan senator mówi o utraconych zyskach banków. 

Myśmy nie analizowali dokładnie sposobu zabezpie-
czenia. Kredyty są zabezpieczone na nieruchomo-
ściach, a to, w jaki sposób były one… Ta kwestia nie 
budziła wątpliwości na posiedzeniu komisji. Żaden 
z senatorów nie zwracał uwagi na problem zabez-
pieczenia. Nie przypominam sobie, aby ktoś ten te-
mat podnosił. Myśmy przyjęli jako pewien fakt to, 
że kredyty są zabezpieczone na nieruchomościach, 
i stąd taki, a nie inny wskaźnik przeliczenia. Nie 
podnosiliśmy kwestii tego, czy są one zabezpieczone 
w sposób prawidłowy, czy nieprawidłowy. Jeżeli coś 
jest zabezpieczone nieprawidłowo, czyli w sposób… 
Podkreślamy: wszędzie tam, gdzie po stronie banków 
były jakieś nadużycia, na drodze sądowej w krót-
szym albo w dłuższym czasie można doprowadzić 
do wyprostowania sprawy i uzyskania stwierdzenia, 
że umowy są nieważne z mocy prawa. Zakładamy 
jednak, że wszystkich zabezpieczeń dokonano zgod-
nie z prawem i zgodnie z zasadami, jakie obowiązują 
w bankach. Dlatego też nie dyskutowaliśmy na ten te-
mat, nie rozważaliśmy tej kwestii. Raz jeszcze mówię: 
jeżeli cokolwiek po stronie banków zostało zrobione 
w sposób nieprawidłowy, to postępowanie sądowe 
powinno to wyjaśnić. I takie procesy się odbywają. 
Przedstawiciele strony społecznej mówili, że niektóre 
sprawy są zakończone lub na ostatnim etapie postępo-
wania sądowego. Niektóre są, że tak powiem, nawet 
po myśli wnioskodawców. A więc trzeba mieć nadzie-
ję, że sprawy, które były przeprowadzane niezgodnie 
z prawem, zostaną zamknięte i zakończone. Ta ustawa 
nie dotyczy sytuacji niezgodnych z prawem.

Teraz pytanie pana senatora Matusiewicza…
(Senator Bohdan Paszkowski: Było jeszcze jedno 

moje pytanie, dotyczące tego jednego mieszkania. 
Chodzi o datę…)

Jest to wpisane… To znaczy to jest…
(Senator Bohdan Paszkowski: …wzięcia kredytu 

czy datę złożenia wniosku o restrukturyzację, czy…)
Datę złożenia wniosku.
(Senator Bohdan Paszkowski: Czyli teoretycznie 

można sprzedać pozostałe mieszkania do dwudzie-
stego roku. Tak?)

Do dwudziestego roku?
(Senator Bohdan Paszkowski: No tak, bo skoro 

chodzi o datę złożenia wniosków, a wnioski można 

(senator B. Paszkowski)
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(senator J.M. Jackowski) cie. A więc co to są koszty przewalutowania i co te 
koszty zawierają?

I ostatnie moje pytanie, kierowane do obu panów, 
i do pana senatora Biereckiego, i do pana senatora 
Kleiny…

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Ale 
rozumiem, że tylko jeden będzie odpowiadał, tak?)

Nie, nie, obaj, do obu kieruję to samo pytanie.
Czy nie jest to logiczne i bezsporne, że te kredyty 

należy przewalutować po kursie z dnia podpisania 
umów i rozliczyć jako kredyty wzięte w złotych, jak 
to miało miejsce w rzeczywistości, a na poczet spłat 
powinny pójść wszelkie kwoty wynikające na przy-
kład ze spreadów walutowych? Czy w takiej sytuacji 
nie okazałoby się, że wiele kredytów byłoby już spła-
conych? Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Bardzo proszę, pan senator Bierecki. Proszę pre-

cyzyjnie wytłumaczyć, aczkolwiek niezbyt szeroko, 
bo zawiłość z tego wynika.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Proszę państwa, to stanowisko, datowane na 14 

października 2014 r., a przesłane do prezesa i człon-
ków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
z siedzibą w Luksemburgu, dotyczy sprawy nr C 
312/14 Banif Plus Bank. Do tej sprawy sąd węgier-
ski, wspierany przez węgierski rząd, zadał pytania 
prejudycjalne dotyczące wykładni przepisów dyrek-
tywy 2004/39 Parlamentu Europejskiej i Rady z dnia 
21 kwietnia 2004 r. w sprawie instrumentów finanso-
wych z późniejszymi zmianami. Te pytania dotyczą… 
Może przeczytam te pytania, zamiast je omawiać, tak 
chyba będzie łatwiej.

Ponieważ sąd węgierski uznał, że rozstrzygnięcie 
sprawy zależy od wykładni prawa Unii Europejskiej, 
skierował do Trybunału Sprawiedliwości następujące 
pytania. W pierwszym pytaniu chodziło o to, „czy 
należy uznać, że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 2 (usługi 
i działalność inwestycyjna) i pkt 17 (instrument finan-
sowy), jak również załącznikiem I sekcja C pkt 4 (ter-
minowa transakcja walutowa, instrumenty pochodne) 
dyrektywy 2004/39/WE, zaproponowana klientowi 
oferta konkretnej transakcji (kursu wymiany), która 
w formie prawnej umowy kredytu dominowanego 
w walucie obcej polega na transakcji kasowej w chwili 
wypłaty i terminowej w chwili spłaty, dokonywana 
jest za pomocą zamiany na forinty określonej kwo-
ty zarejestrowanej w walucie obcej i naraża kredyt 
klienta na skutki i ryzyko (ryzyko kursowe) rynku 
kapitałowego, stanowi instrument finansowy”. Takie 
to było pytanie. Pytanie drugie: „czy należy uznać, 

marszałek procedowałaby tak, żeby po każdym była 
odpowiedź i później by nie było takiego… To znaczy 
po jednym…

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Ale 
to…)

Ale to pozostawiam do uznania pani marszałek… 
To jest taka moja sugestia.

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: To pro-
szę w każdym pytaniu zastrzegać, do kogo jest ono 
kierowane.)

Dobrze, dobrze.
Najpierw kieruję pytania do pana senatora 

Biereckiego, który przedstawił wniosek mniejszości. 
Proszę, żeby jeszcze raz wyjaśnił, na czym polega 
istota stanowiska rządu polskiego, kierowanego do 
europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie 
uznania…

(Głos z sali: Ale ta sprawa nie była…)
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Ale dla-

czego ma to jeszcze raz wyjaśniać?)
No bo mówił o tym i ja zwracam się z pytaniem…
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Skoro 

mówił o tym, to wyjaśnił.)
Nie, nie. Ja zadaję to pytanie i proszę, żeby wy-

jaśnił istotę tego, ponieważ mówił to w sposób… 
Proszę, żeby wyjaśnił to tak, żeby przeciętny oby-
watel mógł zrozumieć, na czym polega istota tego 
stanowiska.

(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: To zna-
czy, Panie Senatorze Bierecki, że nieprecyzyjnie pan 
tłumaczy.)

No, skoro pani marszałek tak to zinterpretowała, 
to poprosiłbym o wyjaśnienie tej kwestii.

Druga kwestia. Czy w ocenie pana przedstawi-
ciela mniejszości ten, kto skorzysta z restrukturyza-
cji – jeżeli ta ustawa wejdzie w życie – zgodnie z tą 
ustawą będzie mógł równocześnie wykorzystać drogę 
prawną w postaci postępowania cywilnego? Tak czy 
nie? Pytam o to, bo pan senator Kleina powiedział, że 
nie jest w stanie na to jednoznacznie odpowiedzieć.

I trzecie pytanie do pana senatora Biereckiego. 
Jakie są w ocenie pana czy przedstawicieli wniosko-
dawców wniosku mniejszości realne straty, tak zwane 
straty, które banki jakoby mają ponieść z tytułu tej 
ustawy? W mediach pojawiają się różne kwoty, kwo-
ty ogromne, astronomiczne. A więc jak ta sytuacja 
wygląda?

Do pana senatora Kleiny mam takie pytanie: co to 
są koszty przewalutowania, co te koszty zawierają, 
na czym polega ich istota? Mam sygnały od osób, 
które oglądają w tej chwili transmisję w internecie 
i nie wszystko są w stanie wyłapać, tym bardziej że 
jakość tej transmisji jest taka, jaka bywa w interne-
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(senator G. Bierecki) w walucie obcej – postanowień umownych dotyczących 
zasad przeliczenia (przepływu) walut w celu realizacji 
umowy kredytu, zastosowanie znajduje art. 19 ust. 9 
dyrektywy 2004/39/WE. W rezultacie usługa taka nie 
podlega obowiązkowi dokonania oceny adekwatności 
przewidzianemu w art. 19 ust. 4 i 5 tej dyrektywy”.

I dalej: „Na wypadek stwierdzenia przez Trybunał 
Sprawiedliwości, że oferowanie usługi kredytu de-
nominowanego w walucie obcej kreuje obowiązek 
przeprowadzenia przez instytucję finansową oceny 
adekwatności przewidzianej w art. 19 ust. 4 i 5 dyrek-
tywy, Rzeczpospolita Polska proponuje Trybunałowi 
Sprawiedliwości udzielenie następującej odpowiedzi 
na czwarte pytanie: Zaniechanie przeprowadzenia 
przez instytucję finansową oceny adekwatności prze-
widzianej w art. 19 ust. 4 i 5 dyrektywy 2004/34/WE 
mogłoby stanowić podstawę stwierdzenia nieważ-
ności czynności prawnej wyłącznie wówczas, gdyby 
obowiązujące w danym państwie przepisy implemen-
tujące dyrektywę 2004/39/WE przewidywały sankcję 
nieważności czynności prawnej w przypadku naru-
szenia obowiązków wynikających z tej dyrektywy.

Myślę, że… To jest stanowisko rządu polskiego 
przedstawione przez pełnomocnika za zgodą stosow-
nych ministerstw, którego bardzo obszerne fragmenty 
pozwoliłem sobie zarówno zaprezentować w moim 
sprawozdaniu, jak i teraz przeczytać, ponieważ ono 
stoi w całkowitej sprzeczności z deklarowanymi in-
tencjami, z wypowiedziami rządu Rzeczypospolitej, 
szczególnie z wypowiedziami pani premier Kopacz, 
która obiecywała stanąć po stronie ludzi, a nie po 
stronie banków – tak mówiła. Ja oczywiście… Być 
może pani premier nie zna tego stanowiska…

(Senator Bogdan Pęk: To niemożliwe.)
…bo dużo podróżuje, więc może z nim się nie 

zapoznała.
(Rozmowy na sali)
Być może jako Senat Rzeczypospolitej powin-

niśmy apelować o zmianę tego stanowiska w tej 
ważnej sprawie. Wtedy rozstrzygnięcie Trybunału 
Sprawiedliwości może uwolniłoby nas od potrzeby 
dyskutowania nad tym projektem ustawy. Mam na-
dzieję, że…
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję 
bardzo, Panie Senatorze…)

(Senator Jan Maria Jackowski: Ja miałem…)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Słucham?)
Aha, tak…
(Senator Jan Maria Jackowski: Panie Marszałku, 

ja miałem kilka pytań do pana senatora…)
Tak, tak, to prawda.
(Senator Jan Maria Jackowski: …Biereckiego.)
Mam je spisane.

że zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 6 (transakcje na wła-
sny rachunek) i z załącznikiem I sekcja A pkt 3 (za-
wieranie transakcji na własny rachunek) dyrektywy 
2004/39/WE prowadzenie działalności w zakresie 
transakcji na własny rachunek odnośnie do wskaza-
nego w pytaniu pierwszym instrumentu finansowe-
go stanowi usługę lub działalność inwestycyjną”? 
I wreszcie trzecie pytanie: „czy instytucja finansowa 
powinna dokonać wprowadzonej w art. 19 ust. 4 i 5 
tej dyrektywy oceny adekwatności, uwzględniając, 
że terminowa transakcja walutowa – która stanowi 
usługę inwestycyjną związaną z pochodnymi instru-
mentami finansowymi – została zaoferowana jako 
część innego produktu finansowego (a mianowicie 
umowy kredytu) i że ten instrument pochodny stano-
wi sam w sobie kompleksowy instrument finansowy? 
Czy należy uznać, że art. 19 ust. 9 tej dyrektywy nie 
znajduje zastosowania, ze względu na to, iż, ponie-
waż ryzyko, jakie ponosi klient odnośnie do kredytu 
i instrumentu finansowego jest zasadniczo odmienne, 
niezbędne jest przeprowadzenie oceny adekwatności 
w zakresie, w jakim transakcja ta obejmuje instrument 
pochodny”? I czwarte pytanie: „czy z obejścia art. 19 
ust. 4 i 5 dyrektywy wynika stwierdzenie nieważno-
ści umowy kredytu zawartej przez bank z klientem”?

Rząd polski odpowiedział, że w ocenie rządu 
polskiego pytania pierwsze i drugie można rozpa-
trzyć łącznie. Propozycja rozstrzygnięcia była taka: 
„W świetle powyższych uwag, Rzeczpospolita Polska 
proponuje Trybunałowi Sprawiedliwości udzielenie 
następujących odpowiedzi na pierwsze i drugie pyta-
nie”… Czytać dalej?

(Senator Bogdan Pęk: Tak.)
Zatem: „Towarzyszące umowie kredytu denomi-

nowanego postanowienia umowne dotyczące zasad 
przeliczenia (przepływu) walut w celu wypłaty kre-
dytu przez kredytodawcę i jego spłaty przez kredy-
tobiorcę nie stanowią «instrumentu finansowego», 
o którym mowa w sekcji C pkt 4 załącznika I do dy-
rektywy 2004/39/WE”.

I dalej: „W konsekwencji oferowanie klientowi 
takich postanowień w ramach umowy kredytu de-
nominowanego nie stanowi «usługi inwestycyjnej» 
ani «działalności inwestycyjnej» w rozumieniu (…) 
– tutaj wymienia się stosowne artykuły – i nie podlega 
obowiązkowi dokonania oceny adekwatności przewi-
dzianej w art. 19 ust. 4 i 5 tej dyrektywy”.

Dalej rząd polski pisze: „Na wypadek udzielenia 
przez Trybunał Sprawiedliwości pozytywnej odpo-
wiedzi na pytania pierwsze i drugie, Rzeczpospolita 
Polska proponuje udzielenie następującej odpowiedzi 
na trzecie pytanie: W stosunku do usługi inwestycyjnej 
(działalności inwestycyjnej) polegającej na oferowaniu 
klientowi – w ramach umowy kredytu denominowanego 
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(senator G. Bierecki) Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Już, tak?
(Senator Kazimierz Kleina: Tak.)
Dziękuję, Panie Senatorze.
Pan senator Pociej. 
Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Aleksander Pociej:
Ja mam dwa pytania, jedno jest do pana senatora 

Kleiny, drugie do obu panów senatorów, również do 
pana senatora Biereckiego.

Od licznych obywateli dostałem zapytanie doty-
czące tej ustawy, a zwłaszcza art. 3 pkt 5 tejże ustawy. 
Strona społeczna, obywatele podnieśli, że brakuje do-
statecznego określenia, co to znaczy, iż kredytobiorca 
wychowuje troje lub więcej dzieci; to jest art. 3 ust. 3 
pkt 5. W związku z tym chciałbym zapytać pana sena-
tora, czy to było przedmiotem ustaleń na posiedzeniu 
komisji, czy państwo się tym zajmowali. Chciałbym 
zaznaczyć, że złożyłem poprawkę dookreślającą tę 
definicję. W tym zakresie opierałem się na art. 4 usta-
wy z 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, któ-
ry zawiera definicję uściślającą, że dotyczy to osób, 
które mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci: po 
pierwsze, w wieku do ukończenia osiemnastego roku 
życia; po drugie, w wieku do ukończenia dwudzie-
stego piątego roku życia – w przypadku gdy dziecko 
uczy się itd.; po trzecie, bez ograniczeń wiekowych 
– w przypadku dzieci legitymujących się orzecze-
niem o umiarkowanym lub znacznym stopniu nie-
pełnosprawności. Chciałbym się dowiedzieć od pana 
senatora, czy to było przedmiotem obrad komisji.

I drugie pytanie kieruję do obydwu panów sena-
torów. W związku z tym upublicznionym listem… 
O ile dobrze pamiętam, to byli zagraniczni właściciele 
tych banków… Tam podnoszono… Tam opierano się 
na bilateralnych umowach między innymi pomiędzy 
Rzecząpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi 
o wzajemnej ochronie inwestycji. Chciałbym się do-
wiedzieć, czy państwo na posiedzeniu komisji za-
stanawiali się, na ile zapowiedź ewentualnego pój-
ścia do sądów na podstawie wspomnianych umów 
bilateralnych faktycznie jest realna i czy były jakieś 
wyliczenia, jakie to będzie mogło mieć skutki dla 
budżetu państwa. Uściślając, chciałbym zapytać – 
kieruję to pytanie do przedstawiciela mniejszości, 
pana senatora Biereckiego – czy państwo, składając 
poprawki rozszerzające krąg podmiotów, które będą 
mogły z tej ustawy skorzystać, zastanawiali się, na ile 
realna jest ta groźba w odniesieniu do budżetu pań-
stwa i ewentualnie o ile ta kwota, którą budżet musiał-
by w takim przypadku wypłacić, mogłaby wzrosnąć, 
gdyby oczywiście tezy zawarte w liście opierały się 
na solidnych podstawach prawnych. Dziękuję.

(Senator Jan Maria Jackowski: Ma je pan senator, 
tak? I były też oczywiście pytania do pana senatora 
Kleiny.)

Tak.
Czy skorzystanie z tej ustawy przez osoby, które 

zawrą stosowna umowę restrukturyzacyjną z ban-
kiem, może ograniczyć dochodzenie roszczeń? 
Przygotowujemy właśnie stosowną poprawkę. Wiem, 
że pan senator Cioch będzie w debacie zgłaszał tę 
poprawkę, która jasno rozstrzygnie, że skorzystanie 
z restrukturyzacji nie będzie ograniczało prawa do 
dochodzenia roszczeń przed sądem.

Jak wyliczone są straty banków? No, proszę państwa, 
w trakcie prac w komisji usłyszeliśmy, że do banków 
była rozsyłana ankieta z prośbą, aby wypowiedzia-
ły się, ile stracą. Mam nadzieję, że Komisja Nadzoru 
Finansowego posiada własne dane ze sprawozdawczości 
przekazywanej przez banki i będzie w stanie powiedzieć 
nam szczegółowo, w jaki sposób te straty zostały wy-
liczone, co się składa na te straty, jakie to są wartości. 
Oczywiście wszyscy chcielibyśmy wiedzieć, na ile to są 
utracone korzyści, przyszłe zyski, a na ile to są rzeczy-
wiście realne straty wynikające z tego, że produkt byłby 
oferowany ze stratą przez bank. To jest bardzo istotne 
wyliczenie ze względu na poprawkę, którą sam zamie-
rzam złożyć w trakcie debaty, a która będzie dotyczyła 
właśnie sposobu wyliczenia kosztu waluty.

Wreszcie pytanie o to, czy nie powinno być przeli-
czania według kursu z dnia wypłaty i czy ewentualne 
nadpłaty nie powinny być zaliczone. To jest postulat 
wszystkich, którzy posiadają te umowy, jak najbardziej 
uzasadniony w mojej opinii. I moja poprawka, którą będę 
prezentował w trakcie debaty, zmierza do tego, aby takie 
rozstrzygnięcie w ustawie się znalazło. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kleina. Bardzo proszę, Panie 

Senatorze.

Senator Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Kwestia przewalutowania według cen z momentu 

zakupu czy zaciągnięcia kredytu. Ta sprawa nie była 
przedmiotem analizy. Nikt z senatorów nie zgłosił 
odpowiedniej poprawki i nie wnosił takiego rozstrzy-
gnięcia. Były takie głosy po stronie społecznej, ale 
jak powiedziałem, żaden z senatorów tej sprawy na 
posiedzeniu w takim kształcie nie podniósł.

Koszty przewalutowania. Sprawa nie była przed-
miotem analizy ze strony senatorów, bo jak mówiłem, 
ta nasza operacja, ta ustawa dotyczy innego momentu 
związanego z problemem zadłużenia.
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Senator Grzegorz Bierecki:

Dziękuję bardzo.
Sprawozdawca komisji oczywiście jest bardziej 

związany niż sprawozdawca mniejszości, bo musi 
opowiadać o tym, co było na posiedzeniu komisji, 
a sprawozdając na temat wniosku mniejszości, można 
przecież mówić o powodach tego wniosku, a nawet 
należy mówić o takich powodach.

Odpowiadam na pytanie pana senatora Pocieja. 
Składając poprawkę, która rozszerza… Poprawka tak 
naprawdę znosi ograniczenia odnośnie do stosowania 
tej ustawy. Składając ją, braliśmy pod uwagę ewen-
tualny wzrost kosztów itd., i ryzyko odpowiedzial-
ności. Ja uważam, że większe ryzyko odpowiedzial-
ności odszkodowawczej istnieje w sytuacji, kiedy ta 
ustawa będzie traktowana jako ustawa o pomocy dla 
wybranej grupy kredytobiorców czy tak zwanych 
kredytobiorców, grupy niejasno zdefiniowanej, bez 
kryterium dochodowego – tu jest znakomita zresztą 
opinia naszego Biura Legislacyjnego do tej ustawy, 
zawierająca szereg argumentów – grupy niezdefinio-
wanej na podstawie kryterium dochodowego. Tak 
naprawdę trudno więc powiedzieć, komu w rzeczywi-
stości ta ustawa pomaga. No a jeśli ma być to ustawa 
o pomocy, to państwo polskie ma pomagać w jakimś 
stopniu za pieniądze banków, taka jest filozofia tej 
ustawy. Ja w tym widzę ryzyko odszkodowawcze. 
I dlatego mówiłem w swoim wystąpieniu, że tak na-
prawdę my powinniśmy przestać mówić o pomocy dla 
tych kredytobiorców. My powinniśmy mówić o spra-
wiedliwości – podkreślam: o sprawiedliwości – a to 
jest istotna różnica.

Dla mnie rzeczą niepokojącą – i z tego powo-
du zresztą wyjąłem to stanowisko rządu odnośnie 
do sprawy w trybunale sprawiedliwości – jest taka 
zmienność, chaos, który panuje w stanowisku rzą-
du wobec tej kwestii. W październiku 2014 r… 
Stanowisko rządu, tak jak przeczytałem, ma nie 
dopuścić tak naprawdę do wydania wyroku, który 
mógłby być podstawą do rozwiązania wspomnianych 
umów, do stwierdzania ich nieważności, można już 
tak precyzyjnie powiedzieć. To stanowisko wysyłał 
rząd w październiku. Teraz, jak mówiłem, zapewne 
pod wpływem szoku wyborczego i potrzeb kampanii 
wyborczej, składa projekt, który przecież jest zu-
pełnie sprzeczny z tym stanowiskiem. I ten projekt 
przynosi ryzyka, które są nam przecież od razu sy-
gnalizowane przez wspomniane zagraniczne grupy 
bankowe. Bo skoro rząd chce im odebrać pieniądze, 
zyski utracone czy zrealizowane… Jak te zyski są 
wyliczone, dowiemy się pewnie od Komisji Nadzoru 
Finansowego. Tak więc jednak to jest jakieś działanie 
rządu. Gdybyśmy mieli w tej sprawie korzystny wyrok 
Trybunału Sprawiedliwości, to czy istniałoby ryzyko 
odszkodowawcze w stosunku do państwa polskiego? 

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę najpierw pana senatora Kleinę, 

a później pana senatora Biereckiego.

Senator Kazimierz Kleina:

Kwestia definicji dzieci i rodziny wielodzietnej 
była przedmiotem naszej debaty. Chcieliśmy to do-
precyzować możliwie jak najlepiej, żeby nie było 
w tym zakresie wątpliwości. Poprawka szósta w na-
szym zestawieniu tę kwestię doprecyzowuje. Wydaje 
się, że jest to wystarczające doprecyzowanie, ale 
jeżeli są jakieś wątpliwości, także po stronie pana 
senatora, to sugeruję, żeby odpowiednią poprawkę 
złożyć.

(Senator Aleksander Pociej: Ja taką poprawkę 
złożyłem.)

W ustawie proponuje się, żeby wszystkie ogra-
niczenia, które dotyczą powierzchni mieszkania lub 
domu, nie dotyczyły rodzin z trójką lub większą liczbą 
dzieci.

Co do kwestii pisma inwestorów, to wyjaśniałem 
ją w trakcie sprawozdania. Myśmy nie analizowa-
li tego pod kątem odpowiedzialności państwa pol-
skiego, jeżeli doszłoby do ewentualnych roszczeń, 
uznawszy, że poprawki, których wprowadzenie do 
ustawy proponujemy, są według naszej wiedzy naj-
lepsze i dają szansę dobrego funkcjonowania bankom, 
a także zabezpieczają, przynajmniej częściowo, inte-
resy kredytobiorców frankowych.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Już? Tak, 
Panie Senatorze?

Tak. Staram się mówić tyle, ile było na posiedzeniu 
komisji, ale nie rozwijać wypowiedzi…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję, 
Panie Senatorze. Pan senator…)

…w sposób zbędny. Czasami niektórzy sprawoz-
dawcy mają taką tendencję do wypowiadania swoich 
poglądów, a pytania są o tym, co było na posiedzeniu 
komisji.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: No, to jest 
różnie interpretowane…)

Staram się zawsze, że tak powiem, być związany 
Regulaminem Senatu…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Dziękuję 
bardzo.)

Bo takie tylko mam prawo i nie mogę mówić nic 
więcej.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Pan senator Bierecki, bardzo proszę.
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(senator G. Bierecki) Jakie były zabezpieczenia? Jakich zabezpieczeń 
wymagało państwo polskie przy udzielaniu takich 
kredytów? Czy na posiedzeniu komisji uzyskaliście 
państwo informacje w tym zakresie? Sprawą po-
wszechnie wiadomą jest to, że kredytobiorcy franków 
nie widzieli, wypłacano im złotówki przeliczone we-
dług kursu franka w danym momencie, w momencie 
zaciągania kredytu. Jaki był mechanizm? Pytam, bo 
mnie cały czas nurtuje sprawa tych strat. Jeżeli fak-
tycznie były tam zabezpieczenia w jakiejś formie, to 
można domniemywać, że są straty, chyba że uzna-
jemy, że straty to jest brak spodziewanych korzyści, 
które wynikałyby na przykład z różnicy kursowej. 
Czy państwo tego dociekali? To jest jedno pytanie.

I drugie pytanie. Ja przyznam, że byłem trochę 
przerażony odpowiedziami senatora Kleiny, doty-
czącymi chociażby definicji, które występują w tejże 
ustawie, na przykład definicji powierzchni użytko-
wej, z tego powodu, że w polskim systemie prawnym 
inaczej jest to definiowane w przypadku podatku od 
nieruchomości, inaczej w ustawie o prawach loka-
torów, inaczej w przypadku podatku od spadków 
i darowizn, pewnie inaczej w prawie budowlanym 
itd. Czym tutaj operujemy? To jest istotna kwestia, 
bo tu jest wpisana powierzchnia użytkowa 150 m2 
zarówno w odniesieniu do mieszkania, jak i domu. 
Później może się okazać, że efektywna powierzchnia 
mieszkalna będzie wynosiła niecałe 100 m2, 60 m2 
albo jeszcze mniej, w zależności od sytuacji. To jest 
mankament tej ustawy.

A już zupełnie jestem przerażony odpowiedzią, 
że liczba mieszkań będzie określana na dzień skła-
dania wniosku. To jest po prostu… Gdyby tak miało 
być, to nasuwa się prosty mechanizm: ludzie, którzy 
mają kilka mieszkań, do 2020 r. mogą je zbyć i wy-
stąpić o przewalutowanie kredytu na ostatnie miesz-
kanie, bo wtedy będą spełniali wymogi. Chyba że 
jestem w błędzie, źle się zrozumieliśmy. Chciałbym 
ze strony pana senatora potwierdzenia, że o tym 
debatowaliście, że jest jasność w tym zakresie. Bo 
jeżeli nie, to gama interpretacji tej ustawy będzie 
tak… I w zasadzie znowu to banki będą dyktować, 
kogo zakwalifikować, kogo nie, w związku z czym 
mogą być jakieś procesy sądowe itp. Prawo powinno 
być jednoznaczne w tym zakresie, a ja po przeczy-
taniu tej ustawy nie wiem, jaka jest ta powierzchnia 
użytkowa i jak ją trzeba liczyć. Są tutaj pewne sub-
telności, które… Ja do końca nie wiem, jaka data ma 
być brana pod uwagę w przypadku tych mieszkań. 
Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dobrze, Panie Senatorze. Poproszę pana sena-

tora Biereckiego na mównicę. Pan senator Bierecki 
wszystko dokładnie wyjaśni.

Czy istniałoby takie ryzyko, Panie Mecenasie? Ja 
myślę, że niestety problemem jest ten chaos, który 
panuje w rządzie, i brak jednoznacznego pomysłu na 
rozwiązanie tego problemu. Najpierw w ogóle nie było 
woli zauważenia tego problemu ani jego rozwiązania. 
Kiedy w marcu 2014 r. była tu, w Senacie, debata – na 
mój wniosek, a także pana senatora Ciocha – właśnie 
na temat kredytów frankowych, to przecież słyszeli-
śmy, że nie ma problemów, że czego wy się w ogóle 
czepiacie. Taki był sens tych wszystkich wypowiedzi, 
choć dowiedzieliśmy się o wielu faktach, które pew-
nie były pomocne w zdefiniowaniu istoty problemu.

Tak że ta debata była bardzo ważna, niemniej jed-
nak widać było, jakie jest stanowisko, czyli niechęć 
zauważenia tego problemu. Potem pojawiło się wrogie 
stanowisko wobec rozwiązania tej kwestii, przesłane 
do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, a te-
raz jest ustawa, która ma coś załatwić, ale przynosi 
ryzyka. Niech się zatem ten rząd wreszcie zdecyduje, 
jakie jest stanowisko. Może zmieni swoje stanowisko 
przesłane do Trybunału Sprawiedliwości, może za-
cznie inaczej argumentować, a może warto poczekać 
z tą ustawą na rozstrzygnięcie w tym trybunale. Tak 
czy siak, Panie Senatorze, myślę, że największym 
ryzykiem odszkodowawczym dla Polski jest dalsze 
funkcjonowanie tego rządu. Dziękuję bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Bogdan 
Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Etap pytań do panów senatorów został zakończo-

ny, jak rozumiem.
(Senator Bohdan Paszkowski: Mogę jeszcze?)
A pan?
(Senator Maciej Klima: Ja zostałem wymieniony 

jeszcze przez poprzednika.)
Dobrze. Dziękuję za przypomnienie.
Pan senator Paszkowski i pan senator Klima.
Do kogo będą pytania?
(Senator Maciej Klima: Jedno pytanie skieruję do 

pana senatora Kleiny, a dwa pytania do pana senatora 
Biereckiego.)

Dobrze.
Proszę, pan senator Paszkowski.

Senator Bohdan Paszkowski:
Ja kieruję pytania do senatora Biereckiego z tego 

powodu, że trochę się nie zrozumieliśmy z senato-
rem Kleiną. Chciałbym teraz powtórzyć te pytania. 
A mianowicie mnie interesuje mechanizm udzielania 
kredytów frankowych i to po stronie banków. 
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(marszałek B. Borusewicz) Stosunki polsko-niemieckie są niezmiernie ważne 
dla Europy, w związku z tym cieszę się, że ta rewi-
zyta w tak krótkim czasie doszła do skutku. Cieszę 
się ze współpracy między Senatem a Bundesratem 
Republiki Federalnej Niemiec.

Proszę bardzo, kontynuujemy.
(Senator Grzegorz Bierecki: Dziękuję bardzo. 

Odpowiadając na pytania panów senatorów…)
Ale jeszcze pan senator Wojciechowski. Czy ma 

pan pytania do pana senatora Biereckiego?

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Tak. Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Panie Senatorze!
Jeżeli ktoś zarobi pieniądze, to zanosi je do banku…
(Senator Grzegorz Bierecki: Nie słyszę pana.)
(Marszałek Bogdan Borusewicz: Niech pan po-

wtórzy.)
Powiedzmy, że ktoś zakłada lokatę. Może tę lokatę 

założyć w banku polskim albo sprzedać te złotów-
ki, kupić franki, jak tu było powiedziane, i założyć 
tę lokatę w banku szwajcarskim. Druga osoba chce 
wziąć kredyt w tychże frankach. Jak rozumiem, bank 
w Szwajcarii bierze lokatę międzybankową, następnie 
udziela kredytu i te franki odkupuje od osoby, której 
udzielił kredytu. Nie wiem, czy pan senator zwrócił 
uwagę, że saldo tych franków wynosi zero w tymże 
banku. Z jednej i z drugiej strony tych franków po 
prostu nie ma. Ale idźmy dalej. Kredyt się zabez-
piecza, a wysokość zabezpieczania kredytu jest pro-
porcjonalna do ryzyka jego udzielenia. Jeżeli kredyt 
jest bardziej ryzykowny, trudniej będzie go spłacić, 
to wtedy zabezpieczenie musi być większe, bardziej 
pewne itd. 

Tymczasem – to już jest drugie pytanie – banki 
mówiły: dobrze, udzielimy ci kredytu, ale w złotów-
kach to już nie masz zdolności kredytowej, a we fran-
kach masz; we frankach możemy ci udzielić. Ryzyko 
kredytu złotówkowego, jak rozumiem, jest mniejsze. 
Tutaj dochodzi jeszcze ryzyko kursu. Czy to w ogó-
le było omawiane na posiedzeniu komisji? I jak to 
się stało, że klient dysponował zabezpieczeniem dla 
kredytu frankowego obarczonego większym ryzy-
kiem, a nie dysponował dla kredytu złotówkowego 
obarczonego mniejszym ryzykiem? Czy to było oma-
wiane i czy pan senator mógłby mi to w jakiś sposób 
logicznie wyjaśnić? Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję bardzo.
Panie Senatorze, proszę bardzo.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 

Stanisław Karczewski)

(Senator Grzegorz Bierecki: A przynajmniej z naj-
lepszą wolą, Panie Marszałku.)

Dobrze, z najlepszą wolą…
(Senator Grzegorz Bierecki: Z najlepszą wolą wy-

jaśnienia, bo mówimy…)
Z najlepszą wolą wyborczą.
(Senator Grzegorz Bierecki: Mówimy tutaj, Panie 

Marszałku…)
Panie Senatorze, jeszcze pan senator Klima. 

Pan senator Wojciechowski też się zapisywał. Tak? 
Przepraszam, pytam, bo była zmiana marszałków…

(Senator Grzegorz Bierecki: Dobrze.)

Senator Maciej Klima:

Panie Marszałku, pierwsze pytanie kieruję do 
pana senatora Biereckiego. Jedno z moich pierw-
szych pytań, które kierowałem do senatora Kleiny, 
dotyczyło zdolności kredytowej. Mam duże wąt-
pliwości, ponieważ w systemie, który obowiązy-
wał, a być może nadal obowiązuje, bywało tak, 
że na dany dzień przy określonych dochodach 
w złotówkach i przy określonych dokumentach 
składanych przez klientów banku klient banku 
posiadał różne zdolności kredytowe. W związku 
z tym kredyty w obcych walutach były w więk-
szym zakresie możliwe i dostępne dla klientów. 
Stanowiło to de facto zachętę do zawierania kon-
kretnych kredytów. Chciałbym, aby pan się do 
tego ustosunkował, bo wydaje mi się, że już na 
tym etapie ten podstawowy element… To był po-
czątek problemów, które trwają do chwili obecnej. 
To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie kieruję do pana senatora Kleiny. 
Ono dotyczy skali zadłużenia w walutach obcych 
kredytów hipotecznych w polskim systemie banko-
wym. Jako doświadczony senator i przewodniczący 
naszej komisji może mi pan senator odpowie, czy… 
Kredyty hipoteczne, które de facto są w posiadaniu 
banków, uczestniczą w tak zwanej wymianie między 
instytucjami finansowymi. Jak wygląda ewentualna 
sprzedaż tych długów kredytów hipotecznych ban-
kowych z jednego banku do drugiego? Czy takie zja-
wisko jest obserwowane w polskim systemie, czy też 
nie? Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Szanowni Państwo, chciałbym na chwilę 
przerwać tę debatę i powitać przewodniczącego 
Bundesratu Republiki Federalnej Niemiec, pana 
Volkera Bouffiera wraz z towarzyszącą mu delega-
cją. (Oklaski)
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na pytania senatorów powinienem wskazać właściwy 
cytat z tego pisma rzecznika praw obywatelskich.

„Z otrzymywanych skarg, jak również z po-
wszechnie dostępnych publikacji medialnych, wyła-
nia się jednoznaczny obraz braku dochowania tych 
standardów. W skargach podnoszone jest bowiem, że 
pracownicy banków kilka lat temu wręcz nakłaniali 
konsumentów do zawierania umów w walucie obcej 
– frankach szwajcarskich – z argumentacją, że «taki 
kredyt będzie tańszy». Co więcej, przyjęty przez ban-
ki sposób określenia zdolności kredytowej prowadził 
do absurdalnych wręcz decyzji banków, na podstawie 
których zdolność kredytową w walucie obcej ustalano 
wyżej niż w walucie krajowej, przekazując konsu-
mentom informacje, że jedynie we franku szwajcar-
skim mogą otrzymać kredyt, gdyż w złotym polskim 
takiej zdolności nie posiadają”. I dalej: „Nagminne 
było także zatajanie przed klientami banków rze-
czywistych ryzyk związanych z globalnymi zmiana-
mi kursów walut”. Itd., itd. Zachęcam do lektury, to 
jest pismo rzecznika praw obywatelskich, pani Ireny 
Lipowicz, z 10 czerwca. Ja chętnie zapoznam się także 
z odpowiedzią, jakiej udzielił rzecznikowi pan prze-
wodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Niemniej 
jednak z tego pisma wynika, że instytucje państwa 
polskiego dostrzegały nieprawidłowości w funkcjo-
nowaniu banków, naruszenie przepisów ustawy – 
Prawo bankowe, a także w rzeczywistości sytuację, 
w której władza publiczna dopuszcza do naruszania 
Konstytucji Rzeczypospolitej, jej art. 76, zgodnie 
z którym władze publiczne chronią konsumentów 
przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, pry-
watności, bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi 
praktykami rynkowymi. To było pismo pani rzecznik.

Było jeszcze pytanie…
(Senator Kazimierz Kleina: …o zabezpieczenia.)
…o zabezpieczania. Te zabezpieczenia były wy-

ceniane przez banki. Ale chyba skorzystam z metody 
pana przewodniczącego i powiem tak: o tym nie roz-
mawialiśmy na posiedzeniu komisji. Jednak to dobre 
pytanie do KNF. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
A, teraz pan senator, tak? Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina:

Tak. Odpowiadam na pytanie o poziom zadłuże-
nia w walutach obcych. To jest w przeliczeniu kwota 
140 miliardów zł.

(Senator Maciej Klima: Czy handel też…)
Handel nie był przedmiotem naszej debaty i dys-

kusji na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o odpowiedź na 
pytania.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Odpowiadając na pytania panów senatorów… 

Przepraszam, może zanim odpowiem na pytania se-
natorów odniosę się do wizyty naszych niemieckich 
gości. Warto zauważyć, że na rynku niemieckim 
oferowanie tego typu produktów hipotecznych jest 
niemożliwe. A jest niemożliwe ze względu na ak-
tywność państwa niemieckiego, które jednoznacznie 
przeciwstawia się temu. Ale pewnie pan przewodni-
czący komisji nadzoru szerzej na ten temat będzie 
mógł się wypowiedzieć.

(Senator Marek Borowski: W Niemczech jest 
euro.)

(Senator Kazimierz Kleina: W Niemczech jest 
euro, Senatorze Bierecki.)

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Ale euro 
można wymienić w banku szwajcarskim lub fran-
cuskim.)

Panie Senatorze Borowski, w Hiszpanii też mieli 
euro, a jednak wpadli we franki i w jeny. Tak że, 
Panie Senatorze Borowski, proszę poświęcić więcej 
uwagi tej kwestii.

A więc: czy jak udzielano kredytów frankowych, 
to zdolność kredytowa była właściwie weryfikowana? 
Ja, proszę państwa, mam tutaj, tak aby nie odpowia-
dać wyłącznie własnymi słowami…

Chcę powiedzieć, że przede wszystkim na posie-
dzeniu komisji, w mojej opinii, nie było to należycie 
przedyskutowane. Nie otrzymaliśmy pełnej informa-
cji o mechanizmie finansowania tych tak zwanych 
kredytów finansowych. Ale jest debata i są na tej 
sali wszyscy, którzy posiadają pełne informacje, jak 
ten mechanizm funkcjonował. Tak więc ja, jeśli pa-
nowie senatorowie pozwolicie, prosiłbym o zadanie 
tego pytania przedstawicielom KNF i Ministerstwa 
Finansów, którzy dobrze ten mechanizm przedsta-
wią.

Jednak mam ze sobą pismo rzecznika praw oby-
watelskich, skierowane do przewodniczącego Komisji 
Nadzoru Finansowego, pana Andrzeja Jakubiaka. To 
jest pismo z 10 czerwca 2015 r. i zawiera następujące 
stwierdzenia…

(Senator Kazimierz Kleina: Czy było to na posie-
dzeniu komisji, Senatorze Bierecki?)

Ja otrzymałem je w trakcie posiedzenia komisji.
(Senator Kazimierz Kleina: Ale było ono pokazane 

na posiedzeniu komisji?)
Nie było pokazywane w trakcie posiedzenia ko-

misji, ale uważam, że w celu udzielenia odpowiedzi 
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Czyli nie chce pani zabierać głosu, tylko chce pani 
odpowiadać na pytania.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna: Tak, jestem do dyspozycji pań-
stwa senatorów.)

Czy pan przewodniczący KNF Andrzej Jakubiak 
pragnie zabrać głos?

(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 
Andrzej Jakubiak: Nie pragnę.)

Nie pragnie pan przewodniczący. Dobrze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy są takie pytania? Tak.
Pan senator Paszkowski, proszę bardzo.

Senator Bohdan Paszkowski:
Skieruję pytanie do pani minister, jeżeli można. 

Ja bym chciał ponowić to pytanie, które zadawałem, 
a mianowicie o krąg osób, które mogłyby skorzystać 
z tejże ustawy, oczywiście w zestawieniu z liczbą 
wszystkich frankowiczów, bo w debacie publicznej 
pojawiały się różne wielkości procentowe itd. Pewnie 
rząd przeprowadzał jakieś szacunki w tym zakresie. 
Chciałbym, żeby pani minister podzieliła się z nami 
wiedzą.

Druga kwestia. Zapytam o definicje ustawowe, 
które są używane, takie jak choćby powierzchnia 
użytkowa lokalu, bo to nie jest zdefiniowane. Do ja-
kich przepisów w tym zakresie należałoby się odwo-
łać, żeby określać powierzchnię użytkową?

Jest również pewna niejasna sprawa; mam na-
dzieję, że pani minister to wyjaśni. Otóż trochę mnie 
zaniepokoiła odpowiedź senatora Kleiny, że liczbę 
mieszkań będziemy ustalać według daty złożenia 
wniosku o restrukturyzację tego kredytu. Czy tak 
jest według ustawy, czy zgodnie z interpretacją pani 
minister jest to jednak inna data?

Mam jeszcze pytanie o sam mechanizm udzie-
lania kredytów frankowych; może pani minister 
by mogła mi to wyjaśnić. Jakie zabezpieczenia, 
według ustawodawstwa polskiego, według prawa 
bankowego, powinny posiadać banki udzielające 
kredytu frankowego, czy to w formie gotówkowej, 
czy bezgotówkowej, żeby tych kredytów udzielać. 
To również jest istotne do oceny. W debacie publicz-
nej cały czas pojawia się argument strat banków 
itd., więc ja bym chciał ustalić, czym jest ta strata 
banku, czy to utrata głównej części korzyści wyni-
kających z różnicy kursowej, która na przestrzeni 
lat się pojawiła i stanowi potencjalny zysk banku, 
czy też chodzi o jakieś operacje, które bank musiał 
wykonać, o koszty, które musiał ponieść, udzielając 
takich kredytów. Nie wiem, jakie to koszty, w związ-
ku z tym stawiam to pytanie. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Przepraszam bardzo, który z panów…
Pan senator Wojciechowski. Bardzo proszę.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Panie Senatorze Bierecki, pan mi nie do końca 

odpowiedział na pytanie, zwłaszcza na jego pierwszą 
część. 

Chodzi mi o to, czy na posiedzeniu komisji była 
mowa o skali tych depozytów czy lokat międzyban-
kowych we frankach, o tym, że banki te franki kupo-
wały, sprzedawały. No, jaki to był ruch, czy jest jakiś 
ślad przypływu tych franków? Czy to było omawiane, 
czy nie? Dziękuję bardzo.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Marszałku, jeśli mogę, odpowiem z miejsca.
Nie było to przedmiotem dyskusji na posiedzeniu 

komisji.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Przepraszam, czy jeszcze ktoś zgłaszał się do py-

tań? Bo ja tego nie wiem.
Pan senator Pęk. Bardzo proszę…
(Senator Bogdan Pęk: Ja mam pytanie do pana 

przewodniczącego KNF.)
A, to nie teraz.
(Senator Bogdan Pęk: Dobrze, to nie.)
To nie, nie teraz.
Ja pytam, czy ktoś z państwa senatorów ma pyta-

nie do senatorów sprawozdawców. Nie widzę zgło-
szeń. Dziękuję bardzo.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów. 
Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos w spra-
wie rozpatrywanej ustawy? Witam na posiedzeniu…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna: Panie Marszałku…)

Tak, bardzo proszę, ale najpierw powitam… 
Zaraz, gdzie to jest?

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna: Izabela Leszczyna, Ministerstwo 
Finansów.)

Mamy chaos na pulpicie, przepraszam. Zaraz bę-
dziemy mieli porządek.

Ministerstwo finansów reprezentuje pani minister 
Izabela Leszczyna.

Bardzo proszę, Pani Minister…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Izabela Leszczyna: Panie Marszałku, sądzę, że będą 
pytania. To jest projekt poselski i…)
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Platformy Obywatelskiej. Rząd formułował do tego 
projektu stanowisko. Trudno mi odpowiadać za wnio-
skodawców. Wydaje się, że mówiliśmy… że mówili 
o powierzchni całkowitej. Chciałabym też wyraźnie 
podkreślić, że ograniczenia dotyczące powierzchni 
biorą się stąd, że ustawa ta, i o tym pewnie będę miała 
jeszcze okazję powiedzieć za chwilę, dedykowana jest 
osobom, które nabyły mieszkanie w celu zaspokojenia 
własnych potrzeb mieszkaniowych. W wersji pierwot-
nej projektu była mowa o metrażu 75 m2 w odniesie-
niu do mieszkań i 100 m2 w odniesieniu do domów. 
Te powierzchnie wiązały się z wcześniejszą ustawą, 
ustawą, na mocy której rząd pomaga młodym nabyć 
swoje pierwsze mieszkanie. I tamta pomoc była de-
dykowana osobom, które nabywały takie mieszkania. 
Stąd pewnie wnioskodawcy przenieśli te powierzch-
nie. Ale w związku ze stanowiskiem i wnioskami 
strony społecznej wnioskodawcy poszerzyli to kry-
terium i wprowadzili metraż 100 m2 i 150 m2.

Pan senator Kleina, określając, w jakim dniu ma 
być stwierdzona własność, czyli w jakim dniu kre-
dytobiorca ma być posiadaczem jednego mieszka-
nia bądź jednego domu, powiedział, że ma to być 
dzień złożenia wniosku o restrukturyzację kredytu, 
i z takiego założenia wychodziła komisja, a wcze-
śniej wnioskodawcy. Uznaliśmy, że ta ustawa, ustawa 
o szczególnych zasadach restrukturyzacji kredytów, 
dedykowana jest osobom, które de facto zamiesz-
kują to mieszkanie lub ten dom, nabyte w związku 
z zaciągnięciem kredytu walutowego. Konieczność 
zamieszkiwania tego lokalu została wykreślona 
z ustawy, znowu na wniosek strony społecznej, któ-
ra zwróciła posłom uwagę, że zdarzają się sytuacje, 
że osoby zadłużone w kredycie indeksowanym czy 
denominowanym we franku szwajcarskim muszą wy-
najmować mieszkanie, żeby móc obsługiwać kredyt. 
Dlatego wykreślona została konieczność zamieszki-
wania tego lokalu, pozostał zaś warunek, żeby to był 
jedyny lokal, który jest własnością kredytobiorcy.

Pan senator pytał o mechanizm udzielania kredytu. 
Otóż rzeczywiście bardzo powszechne, szczególnie 
w opinii publicznej, ale także w Sejmie i, jak widzę, 
w Senacie, jest stanowisko, że właściwie to w ogóle 
nie są kredyty walutowe, bo przecież nikt tych fran-
ków nie widział, i że banki nie zaciągały zobowiązań 
w walutach na poczet finansowania kredytów waluto-
wych. No, nie jest to prawdziwe twierdzenie.

(Senator Bogdan Pęk: Kto to zbada?)
Z prawa bankowego wynika, że bank, udzielając 

kredytu we franku szwajcarskim czy w jakiejkol-
wiek walucie, otwiera sobie pewną pozycję waluto-
wą. To znaczy po stronie swoich aktywów ma tyle 
franków, na ile udzielił kredytów. No i wspomnianą 
pozycję walutową musi mieć zamkniętą, to znaczy 
po stronie pasywów musi mieć równowartość, bo 
strona… To jest zasada podwójnego księgowania, 

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Może pozostaniemy przy takich blokach pytań.
Pan senator Borowski, bardzo proszę.
(Senator Marek Borowski: Panie Marszałku, 

właściwie mam pytanie do pana przewodniczącego 
Jakubiaka.)

A do pani minister nie?
(Senator Marek Borowski: Nie, nie. To będzie 

w dalszej kolejności…)
To może później, dobrze.
Pan senator Pęk ma pytanie do pani minister? 

Panie Senatorze Pęk?
(Senator Bogdan Pęk: Tak?)
Do kogo pan ma pytanie?
(Senator Bogdan Pęk: Ja mam pytania i do pani 

minister, i do szefa…)
To teraz proszę zadać pytanie pani minister.

Senator Bogdan Pęk:
Dobrze.
Pani Minister, proszę powiedzieć, czy pani wie, 

w jaki sposób doszło do ustalenia stanowiska, które 
polski rząd przekazał do europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. Czy to było stanowisko rządu, czy 
ministra finansów? Czy pani może powiedzieć, w jaki 
sposób doszło do powstania tego niesłychanie nieko-
rzystnego dla polskich kredytobiorców stanowiska?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Pani Minister.
I dziękuję panu senatorowi.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Izabela Leszczyna: Panie Marszałku, już mogę, tak?)
Tak, bardzo proszę, Pani Minister.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Izabela Leszczyna:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Odpowiadam panu senatorowi Paszkowskiemu. 

Panie Senatorze, jeśli chodzi o liczbę kredytobior-
ców, którzy zostaliby objęci omawianą ustawą, to 
szacujemy ją – zgodnie z obliczeniami KNF, bo na 
nich przede wszystkim opieramy swoje szacunki – na 
prawie sto sześćdziesiąt tysięcy umów kredytowych, 
czyli tyle gospodarstw domowych byłoby objętych 
tymi regulacjami. To w gruncie rzeczy stanowi 1,2% 
wszystkich gospodarstw domowych w Polsce.

Nie rozstrzygaliśmy kwestii powierzchni użytko-
wej. Ja przypomnę Wysokiej Izbie, że to jest projekt 
poselski, projekt, którego wnioskodawcą jest klub 
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(sekretarz stanu I. Leszczyna) walutowy. To tyle, jeśli chodzi o to, czy banki miały 
wspomniane franki, czy ich nie miały.

Odpowiem teraz panu senatorowi Pękowi. 
Wspomnianemu tematowi sporo czasu poświęcił 
pan przewodniczący, pan senator Bierecki. Szukam 
pisma, które pan senator przytaczał… Odpowiedzi 
do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 
udziela zawsze Ministerstwo Spraw Zagranicznych, 
oczywiście po konsultacji z Ministerstwem Finansów, 
a w tu omawianym przypadku także po konsultacji 
z Komisją Nadzoru Finansowego. Ale warto w tym 
kontekście wyjaśnić kilka spraw.

Otóż pytania Trybunału Sprawiedliwości Unii 
Europejskiej, które brzmiały dość skomplikowanie, 
były napisane językiem prawniczym, tak naprawdę 
znaczyły jedno. To było w gruncie rzeczy pytanie, 
czy kredyt walutowy, przede wszystkim w kontek-
ście obowiązków informacyjnych, jest instrumentem 
finansowym w świetle dyrektywy MiFID. I na tak 
zadane pytanie polski rząd odpowiedział, zgodnie ze 
stanem faktycznym, że to nie jest instrument finan-
sowy w rozumieniu dyrektywy MiFID. A kilka dni 
później – bo to było stanowisko chyba z paździer-
nika, jak przytaczał pan senator – Sąd Okręgowy 
w Szczecinie potwierdził zaprezentowane stanowisko 
rządu w kwestii, czy umowa kredytu denominowa-
nego w walucie obcej stanowi instrument finansowy.

Jeśli pan marszałek pozwoli…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Bardzo 

proszę, Pani Minister.)
…przytoczę fragment tego wyroku, sentencji wy-

roku. Zgodnie z wyrokiem umowa kredytu indek-
sowanego kursem waluty obcej „spełniała wymogi 
essentialia negotti umowy kredytowej. Wprowadzona 
przez strony umowy klauzula waloryzacyjna nie ma 
charakteru instrumentu inwestycyjnego. Celem in-
deksacji kredytu było bowiem nie przysporzenie ma-
jątkowe na rzecz jednej ze stron, tylko zachowanie na 
przestrzeni ustalonego czasu jednolitej wartości wza-
jemnych świadczeń stron. Strony nie zawarły wszak 
kontraktu, w ramach którego zobowiązywałyby się do 
zakupu określonej ilości waluty po określonej z góry 
cenie, choćby odbiegającej od ceny rynkowej, lecz 
uzależniły wielkość kredytu należnego do spłaty od 
zbliżonego do rynkowego kursu waluty, do której 
kredyt był indeksowany. Wykorzystały więc w prak-
tyce przewidzianą w art. 3581 §2 kodeksu cywilnego 
waloryzację umowną zobowiązania pieniężnego. Dla 
przyznania przedmiotowemu postanowieniu umowy 
znaczenia klauzuli waloryzacyjnej, a nie instrumentu 
pochodnego decydujące znaczenia ma fakt, że zawar-
ty kredyt miał charakter długookresowy – umowa 
przewidywała trzydziestoletni okres spłaty kredytu 
– a spłata rat kredytowych dokonywana była systema-
tycznie w odstępach comiesięcznych. W tak długim 
okresie nie sposób zakładać stałości siły nabywczej 

Ma – Winien, i bilans musi być zbliżony do zera. 
Jeśli nie jest, to bank musi mieć odpowiednie za-
bezpieczenia kapitałowe, dlatego też… Oczywiście, 
w tradycyjnej bankowości wszystko było o wiele 
prostsze. Tak jak mówił któryś z panów senatorów, 
bank ma depozyty we frankach i udziela kredy-
tu. Jednak obecnie bankowość na całym świecie 
dopuszcza także zabezpieczenia w innej formie 
niż taki twardy depozyt, zresztą dzisiaj już chyba 
w ogóle bankowość nie polega na tym, że trzy-
mamy sztaby złota. Może szkoda, bo wtedy było 
bezpieczniej. Ale niestety tak już nie jest. I taka 
sytuacja nie jest z winy obecnego rządu ani na-
wet kilku poprzednich, a na pewno nie z winy 
Rzeczypospolitej Polskiej. Tak więc bank, żeby 
zabezpieczyć i zamknąć swoją pozycję walutową, 
może pożyczać od innych banków franki albo ku-
pować emisje obligacji denominowane we fran-
ku szwajcarskim bądź też stosować instrumenty 
pochodne, tak zwane swapy walutowe czy CIRS, 
to znaczy instrumenty, które zabezpieczają bank 
przed zmianą kursu walutowego czy zmianą stopy 
procentowej. Takie instrumenty nie są instrumenta-
mi, które bank dostaje za darmo. To jest taka, moż-
na powiedzieć, umowa ubezpieczeniowa – bank się 
ubezpiecza i oczywiście za to płaci.

Jeśli mówimy o kosztach, jakie sektor bankowy 
musiałby ponieść, to mówimy właśnie o tym, że 
gdyby nagle część klientów zdecydowała się spłacić 
swoje kredyty frankowe, to bank przestałby mieć 
zrównoważoną pozycję, bo po stronie aktywów nie 
miałby już części franków, więc musiałby pozbyć się 
ich też po stronie pasywów, wyrównać… To znaczy 
albo musiałby dokupić franki, żeby mieć je po stro-
nie aktywów… Bo nie może już udzielić kolejnych 
kredytów frankowych, ponieważ obecnie, zgodnie 
z rekomendacjami KNF, banki takich kredytów nie 
udzielają.

Konkludując, Panie Senatorze, chcę powiedzieć, 
że to nie jest tak, że skoro wspomnianych franków nie 
ma materialnie, to banki udzielały kredytów z czegoś, 
czego nie miały. To jest niedopuszczalne i niemożli-
we. Tak jest z punktu widzenia regulatora. A jeżeli 
chodzi o to, jak było z punktu widzenia kontroli, to 
z pewnością spyta pan pana przewodniczącego, za-
powiadaliście to panowie.

Jeśli… Może jeszcze tylko jedno zdanie. To nie 
jest… Kiedy mówimy o kosztach w sektorze banko-
wym, to nie mówimy o braku realizacji spodziewa-
nych zysków, tylko o konkretnych kosztach, które 
banki będą musiały ponieść, żeby na przykład swoje 
instrumenty pochodne i zabezpieczające… Banki 
będą musiały je nagle wypowiedzieć, sprzedać. To 
też nie są instrumenty, które trwają tyle, co kredyt 
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(sekretarz stanu I. Leszczyna) Tymczasem LIBOR dla franka szwajcarskiego, także 
trzymiesięczny, wynosił 2,9%. To znaczy, że stopa 
procentowa w przypadku franka szwajcarskiego była 
ponaddwukrotnie niższa niż w przypadku złotówki. 
Marża dla kredytów frankowych także była znacząco 
niższa, bo złotówka nie była wtedy walutą tak stabilną 
jak dzisiaj, po ośmiu latach naszych rządów.

Warto też powiedzieć… Z przykrością stwier-
dzam, że w wystąpieniu pana senatora zarysował się 
jakiś, że tak powiem, spisek. Chciałabym powiedzieć, 
że nie było tu żadnego spisku. I warto przypomnieć, 
jak było z kredytami frankowymi, jak na ich temat 
wypowiadali się politycy.

Kazimierz Marcinkiewicz, premier rządu Prawa 
i Sprawiedliwości powiedział tak: „nie rozumiem 
polityki utrudniania dostępu do kredytów i nie zga-
dzam się z nią”.

Zyta Gilowska, wicepremier: „Ograniczenia 
w udzielaniu hipotecznych kredytów walutowych 
przez banki trochę pogorszą sytuację obywateli i są 
projektem dyskusyjnym. Wprawdzie zdaniem niektó-
rych lekkomyślnie trochę korzystali z kredytów deno-
minowanych w walutach obcych, ale, moim zdaniem, 
obywatele są dorośli i mają prawo do pewnej dozy 
lekkomyślności w podejmowaniu decyzji”.

W 2006 r. Klub Parlamentarny „Prawo 
i Sprawiedliwość” wydał komunikat dotyczący 
zalecenia Komisji Nadzoru Bankowego. „Klub 
Parlamentarny «Prawo i Sprawiedliwość» z nie-
pokojem przyjmuje zalecenia Komisji Nadzoru 
Bankowego, tak zwaną Rekomendację S, wprowa-
dzające ograniczenia w dostępności do kredytów 
walutowych, których głównym skutkiem będzie 
zmniejszenie możliwości nabywania przez obywateli, 
szczególnie przez młode osoby, własnych mieszkań.”

(Senator Kazimierz Kleina: Kto tak mówił? Rząd 
PiS?)

(Senator Bogdan Pęk: W którym roku?)
Jest to komunikat z 1 lipca 2006 r. Do dzisiaj pań-

stwo mogą to znaleźć na stronie internetowej.
(Senator Witold Sitarz: Ładnie narozrabialiście.)
(Rozmowy na sali)
Zalecenie…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Proszę 

państwa, pozwólmy pani minister przeczytać. W trak-
cie dyskusji będzie można się do tego odnieść. Bardzo 
proszę.)

Mówimy dzisiaj o ustawie, która ma rozwiązać 
konkretny problem znacznej grupy społecznej, ale 
przy rozwiązywaniu tego problemu nie wolno wska-
zywać winnych, którzy nie są winnymi. Powiedzmy, 
dlaczego ludzie wzięli wtedy takie kredyty, i wszyscy 
weźmy za to odpowiedzialność.

Klub Parlamentarny „Prawo i Sprawiedliwość” 
napisał tak: „Zalecenie Komisji Nadzoru Bankowego 
nie znajduje żadnego potwierdzenia ani uzasadnienia 

pieniądza. Stąd też strony, wykorzystując indeksację 
kredytu do franka szwajcarskiego, uzyskały w miarę 
stabilną podstawę do długookresowego utrzymania 
siły nabywczej wartości pieniężnych udzielonych 
w kwocie kredytu. Jednocześnie systematyczny 
obowiązek spłaty poszczególnych rat kredytowych 
pozwał na utrzymanie tej siły nabywczej bez szkody 
dla żadnej ze stron, bowiem teoretyczne zawyżenie 
raty kredytowej wynikającej ze wzrostu kursu franka 
szwajcarskiego winno być rekompensowanie obni-
żeniem tej raty w innym okresie czasu – w którym 
kurs franka uległby obniżeniu”. Tyle z sentencji tego 
wyroku.

Jeśli pan marszałek pozwoli, to chciałabym jeszcze 
dwa zdania powiedzieć w kwestii ogólnej. Otóż pan 
senator Bierecki zarzucił rządowi, że ma rozbież-
ne stanowiska w odniesieniu do kwestii kredytów 
frankowych. Otóż nie mamy takich rozbieżnych sta-
nowisk. Co więcej, chcę powiedzieć, że tą ustawą, 
ustawą poselską…

(Senator Grzegorz Bierecki: Rząd jest przeciw 
przyjęciu tej ustawy?)

Już wyjaśnię, Panie Senatorze.
…Co do której rząd sformułował stanowisko pozy-

tywne, stajemy po stronie ludzi, ale robimy to w spo-
sób odpowiedzialny, racjonalny, w sposób, który nie 
stwarza ryzyka dla sektora bankowego.

Może warto powiedzieć, jakie właściwie proble-
my obejmuje ta ustawa. Państwo często nazywacie 
ją pomocową, ale tego nie chcą sami frankowicze. 
Rzeczywiście to nie jest żadna ustawa pomocowa 
i ona nie ma mieć wymiaru socjalnego. To jest ustawa 
o szczególnych zasadach, warunkach restrukturyza-
cji kredytu, która rozwiązuje podstawowy problem 
– zdejmuje z kredytobiorcy ryzyko walutowe, które 
jakby nie pozwala mu zaplanować stabilnego budże-
tu domowego. Człowiek z takim kredytem czuje się 
tak, jakby ciągle miał przy sobie tykającą bombę. Ta 
ustawa ma pomóc osobom, które w chwili zaciągania 
kredytu prawdopodobnie nie zdawały sobie sprawy 
w takim stopniu, w jakim powinny – to nie znaczy, że 
zostały przez kogokolwiek oszukane – co to znaczy 
zmaterializowanie się ryzyka walutowego.

Ale powiedzmy sobie jeszcze, dlaczego właściwie 
mamy do czynienia z tym problemem, dlaczego jest 
tak dużo kredytów frankowych i dlaczego kiedyś 
ludzie chętnie je zaciągali. Rozwojowi tego rynku 
sprzyjały przede wszystkim znacząco niższe stopy 
procentowe kredytów frankowych niż kredytów 
w złotych. Banki oferowały w tamtym czasie kre-
dyty walutowe na warunkach korzystniejszych pod 
względem oprocentowania. W kwietniu 2008 r. trzy-
miesięczny WIBOR wynosił 6,23%, czyli stopa pro-
centowa dla kredytu złotowego wynosiła ponad 6%. 
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(sekretarz stanu I. Leszczyna) nieruchomość i go spłacić, to nie mogą tego zrobić, 
bo nie wystarczy im na to środków.

Takie są cele ustawy. Najważniejszy z nich jest taki, 
że chcemy umożliwić kredytobiorcom przejście z kre-
dytu walutowego na kredyt w walucie polskiej poprzez 
– i to też jest kluczowe – symetryczny podział tych 
kosztów, powtarzam: symetryczny podział. I dlatego 
bardzo dziękuję państwu senatorom, że przywrócili-
ście pierwotny kształt ustawy, zgodnie z którym tymi 
kosztami solidarnie dzieli się kredytobiorca i bank. 
Tutaj nikt nikogo nie chciał oszukać. To na razie, Panie 
Marszałku, tyle z mojej strony. Czekam na pytania.

(Senator Grzegorz Bierecki: Ja bym chciał…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Do pani minister, bardzo proszę.
Pan senator Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Ja byłem wywoływany… Ale może potem, w de-

bacie, odniosę się do tego, bo teraz szkoda czasu na 
takie polityczne bicie się cepami. Mamy tutaj konkret-
ną sprawę do załatwienia, do rozwiązania.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, teraz mamy…)

Już zadaję pytanie, kilka pytań.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Pytanie – 

tak, ale jeśli w ramach jakiejś innej formuły…)
Pani minister powiedziała o tym, że te kredyty 

były finansowane otwieranymi przez banki opcjami. 
Na jaki czas…

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna: Nie użyłam takiego wyrazu.)

Chodziło o jakieś zabezpieczenia, instrumenty 
finansowe, być może źle usłyszałem. Na jaki czas 
banki zawierały takie transakcje? Czy na trzydzieści 
lat, czy na jeden dzień? Pan prezes PKO SA, były 
prezes, Jan Krzysztof Bielecki powiedział w wywia-
dzie, że w bankach te CIRS i swapy były zawierane 
rano, a wieczorem znikały. Chciałbym się dowiedzieć, 
na jaki naprawdę czas to było zawierane. Czy banki 
przyjmowały ryzyko na okresy kredytów, których 
udzielały, na trzydzieści lat, czy na mniej?

Kolejne pytanie: ile kosztowały wspomniane instru-
menty finansowe? Od kogo były nabywane? Czy nie od 
spółek matek danych banków? I czy przy okazji zawie-
rania takich transakcji nie dochodziło do transferu zy-
sków przed opodatkowaniem? Czy wspomniana kwe-
stia była przedmiotem kontroli skarbowej zleconej przez 
Ministerstwo Finansów? Ewentualnie, czy widzi pani 
minister potrzebę zlecenia takiej kontroli skarbowej do-
tyczącej transakcji nabywania przez działające w Polsce 
banki instrumentów finansowych od swoich spółek matek 
w celu finansowania wspomnianej akcji? Dziękuję.

w wynikach finansowych banków. Kondycja finan-
sowa sektora bankowego w Polsce jest znakomita. 
Z powszechnie dostępnych materiałów jasno wynika, 
że gwałtowny wzrost liczby udzielanych kredytów 
mieszkaniowych nie zaszkodził płynności finanso-
wej banków. Nie podzielamy argumentacji Komisji 
Nadzoru Bankowego dotyczącej rzekomego zagro-
żenia dla systemu bankowego. (…) Komisja Nadzoru 
Bankowego poprzez swoje niejasne i nieznajdujące 
poparcia w faktach działania udowadnia, że reali-
zuje jedynie interes korporacyjny banków. Stawia 
ona interes największych sieci bankowych ponad 
interesem zwykłych obywateli i interesem publicz-
nym. Trudno dostrzec w polityce Komisji Nadzoru 
Bankowego uwzględnianie postulatów i fachowych 
opinii niezależnych ekspertów. Działania komisji 
nie wychodzą poza ramy wyznaczane przez Radę 
Polityki Pieniężnej. Nie może nas to zbytnio dziwić, 
gdyż Komisja Nadzoru Bankowego i Rada Polityki 
Pieniężnej są ze sobą ściśle powiązane chociażby oso-
bą prezesa Leszka Balcerowicza”. Czyli rozumiem, 
że państwo… Ze słów pana senatora Biereckiego 
wynikało, że to był spisek, że udzielano kredytów 
we frankach. Ale wtedy państwo uważaliście, że spi-
skiem było to, że banki nie chciały udzielać kredytów 
we frankach i że spiskiem było to, że KNF – wtedy to 
była KNB – mówiła: nie udzielajcie kredytów fran-
kowych.

(Senator Kazimierz Kleina: Dobrze, że padło to 
słowo, bo było pomieszanie…)

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Panie 
Senatorze, teraz nie mówimy, teraz pani minister 
ma głos.)

(Senator Kazimierz Kleina: Przepraszam.)
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Proszę 

bardzo.)
A więc jeden problem, który chcemy tą ustawą roz-

wiązać, to jest zdjęcie ryzyka kursowego z kredytobior-
ców, z tych, którzy zechcą z tego skorzystać, bo kredyt 
na trzydzieści lat… Może się bowiem okazać za lat pięć 
czy dziesięć, a może za dwa, że frank w stosunku do 
złotówki będzie miał zupełnie inną wartość, i być może 
nie opłaci się przewalutowanie tego kredytu. I dlate-
go decyzje będą podejmować kredytobiorcy. Sytuacja 
każdego z nich jest zdecydowanie inna.

Drugi problem, który chcemy tą ustawą rozwiązać, 
to problem polegający na tym, że aktualne zadłużenie 
wielu kredytobiorców przeliczone na walutę polską 
przewyższa cenę nieruchomości nie tylko z dnia jej 
nabycia, ale nawet aktualną wartość rynkową nie-
ruchomości, czyli że stosunek wartości kredytu do 
wartości mieszkania jest niekorzystny. To znaczy, że 
ludzie są niejako przywiązani do swoich mieszkań 
– nawet jakby chcieli pozbyć się kredytu, sprzedać 
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centowanie było na niskim poziomie, ktoś się zgłosił 
i powiedział, że coś tu jest nie w porządku i on się 
czuje zobowiązany – w drugą stronę – zwrócić pie-
niądze do banku? To moje pierwsze pytanie.

Drugie pytanie: czy jest znana lista… Może nie 
lista, ale… Czy wśród kredytobiorców są parlamenta-
rzyści, członkowie rządu i inne osoby, które obecnie 
zajmują się omawianą tu sprawą? Bo z miejsca po-
winno się wykluczyć ludzi, którzy mają do czynie-
nia z kredytami frankowymi lub których najbliższe 
rodziny… To są na razie dwa moje pytania.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pani Minister, bardzo proszę.

Sekretarz Stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Izabela Leszczyna:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Z przykrością muszę powiedzieć, że nie mogę 

odpowiedzieć na pytania pana senatora Biereckiego, 
bo to nie są pytania do regulatora. Ja mogłam powie-
dzieć o tym, jak w świetle prawa bankowego, ustawy 
o rachunkowości, banki powinny postępować. Nie je-
stem jednak… To znaczy minister finansów nie pełni 
funkcji nadzorcy, dlatego nie mogę odpowiedzieć na 
wspomniane pytania. To oczywiste, że swapy i CIRS 
czy inne instrumenty pochodne nie są dwudziestopię-
cio- czy trzydziestoletnie. Ale to znaczy, że trzeba je 
zawierać sukcesywnie. No i one też kosztują, Panie 
Senatorze. Ale ja na pewno nie jestem właściwym 
adresatem takiego pytania.

(Senator Grzegorz Bierecki: Ale sprawdzaliście to 
czy nie? Czy była kontrola skarbowa wspomnianego 
problemu, czy nie? Ja o to pytałem.)

Panie Senatorze, ja nie wiem nic o kontrolach po-
datkowych w tym zakresie, ale banki są kontrolowane 
tak jak wszyscy inni podatnicy – osoby fizyczne i oso-
by prawne. Nie potrafię odpowiedzieć… Nie nadzo-
ruję kontroli skarbowej, ale nie słyszałam o jakichś 
nieprawidłowościach w tym zakresie. Myślę, że gdyby 
one były, tobym o nich słyszała. Właściwym adresa-
tem tego pytania jest minister nadzorujący kontrolę 
skarbową, pani minister Królikowska. Ja oczywiście 
zwrócę się z tym pytaniem do pani minister.

(Senator Grzegorz Bierecki: Prosiłbym o odpo-
wiedź na piśmie.)

Oczywiście.
Pan Senator Cioch pytał o… Najpierw dzia-

łała Komisja Nadzoru Bankowego, która następ-
nie przekształcona została w Komisję Nadzoru 
Finansowego. Czas, o który mówiłam, czyli rok 2006, 
Rekomendacja S Komisji Nadzoru Bankowego… 

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo.
Kto jeszcze ma pytanie do pani minister? Nie wi-

dzę chętnych.
(Senator Stanisław Kogut: Tam jest jeszcze…)
Pan senator Cioch, bardzo proszę.

Senator Henryk Cioch:
Pani Minister, wspomniała tu pani, jakoby KNF 

zawinił w latach 2006–2007…
(Senator Kazimierz Kleina: Nie zawinił.)
Chwileczkę.
Z tego, co mi wiadomo, to wówczas funkcjonowała 

jeszcze Komisja Nadzoru Bankowego.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Izabela Leszczyna: Ja to powiedziałam.)
Więc proszę jasno sprecyzować…
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Izabela 

Leszczyna: Ja to powiedziałam, Panie Senatorze.)
(Senator Kazimierz Kleina: Tak, to było powie-

dziane.)
…nie mieszać KNF do omawianych tu kwestii. 

Bo wspomnianymi sprawami zajmowała się Komisja 
Nadzoru Bankowego, zanim jeszcze została… Ta 
sprawa jest istotna.

(Głos z sali: Tak powiedziała pani minister.)
(Senator Bogdan Pęk: Rzecznik…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Panie Senatorze, to jest pytanie do pani minister, 

pani minister sobie poradzi, da radę.
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Izabela Leszczyna: Panie Senatorze, ja myślę, że to 
w stenogramie będzie…)

Ale… Czy już było pytanie i pani odpowiada? 
Tak? Już?

Nie, jest jeszcze jedno pytanie do pani minister.
Pan senator Dowhan, proszę bardzo.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
(Sygnał telefonu komórkowego)
Może ja poczekam, aż senator odbierze i porozma-

wia sobie, bo to ważne. Tak na sali odbierać telefon…
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Proszę, 

Panie Senatorze, pan…)
Dziękuję.
Pani Minister, czy znane są pani takie przypadki, 

w których ktoś się poskarżył, że wziął kredyt pod 
przymusem, że nie chciano mu udzielić kredytu w in-
nej formie? Czy w okresie, kiedy frank faktycznie 
był tani w stosunku do polskiego złotego i jego opro-
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(sekretarz stanu I. Leszczyna) rozwiązania w ustawie, którą proponujemy, a więc ten 
równomierny podział 50:50, ograniczenie grupy be-
neficjentów – tych wszystkich kredytów frankowych 
jest chyba siedemset tysięcy – wprowadzamy właśnie 
dlatego, że mamy świadomość, iż mamy także zawar-
te bilateralne umowy o ochronie inwestycji zagra-
nicznych. Proszę pamiętać, że w momencie, kiedy ta 
ustawa pojawiła się w Sejmie w pierwotnym kształcie, 
to nie było zastrzeżeń. Ja chcę wyraźnie powiedzieć 
jedno… Pan senator Bierecki powiedział tu niepraw-
dziwe zdanie, że ta ustawa ma jakikolwiek związek 
z kampanią wyborczą. Panie Senatorze, 15 stycznia 
centralny bank Szwajcarii ogłosił, że nie będzie bro-
nił kursu franka. 20 stycznia pan minister Mateusz 
Szczurek zwołał komitet stabilności finansowej, za-
prosił prezesów wszystkich banków, które udzielały 
kredytów frankowych. Efektem tego spotkania były 
podjęte przez sektor bankowy zobowiązania, których 
banki przestrzegają. Zobowiązania te polegały na 
zawężeniu spreadów… Chcę przypomnieć, że wcze-
śniej wprowadziliśmy ustawę antyspreadową, ale 
nie wszyscy z niej korzystali. A więc banki miały 
obowiązek zawęzić stosowane spready, uwzględnić 
ujemną stawkę LIBOR, powstrzymać się od żądania 
dodatkowych zabezpieczeń, ułatwić sprzedaż miesz-
kań, na których kupno został zaciągnięty kredyt wa-
lutowy, to znaczy na przykład nie stosować egzekucji 
wobec takich nieruchomości, i elastycznie podejść do 
kwestii restrukturyzacji. Rząd wykonał swoje zadanie 
w ramach obowiązującego prawa. Teraz idziemy krok 
dalej, przede wszystkim dlatego, żeby zdjąć ryzyko 
walutowe z kredytobiorcy, a w dłuższej perspektywie 
– zdjąć ryzyko z sektora bankowego, ryzyko, które 
może polegać na tym, że kredyty frankowe z uwagi 
na aprecjację franka za jakiś czas mogłyby się oka-
zać kredytami niespłacalnymi, nieobsługiwalnymi. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator… Nie wiem, czy do pani minister, 

czy do przewodniczącego KNF, pana Andrzeja 
Jakubiaka… Widzę, że pan senator Borowski jest 
nieobecny, ale nie wykreślam go… Pan senator Pęk, 
bardzo proszę.

(Senator Bogdan Pęk: Rozumiem, że już do pana 
przewodniczącego…)

To naprzemiennie… Tak? Ale już… Bardzo pro-
szę.

Senator Bogdan Pęk:
Panie Przewodniczący! Kluczową kwestią jest 

ocena tego, jak były zabezpieczone i czym były 
zabezpieczone kredyty, których udzielały banki. 

Wydaje mi się, a nawet jestem przekonana, że tak 
właśnie powiedziałam. W stenogramie będziemy 
mogli to sprawdzić.

Pytanie pana senatora Dowhana. Panie Senatorze, 
to oczywiste, że jak jest dobrze, to nie ma skarg. Kiedy 
kredyty frankowe były kredytami korzystniejszymi – 
raty we franku były niższe, niższa była stopa LIBOR, 
stosunkowo niski był kurs franka – no to nie było 
powodu do skarg. Ja oczywiście rozumiem kredy-
tobiorców, którzy dzisiaj znaleźli się w sytuacji na-
prawdę trudnej. Nie chodzi o to, że nie są oni w stanie 
obsługiwać kredytów, bo to w gruncie rzeczy nie jest 
ta grupa społeczna, tylko… Większe problemy odno-
towuje system bankowy wśród kredytobiorców zadłu-
żonych w złotówkach – więcej takich osób ma proble-
my ze spłatą kredytów. Dlatego też w Ministerstwie 
Finansów przygotowaliśmy projekt ustawy, który jako 
projekt poselski został przyjęty i będę miała pew-
nie zaszczyt jeszcze gościć w Wysokiej Izbie z tym 
właśnie projektem. Ten projekt mówi o funduszu 
wsparcia dla kredytobiorców bez względu na walutę, 
w jakiej są zadłużeni. Mówimy oczywiście o kredy-
tach mieszkaniowych. Będą mogli z niego skorzystać 
i frankowicze, i złotówkowicze. On jest przeznaczony 
dla osób, które na przykład straciły pracę, których 
koszt obsługi kredytu jest wyższy niż 60% dochodów 
miesięcznych. Z taką ustawą z pewnością będę miała 
przyjemność do państwa przyjść.

Pan senator dotknął też problemu klauzul abu-
zywnych i tak zwanego missellingu. Są wyroki sądu 
wobec jednego z banków, z których wynika i które 
jednoznacznie potwierdzają, że rzeczywiście ist-
niały klauzule niedozwolone. W takich sytuacjach 
kredytobiorca ma prawo, tak jak każdy obywatel, do 
rozprawy sądowej, do rozstrzygnięcia jego problemu 
poprzez sąd.

Pytał pan senator o związki osób pracujących…
(Senator Robert Dowhan: Parlamentarzystów, 

rząd…)
Panie Senatorze, myślę, że tutaj nie ma problemów, 

bo my wszyscy składamy oświadczenia majątkowe. 
W tych oświadczeniach majątkowych wszystko wi-
doczne jest czarno na białym.

Chciałabym wyraźnie podkreślić na zakończenie, 
bo, jak rozumiem, nie ma więcej pytań…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Pani 
Minister, jest jeszcze sporo pytań.)

Ale to na pewno do KNF, a nie do mnie.
(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: A tego nie 

wiem. Zobaczymy.)
Chciałabym tylko podkreślić, choć takie pytanie 

nie padło, ale podnoszono tu kwestię… Chciałabym 
powiedzieć bardzo wyraźnie, że rząd polski ma świa-
domość tego, iż umów trzeba dotrzymywać. Dlatego 
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(senator B. Pęk) Przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:

Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeśli państwo pozwolicie, to zacznę od pytania 

pana senatora Pęka. 
Panie Senatorze, w tym pańskim pytaniu myli 

pan… łączy pan ze sobą dwie sprawy. Najpierw mówi 
pan o zabezpieczeniu, ale później przechodzi pan do 
kwestii finansowania. Otóż jeśli chodzi o zabezpie-
czenia, sprawa jest… Inaczej powiem. Jedna i dru-
ga sprawa jest, moim zdaniem, prosta i oczywista. 
W kwestii zabezpieczeń w każdej sytuacji, w przy-
padku każdego kredytu było tak, że kiedy bank finan-
sował kredyt związany z nabyciem lub budową domu, 
także z nabyciem domu jednorodzinnego, to ten kre-
dyt – niezależnie od tego, czy był wzięty we frankach, 
czy w złotych – musiał być zabezpieczony. I był on 
zabezpieczony nieruchomością. Nie ma dzisiaj kre-
dytów hipotecznych, które byłyby niezabezpieczone 
nieruchomością. Problem jest tylko w tym, jaka jest 
tu wartość. Pyta pan, czy komisja to sprawdza. Tak, 
mogę powiedzieć, że jeśli chodzi o samozabezpiecze-
nie kredytu i jego adekwatność, to tak, sprawdzamy 
to w normalnych procesach inspekcyjnych.

Ale tak de facto to chodziło panu o to, czy… I tu 
znowu wracamy do tego, o czym już mówiła pani 
minister, to znaczy do tego, czy w momencie udzie-
lania kredytu, bym powiedział, były w banku owe 
franki. Tak? No właśnie. Oczywiście, były. Trzeba tu 
wziąć pod uwagę jedną sprawę: to, o czym państwo 
tutaj mówicie… Banki zagraniczne czy też, bym 
powiedział, mające zagranicznych właścicieli swoją 
akcję kredytową w tamtym czasie opierały przede 
wszystkim na liniach kredytowych i na finansowaniu 
otrzymywanym od podmiotów dominujących. Czyli 
bank matka, w tym przypadku bank zagraniczny, 
zawierał stosowną umowę, w której zobowiązywał 
się do tego, że jeżeli bank polski zwróci się o urucho-
mienie kredytu, to kredyt będzie uruchamiany. To 
była podstawowa metoda finansowania w przypadku 
banków, które są czy były, bym powiedział, kontro-
lowane przez podmioty zagraniczne. W przypadku 
banków polskich sytuacja była taka, iż finansowane 
były na różne sposoby, były różne źródła finansowa-
nia. Można było wziąć lokatę wyrażoną we franku 
szwajcarskim z banku zagranicznego; można było 
wyemitować obligacje we franku szwajcarskim albo 
w euro i później dokonać wymiany; można było 
w części… Bo przecież banki polskie, te, które są 
bankami z kapitałem polskim, przyjmowały również 
depozyty walutowe. I to też była pewna podstawa, 
skoro już patrzymy na kwestię tego, czy w bankach 
był ów mityczny frank, czy go nie było. No i wresz-

Z informacji, które pojawiły się w mediach, wynika, 
że w bilansach tych banków, które były tu dzisiaj 
wymienione, są śladowe ilości franków. Czy KNF 
to badał? Pan ostatnio mówił, jeśli dobrze pamię-
tam, że wysłaliście do banków ankietę i one wam 
odpowiedziały. 

Czy dokonywaliście jakiejś kontroli sytuacji, kiedy 
się okazało, że są poważne zastrzeżenia co do tego, 
czy banki rzeczywiście udzielały kredytu walutowe-
go, czy imitowały udzielanie kredytu walutowego, co 
jest przestępstwem?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Już, tak? Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, pan senator Klima też ma pytanie 

do pana przewodniczącego. Tak? Już nie?
(Głos z sali: …pani minister jeszcze…)
No to później będzie można zadać pytanie, ja 

wyczytuję po kolei, bo później zapomnę o którymś 
z senatorów.

Czy pan senator Paszkowski do pana przewodni-
czącego…

(Senator Bohdan Paszkowski: Mogę zadać.) 
(Wesołość na sali)

No, zapisał się pan. Panie Senatorze…
(Senator Bohdan Paszkowski: Zadam, zadam.)
Zgłaszał się pan…
(Senator Bohdan Paszkowski: Zadam, zadam.)
Zada pan. Tak?
(Senator Bohdan Paszkowski: Tak.)
Dziękuję bardzo, że pan zada.
(Głos z sali: Jeszcze…)
No dobrze, ja wszystkich zapisałem.
(Głos z sali: Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.)
Już.
Jeszcze jedno pytanie, Panie Przewodniczący, 

i poproszę pana o odpowiedź.

Senator Bohdan Paszkowski:

Panie Przewodniczący, ja mam do pana takie pyta-
nie. Pewnie wyliczane były różne koszty, które banki 
mają ponieść w związku z tą ustawą. 

Czy mógłby pan przewodniczący określić te kosz-
ty i sprecyzować metodologię służącą do wyliczania 
kosztów, które poniosą banki w związku z wprowa-
dzeniem tej ustawy? To tyle.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.



144

81. posiedzenie Senatu w dniu 3 września 2015 r.
Ustawa o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkaniowych  

w związku ze zmianą kursu walut obcych do waluty polskiej (cd.)

(przewodniczący A. Jakubiak) (Senator Bohdan Paszkowski: O koszty, które 
w związku z tą ustawą banki poniosą, metodologię 
i ewentualnie o to, co składa się na te koszty.)

Jakie są koszty? Tak jak powiedzieliśmy, ustawa 
w wersji, jaką państwo otrzymaliście, czyli z podzia-
łem kosztów 10% do 90% w przypadku umorzenia, 
zakłada, iż koszt po stronie sektora bankowego to są 
22 miliardy zł przy koszcie dla budżetu na poziomie 
4 miliardów zł. To nie jest tak, jak mówił pan senator 
Bierecki, że dzisiaj już komisja zaleca zatrzymanie 
dywidendy, więc trudno o tym mówić. Nie. W związ-
ku z tą ustawą my przechodzimy na zupełnie inną 
stronę. My z zysku, którym ograniczamy wypłatę 
dywidendy, przechodzimy na stronę straty.

Jak napisaliśmy w materiale, który przekazaliśmy 
panu senatorowi Kleinie – pan senator powiesił go na 
stronie, także państwo jako senatorowie go otrzyma-
liście, poza tym ten materiał, te dwie nasze opinie są 
zawieszone na stronie – z piętnastu banków, które 
są istotnie zaangażowane w udzielanie kredytów hi-
potecznych czy posiadają istotny portfel kredytów 
hipotecznych, w dziesięciu mielibyśmy stratę, która 
przekracza wielkość zysku za rok obrotowy 2014. 
W siedmiu – nie wiem, czy dobrze pamiętam, nie 
chcę skłamać – albo w sześciu z tych banków to jest 
trzykrotny wynik. Mamy też taki bank, w którym – 
bym powiedział – to jest wielokrotność.

Chciałbym, żebyśmy zdawali sobie sprawę z tego, 
że gdy mówimy o stratach po stronie budżetu, to mó-
wimy o rozliczeniu. My nie mamy tu podatku docho-
dowego, nie płaci się CIT, tylko ten podatek rozlicza 
się przez kolejne lata i odpisuje się go od zysków 
bieżących. Chodzi o to, żebyśmy sobie z tego zdawali 
sprawę.

Ustawa, którą państwo otrzymaliście, jest szcze-
gólnie niekorzystna, jeśli chodzi zarówno o sektor 
finansowy, na co my zwracamy uwagę, o sektor ban-
kowy, jak i kwestie związane z rozliczeniem podatku 
dochodowego czy umniejszeniem wpływów. Ona za-
kłada jednorazowe uderzenie, praktycznie w jednym 
roku. Poprawki zaproponowane przez komisje, które 
przywracają pierwotne brzmienie projektu poselskie-
go, zakładają, że poszczególne kohorty będą wcho-
dziły systematycznie przez okres trzech lat. A więc 
skutki dla sektora, jak i dla budżetu są rozłożone 
w czasie. Ale co więcej, proporcja 50%:50% też powo-
duje zmniejszenie obciążeń. A one nie są małe. Jeżeli 
popatrzycie państwo na sumę tych obciążeń, to zoba-
czycie, że jest to ponad 13 miliardów zł. W zeszłym 
roku zysk to 16 miliardów zł, trochę ponad. W tym 
roku ten wynik jest nie do powtórzenia. Dzisiaj, po 
siedmiu miesiącach, jeżeli dobrze pamiętam, jest 
o 1 miliard zł niższy niż w zeszłym roku. Praktycznie 
rzecz biorąc, i tak skutek dla sektora bankowego na 
przestrzeni tych trzech lat – przy założeniu, że przyj-
dą wszyscy ci, którzy będą uprawnieni – to roczny 

cie było możliwe to, o czym mówiła pani minister, 
czyli swapy CIRS. Oczywiście w każdym przy-
padku, jeśli chodzi o źródło finansowania, mamy 
problem taki jak w przypadku złotówki: mamy 
długie aktywa w postaci kredytów hipotecznych 
– dwudziesto-, dwudziestopięcioletnich, trzydzie-
sto- czy trzydziestopięcioletnich – które są finan-
sowane krótszymi pasywami. Jeżeli patrzymy na to 
zagraniczne finansowanie, to możemy powiedzieć, 
że w takim przypadku finansowanie jest względnie 
stabilne, stabilniejsze, bo ono jest dłuższe, ale też nie 
są to… Jeżeli podmiot dominujący zawiera umowę, 
to nigdy nie zawiera jej na długi okres, to nie są to 
okresy trzydziestoletnie, ale są to okresy pięcio- czy 
dziesięcioletnie, i to maksymalnie takie. W związku 
z tym sytuacja, cokolwiek by tu mówić, jest taka, 
że takie finansowanie musi być rolowane, czyli ono 
musi być odnawiane po to, żeby móc domykać po-
zycje walutowe. Pozycja walutowa… Tak, otwartą 
pozycję walutową trzeba domykać na koniec każde-
go dnia. I to jest sprawdzane przez Komisję Nadzoru 
Finansowego – przedtem przez Komisję Nadzoru 
Bankowego. Skoro więc rozmawiamy o tym, czy 
franki były w bankach, czy ich tam nie było, gdy 
udzielano kredytów, to powiem, że z punktu widze-
nia rachunkowego, księgowego, sprawozdawczego 
ta sytuacja była domykana. Jeżeli nie byłaby ona 
domykana, to wtedy potrzebny by był dodatkowy 
kapitał. Więc te wszystkie zarzuty…

Poza tym też chciałbym, żebyście państwo wie-
dzieli – wy to oczywiście wiecie, więc to tylko gwoli 
przypomnienia, pani minister też o tym mówiła – 
że dzisiaj depozytu nie trzyma się w sejfie, bank to 
jest ciągły ruch i po stronie zobowiązań, i po stronie 
wierzytelności. To chyba tyle, jeśli chodzi o pytanie 
pana senatora Pęka.

(Senator Bogdan Pęk: I badaliście to na bieżąco?)
Ja mogę powiedzieć, Panie Senatorze, że taki jest 

proces nadzorczy. Po pierwsze, opiera się on na spra-
wozdawczości, która jest przesyłana do urzędu; po 
drugie, prowadzone są badania na miejscu w czasie 
przeprowadzanych inspekcji. Jeżeli mielibyśmy do 
czynienia z sytuacją, w której dochodziłoby do naru-
szenia prawa, to wtedy byśmy interweniowali.

Przy czym trzeba też pamiętać o tym – i chciał-
bym, żebyście państwo brali to w tej debacie pod uwa-
gę – że ta ustawa w równym stopniu dotyczy banków, 
które mają zagranicznych akcjonariuszy, jak i tych, 
które są, powiedziałbym, polskimi akcjonariuszami. 
Z tego punktu widzenia zachowujemy podstawową 
zasadę symetrii i proporcjonalności. Taka jest prawda.

Pan senator Paszkowski pytał mnie… Przepraszam 
Panie Senatorze, jeśli mogę, to prosiłbym o powtó-
rzenie pytania.
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(przewodniczący A. Jakubiak) decyzję, bo nie chcą już być dłużej wystawieni na 
ryzyko kursowe związane z frankiem szwajcarskim. 
Oni mogą taką decyzję podjąć.

Do tego podstawowego ciężaru, tego podstawowe-
go kosztu, jaki wynika z umorzenia… Chodzi o to, 
żebyśmy mieli całkowitą jasność. To będzie polega-
ło na tym, iż w zależności od decyzji Senatu i osta-
tecznego kształtu ustawy nagle z bilansów banków 
trzeba będzie wyksięgować 90% nadwyżki, 50%, 
a w przypadku skrajnym 100%, bym powiedział, ja-
kiejś kwoty, która stanowi różnicę pomiędzy kursem 
z dnia udzielenia kredytu, czyli jego zaciągnięcia, 
a kursem bieżącym. A więc jeżeli ta kwota zniknie, 
to ona nie zniknie wirtualnie. Ona musi być, że tak 
powiem, przeprowadzona przez rachunek. A to moż-
na przeprowadzić tylko jako stratę.

(Senator Grzegorz Bierecki: Nadzwyczajną?)
Ale jednak stratę, Panie Senatorze. Co oznacza, 

że to jest właśnie taki wpływ, to jest taki wpływ. Ale 
oprócz tego są jeszcze oczywiście inne koszty, które 
banki będą musiały ponieść. Są one związane z tym, 
że banki będą musiały – jeżeli kredytobiorcy będą 
przychodzili i będzie to duży wolumen – rozwiązać 
te umowy, które dotyczą finansowania. W dzisiej-
szym czasie to się nie odbywa za nic, to jest jeden 
z większych kosztów. Druga strona będzie oczekiwała 
odpowiedniej rekompensaty. Te koszty są przez nas, 
wydaje się, dosyć dobrze oszacowane.

Była tu mowa o ankiecie. My taką ankietę dwu-
krotnie… Poza tym, że mamy bieżącą sprawozdaw-
czość, to dodatkowo, ponieważ ta debata toczy się 
już od pewnego czasu… Ona zaczęła się dwa tygo-
dnie albo tydzień po decyzji banku szwajcarskiego. 
Wtedy zaczął się dialog, w jaki sposób można kredy-
tobiorcom frankowym pomóc. Wydaje mi się więc, 
że mamy stosunkowo dobrze rozpoznaną sytuację. 
Skoro mówimy o tym, czy jesteśmy bliżej podanych 
wartości, czy dalej, to, wydaje mi się, raczej jesteśmy 
bliżej. Mamy większą pewność niż, powiedzmy, pół 
roku temu.

Oczywiście to, jakie będą ostateczne rozmiary 
i skutki finansowe ustawy, zależeć będzie od kredy-
tobiorców, którzy teraz będą musieli podjąć decyzję. 
Ale to znowu będą ich decyzje. To nie będzie tak, że 
ktoś za nich podejmie decyzję, a później znowu bę-
dzie pretensja. Do kogo? Na przykład do państwa, że 
ktoś zmusił Polaków, tę część społeczeństwa do tego, 
że ich kredyty się z mocy prawa przewalutowało. Ja 
uważam, że skoro wtedy podejmowali decyzję, a byli 
tego świadomi… Dysponujemy badaniem z lat 2006–
2007, z którego wynika, że nawet gdyby był ustano-
wiony prawem polskim zakaz zaciągania kredytów 
w walucie obcej, to 25% ankietowanych – tak wtedy 
deklarowali – skorzystałoby z możliwości zaciągnię-
cia kredytu transgranicznie, po to, żeby wziąć kredyt 
w walucie obcej, we franku szwajcarskim. To nie jest 

zysk całego sektora. Pamiętajmy, że nie wszystkie 
banki równomiernie czy odpowiednio proporcjonal-
nie w tym zysku uczestniczyły. Część banków, które 
mają istotny udział w wypracowaniu zysku sektora 
bakowego, nie udzielała takich kredytów, chociażby 
Pekao SA.

I pyta pan, co się składa… Aha, jeszcze jednego 
nie powiedziałem. Koszt propozycji mniejszości, jeśli 
dobrze ją rozumiem, jeżeli dobrze ją rozumiemy, dla 
sektora bankowego to ponad 60 miliardów zł. Skutki 
budżetowe to około 12 miliardów zł. Tego sektor ban-
kowy w Polsce nie uniesie. Tak więc, żebyśmy wie-
dzieli, o czym mówimy.

To oznacza, że połowa, trochę mniej niż połowa 
funduszy własnych musiałaby być przeznaczona na 
pokrycie strat. Straty byłyby praktycznie nie do od-
robienia. I jak mówimy o tym, co to może oznaczać 
dla gospodarki, jak mówi o tym NBP – państwo te 
materiały otrzymaliście – to mówimy właśnie o tym. 
Rozmawiając o problemie kredytów hipotecznych de-
nominowanych w walutach obcych… Bo ten projekt 
odnosi się nie tylko do frankowiczów, mówi się: fran-
kowicze, ale on odnosi się do wszystkich tych, którzy 
zaciągnęli kredyt mieszkaniowy w walutach obcych. 
I są to, to też warto pamiętać, osoby, które – tak mó-
wili pani minister, pan senator Kleina – na bieżąco 
obsługują swoje zobowiązania. One nie mają proble-
mów z obsługą. Ja to potwierdzam. Podstawowym 
powodem, dla którego, jak rozumiem, posłowie pod-
jęli taką inicjatywę, jest to, iż w przyszłości może 
narastać… To ryzyko zmaterializowało się po decyzji 
centralnego banku Szwajcarii o uwolnieniu kursu. 
Ale nikt nie powiedział… Bo ten kredyt frankowy jest 
zależny od dwóch rzeczy. Po pierwsze, on zależy od 
tego, jakie są decyzje banku szwajcarskiego, tego, czy 
on usztywni swój kurs, czy broni waluty, a po drugie, 
od stóp procentowych. On zależy z jednej strony od 
decyzji absolutnie zewnętrznych, ale z drugiej strony 
od sytuacji w kraju. Jeżeli złoty będzie się osłabiał, 
to skala problemu będzie stawała się coraz większa. 
Jak długo poruszaliśmy się w reżimie kontroli kur-
su i obrony kursu przez Narodowy Bank Szwajcarii 
przed 14 stycznia 2015 r., tak długo wydawało się, 
że tym ryzykiem można w sposób rozsądny jakoś 
zarządzać, że ono jest jakoś ograniczone. W sytuacji, 
kiedy mamy absolutne upłynnienie kursu po tamtej 
stronie i jednocześnie płynny kurs złotego w stosunku 
do walut obcych, to ryzyko jest bardzo duże. Ono 
przenosi się, na samym końcu tego łańcucha jest owo 
gospodarstwo domowe.

I ta ustawa, tak jak my to rozumiemy, ma stwarzać 
możliwość kredytobiorcom, którzy chcą wyjść z sy-
tuacji niepewności – a mamy do czynienia z sytuacją 
kredytu wieloletniego – i którzy chcą podjąć taką 
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(przewodniczący A. Jakubiak) jest 1 tysiąc 367 zł, a bieżąca rata kredytu we franku 
szwajcarskim – 1 tysiąc 715 zł. Pierwsza – 1 tysiąc 
486 zł, dzisiejsza – 1 tysiąc 715 zł. Najwyższa maksy-
malna rata, jaką płacił kredytobiorca frankowy z tego 
okresu, to jest 1 tysiąc 759 zł, złotowy w tym czasie 
najwyższą ratę płacił w wysokości 2 tysięcy 243 zł. 
2007 r., też czerwiec. Pierwsza rata: w złotówkowym 
to 1 tysiąc 745 zł, we franku – 1 tysiąc 482 zł. Bieżąca 
rata: złotowy – 1 tysiąc 281 zł, frank – 1 tysiąc 665 zł. 
Maksymalna rata dla kredytu złotowego to 2 tysią-
ce 144 zł, a maksymalna dla frankowego to 1 tysiąc 
714 zł. Różnica pomiędzy pierwszą…

(Senator Robert Mamątow: Nic z tego nie wynika.)
Zaraz dojdziemy do tego, Panie Senatorze. Chodzi 

mi o to, że różnica, jeżeli chodzi dzisiaj o obciążenie, 
jest, bym powiedział, minimalna, to jest tylko 300 zł, 
bo taki jest wzrost. Jeśli popatrzymy na kredyt z roku 
2008, to zobaczymy, że tam mimo wszystko… A oso-
by, które wtedy wzięły kredyty, z naszego punktu 
widzenia mają największe problemy, będą więc czy 
mogą być największymi beneficjentami tej ustawy. 
I tu też państwo popatrzcie: pierwsza rata w kredycie 
złotowym to 2 tysiące 89 zł, podczas gdy pierwsza 
rata w kredycie we franku to było wtedy 1 tysiąc 
384 zł. Bieżąca rata, bo tu też jest różnica: 1 tysiąc 
265 zł, jeśli chodzi o kredyt złotowy, i 1 tysiąc 785 zł, 
jeśli chodzi o kredyt frankowy. Czyli jest tu 500 zł 
różnicy. Tak? Tak, prawda. Ale gdy popatrzymy na 
ratę maksymalną, to zobaczymy, że ta zawsze w kre-
dycie złotowym była wyższa. Skąd to się bierze czy 
skąd się to wzięło? Wzięło to się stąd, że na sytu-
ację osób, które zaciągały kredyt w drugiej połowie 
2007 r., a zwłaszcza w pierwszej połowie 2008 r., 
działają szczególnie niekorzystnie dwa czynniki: po 
pierwsze, najniższy kurs złotego w stosunku do fran-
ka szwajcarskiego, po drugie, najwyższa cena metra 
kwadratowego, jeśli chodzi o wartość nabywanego 
mieszkania. Te dwa czynniki plus to, co się stało póź-
niej, w 2008 r., w drugiej połowie 2008 r., to właśnie 
miało istotny wpływ na to, że dzisiaj te osoby znajdują 
się w tak, powiedziałbym, skomplikowanej sytuacji. 
Mianowicie wtedy bardzo silnie zdeprecjonował się 
złoty, do tego spadła cena mieszkań, tak gdzieś do 
poziomu z pierwszej połowy roku 2007. Czyli osoby 
te otrzymały jak gdyby negatywne uderzenie z dwóch 
stron.

Ja nie ukrywam, że dzisiaj największym proble-
mem, jaki ma komisja – bo komisja odpowiada za 
stabilność sektora finansowego i sektora bankowego 
w szczególności – jest to, jak ta sytuacja, która odnosi 
się do wielkości zadłużenia… Bo tu jest to, o czym 
mówiła pani minister czy o czym mówił pan prze-
wodniczący Kleina, a więc wielkość zadłużenia. Otóż 
ona przyrosła. I dzisiaj mamy taką sytuację, że jeśli 
chodzi o kredyty denominowane w walutach obcych 
czy kredyty walutowe, a zwłaszcza przypadek franka 

tak, że w tej sytuacji, o której tu dzisiaj mówimy, 
jedynymi winnymi są banki. Powiedziałbym, że tak 
samo chciały tego osoby, które te kredyty zaciągały, 
jak i banki, które to oferowały. Wina, moim zdaniem, 
leży gdzieś pośrodku. Dlatego też wydaje mi się, że 
ten podział 50%:50% jest najsprawiedliwszy. Nie dys-
kutujemy i nie rozstrzygamy o tym, państwo też nie 
rozstrzygacie, kto jest winien bardziej, a kto mniej. 
Są dwie strony, te dwie strony powinny się, naszym 
zdaniem, tym ryzykiem podzielić.

Powiem jeszcze tylko o jednej sprawie, żebyście 
państwo zdawali sobie też sprawę, jak się przedstawia 
sytuacja kredytobiorców, którzy mają kredyt w CHF, 
i kredytobiorców, którzy są zadłużeni w złotówce. 
Wzięliśmy kredyt w wysokości 300 tysięcy, taki hi-
potetyczny, jeden i drugi. Oczywiście w zależności 
od roku, a nawet półrocza, sytuacja wygląda różnie, 
ale podam przykład, żeby to państwu zobrazować. 
Jeżeli kredyt był zaciągnięty w połowie 2005 r., to 
pierwsza rata dla kredytów w złotych… To też po-
kazuje, dlaczego ludzie byli tym tak zainteresowani. 
Pamiętajmy, wtedy sytuacja była taka, że nastąpiła 
euforia po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, 
złoty był w ciągu aprecjacyjnym, wszyscy myśleli, 
że będzie już tylko tak i w końcu wyjdziemy na 1:1. 
Mimo że – to też muszę powiedzieć – gdyby ktoś 
popatrzył troszeczkę wstecz, to zobaczyłby, że były 
okresy bardzo silnej deprecjacji złotego, jeszcze tak 
około 2002 r. była bardzo istotna deprecjacja.

Ale popatrzmy na te kredyty, żebym nie opowiadał 
za dużo i nie rozpraszał państwa uwagi. Jeżeli ktoś 
chciał zaciągnąć kredyt w czerwcu 2005 r., to pierw-
sza jego rata w złotych to było 1 tysiąc 813 zł. W tym 
samym czasie rata kredytu we franku szwajcarskim 
wyniosła 1 tysiąc 220 zł. Bieżąca rata, czyli ta, która 
jest dzisiaj: 1 tysiąc 386 zł przy kredycie w złotych 
i 1 tysiąc 589 zł we franku szwajcarskim. Ale mak-
symalna rata… O tym mówiła też pani minister, że 
była różnica w WIBOR. WIBOR na skutek polityki 
banku centralnego bardzo długo był bardzo, bardzo, 
bardzo wysoko. Tak więc maksymalna rata dla kredy-
tu złotowego to były 2 tysiące 226 zł, a maksymalna 
rata dla kredytu we franku szwajcarskim to tylko 
1 tysiąc 624 zł.

Dlaczego tak się dzieje? Ano dzieje się tak dlatego, 
że proces deprecjacji złotego w stosunku do franka 
szwajcarskiego jest amortyzowany poprzez równo-
czesny spadek stóp procentowych franka. Dzisiaj naj-
wyższa ujemna stopa procentowa, jeśli chodzi o rynki 
światowe, jest właśnie w Szwajcarii.

Ale popatrzmy na przykład na kredyt z 2006 r., 
z czerwca. Pierwsza rata kredytu złotówkowego – 
1 tysiąc 723 zł; kredytu we franku szwajcarskim – 
1 tysiąc 486 zł. Bieżąca rata kredytu złotowego to 
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(przewodniczący A. Jakubiak) ta szkodowość wynosi 15%, bardzo wiele osób nie 
jest w stanie obsługiwać nawet… Tak, jak państwo 
patrzycie, są to te osoby, które też mają realne potrze-
by i realne problemy. Szkodowość jest też tam. Tak 
więc temu miałaby służyć ustawa, jak rozumiem, jeśli 
chodzi o wszystkich kredytobiorców, którzy zacią-
gnęli kredyt na swoje mieszkanie – bo jest to istotna 
wartość i była to realizacja jakiejś polityki państwa 
– tak żeby pomagać takim osobom w sytuacji, kiedy 
sobie nie dają rady z obsługą kredytu, niezależnie od 
tego, czy to jest kredyt w złotych, czy w walucie. Ta 
ustawa nie jest zaś ustawą o pomocy, jak to niektórzy 
mówili – to jest ustawa o restrukturyzacji pewnej 
części portfela, kredytu.
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Jan 
Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Panie Przewodniczący.
Teraz pan senator Jackowski… Ale nigdzie go nie 

ma, Dowhana też nie ma. Bierecki i Borowski…
Pan senator Bierecki, bardzo proszę.

Senator Grzegorz Bierecki:
Panie Przewodniczący, chciałbym dopytać. Bo 

usłyszałem z pańskiej wypowiedzi, że banki będą 
musiały księgować te przychody, które uzyskały 
z tytułu różnic kursowych. Nawet w trakcie takiej 
szeptanej wymiany zdań, potwierdził pan, że będą to 
po prostu straty nadzwyczajne. Czyli mówimy tutaj 
po prostu o przychodach banków, które zostały uzy-
skane z tytułu wzrostu kursu franka. I w ten sposób 
pan wylicza tę stratę, tak?

(Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego 
Andrzej Jakubiak: Nie.)

A jaki procent… To dopytam dalej w takim razie. 
Jaki procent przychodów tych banków uzyskują one 
właśnie z tytułu wzrostu kursu w kredytach zwanych 
frankowymi?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Pan senator Borowski, bardzo proszę.

Senator Marek Borowski:
Panie Przewodniczący! Jest upowszechniana taka 

teza, że banki, udzielając kredytów denominowa-
nych w walucie, w tym wypadku we frankach, tak 
naprawdę tych franków w ogóle nie mają, nie kupują 
ich na rynku, jest to tylko punkt odniesienia. Czyli, 
przykładowo, udzielają kredytu w wysokości 150 ty-
sięcy franków, kiedyś frank był po 2 zł, czyli 300 ty-

szwajcarskiego, to połowę portfela stanowią kredyty, 
których wartość w stosunku do wartości zabezpie-
czenia wynosi ponad 100%. Tak, to połowa portfe-
la. Z punktu widzenia systemowego to jest problem 
istotny dla nadzorcy, wobec tego problemu nadzorca 
powinien interweniować. I my oczywiście będziemy 
stosowali nasze działania nadzorcze, ale wydaje się 
też, że ta omawiana ustawa pozwoli to ryzyko, które 
wiąże się z niekontrolowanym procesem aprecjacji, 
zminimalizować. Pozwoli zminimalizować skutki 
aprecjacji franka szwajcarskiego w stosunku do pol-
skiej waluty, stwarzając tym samym, moim zdaniem, 
większe bezpieczeństwo, jeśli chodzi o polski system 
bankowy – powtarzam: polski system bankowy – 
a nade wszystko dając to, o czym się zapomina, czyli 
bezpieczeństwo depozytu. Zwłaszcza że mówimy tu 
o 800 miliardach jako depozytach zgromadzonych 
w bankach, to znaczy w ogóle w sektorze bankowym. 
W przypadku tych banków, które są, proszę państwa, 
jakby najbardziej zaangażowane w kredyty, czyli 
w tych dziesięciu, jest to 280 miliardów zł. Dlatego 
wydaje mi się, że nie jest to… Gdybyśmy mówili 
tu o kwotach umorzenia, które oscylują wokół 20–
22 miliardów zł albo więcej… Takie kwoty stwarzają 
istotne zagrożenie dla stabilności sektora bankowego. 
Tu nie chodzi tylko o to, że ci klienci gdzieś przejdą, 
bo co, oni przejdą z PKO BP do PKO SA? No, gdzie 
przejdą? A z tymi stratami co się stanie? Tak więc 
problem jest, w moim odczuciu, poważny i należy, 
tak bym powiedział, stosować rozwiązania racjonal-
ne, a jednocześnie rozsądne, umiarkowane, dające 
wielu osobom, które dzisiaj znajdują się w trudnej 
sytuacji, mimo że spłacają swój kredyt… A zupełnie 
inną kwestią jest kwestia związana z pomocą tym 
osobom, które z różnych przyczyn przejściowo nie 
dają sobie rady z obsługą kredytów mieszkaniowych. 
Ale pamiętajmy: pomagamy tym, którzy zaciągnęli 
kredyt na mieszkanie, czasami są to dosyć, tak bym 
powiedział, istotne kwoty, ale i wartościowe nieru-
chomości. No, niektórzy przeinwestowali. Ale pa-
miętajmy: dzisiaj szkodowość, jeśli chodzi o portfel 
kredytów hipotecznych – pozwolicie państwo, że 
znajdę odpowiednią kartkę, już momencik, żebym 
się nie pomylił – według danych BIK, na kredytach 
walutowych na poziomie 3,34% ogółu kredytów, na 
kredytach złotowych – 4,43%; przy czym od tego 
poziomu 4,43% należałoby raczej odjąć 0,8%, bo za-
kłada się, iż są to kredyty złotowe, ale wynikające 
z przewalutowania, czasami przymusowego, kre-
dytów walutowych z uwagi na ich nieobsługiwanie. 
Według naszej sprawozdawczości są to wielkości 
porównywalne: 3,53% dla kredytów walutowych 
i 3,36% dla kredytów złotowych. Pamiętajmy jednak, 
że w przypadku pożyczek i kredytów gotówkowych 
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(senator M. Borowski) ostatniego polskiego banku? Czy widać jakieś skutki 
tej decyzji, czy to zmniejszyło siłę tego banku i czy 
to była dobra decyzja?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana przewodniczącego? 

Na razie nie widzę zgłoszeń.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Przewodniczący 
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:
To po kolei. Dwa pytania, panów senatorów 

Biereckiego i Borowskiego, bo one troszeczkę się 
wiążą. 

Ja mówiłem o kosztach, nie o przychodach. 
Przewalutowanie będzie oznaczało koszt. O przy-
chodach trudno tu mówić. Przede wszystkim trzeba 
będzie dokonać przedterminowej spłaty, jeżeli się 
brało kredyt czy miało się linię kredytową albo lokatę, 
albo wykupiło się instrument finansowy typu swap 
albo CIRS… Żeby zamknąć pozycję walutową, trzeba 
będzie przedtem ten instrument sprzedać. To będzie 
koszt, przychodu nie będzie. Ja już o tym mówiłem, 
ale jeszcze raz to powtórzę, krótko, Panie Senatorze. 
Były różne źródła finansowania. Podstawowa zasa-
da jest taka, że jeżeli generujemy aktywa wyrażone 
w walucie obcej, to również po stronie pasywnej mu-
simy mieć odpowiednią wartość. Taka zasada obowią-
zuje od 2000 r. Myślę, że więcej na ten temat może 
powiedzieć pan przewodniczący Kwaśniak.

Było kilka zasadniczych źródeł finansowania akcji 
kredytowej. Banki zagraniczne, gdzie byli zagranicz-
ni akcjonariusze… One swoją działalność kredytową 
we franku szwajcarskim opierały – i w większości 
przypadków nadal opierają – na finansowaniu od 
podmiotów dominujących wprost. Czyli linie kre-
dytowe były otwarte i te banki mogły zaciągnąć tyle 
kredytu w podmiocie dominującym, ile w tamtym 
czasie sprzedawały… I dzisiaj te stany zadłużenia 
się utrzymują. My staramy się utrzymywać taką za-
sadę, iż one nie ulegają… że nie jest tak, że w spo-
sób gwałtowny, niekontrolowany jest podmieniane 
finansowanie zagraniczne przez finansowanie tu, 
w Polsce i finansowanie, zabezpieczanie tego kredytu 
frankowego czy kredytu walutowego instrumentami 
finansowymi. Raczej tam, gdzie jest to finansowanie 
ze strony podmiotu dominującego…

(Sygnał telefonu komórkowego)
Przepraszam.
(Głos z sali: Ma pan szczęście, że nie ma senatora 

Dowhana.)
Przepraszam, przepraszam bardzo.

sięcy zł, ale franków nie kupują w tym celu, żeby tego 
kredytu udzielić, tyle tylko, że w złotych… A potem 
będą musiały po prostu spłacać ten kredyt frankowy, 
czyli odzyskując pieniądze od kredytobiorcy, kupują 
franki, spłacają kredyt… To jest sytuacja normalna, to 
znaczy taka, kiedy ruchy na kursie, no, właściwie, są 
oczywiście przykre dla kredytobiorcy, ale jeśli chodzi 
o bank, to można powiedzieć, że nic nie zmieniają, to 
znaczy nie dają mu żadnego dodatkowego przychodu 
ani nie narażają go na jakieś straty.

No, ale jest taka teza, że tak się nie dzieje. Że 
banki, udzielając tego kredytu, tylko zapisywały, że 
to jest 150 tysięcy franków, dawały 300 tysięcy zł, 
a później, kiedy frank już nie był po 2 zł, tylko po 
4 zł, to odzyskiwały od klienta 600 tysięcy zł. No 
i uzyskiwały potężny dochód, prawda? Drugie tyle. 
To oczywiście byłoby czystą spekulacją, bo gdyby 
ten kurs poszedł akurat w drugą stronę, to banki 
by właśnie tyle straciły i musiałyby to zapisać po 
stronie strat. Ponieważ nie bardzo mi się chce wie-
rzyć w to, żeby ktokolwiek w banku szedł na taką 
spekulację, więc sądzę, że banki mogły się wtedy 
zabezpieczać, tu sprzedając, a jednocześnie na przy-
szłość kupując. 

Chciałbym się tylko dowiedzieć, czy z pańskiej 
wiedzy wynika, że były takie przypadki, a jeśli tak, 
to jak częste, że banki postępowały właśnie w ten 
drugi sposób, oczywiście zabezpieczając się jakoś, 
ale faktycznie nie pożyczały franków na rynku i nie 
muszą tych franków oddawać, mówiąc krótko. Czy 
takie przypadki miały miejsce, jak banki się zabez-
pieczały i jak częste jest to zjawisko, jeżeli w ogóle 
zachodzi. I czy, krótko mówiąc, na tym całym pro-
cederze, wszystko jedno, czy w pierwszej wersji, czy 
w drugiej wersji, w ogóle można osiągnąć jakiś do-
chód? Pomijając oczywiście prowizję, marżę i zwykły 
procent. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
I pan senator Pęk, tak?

Senator Bogdan Pęk:
Panie Przewodniczący! Ja jakiś czas temu pod-

czas pańskiego sprawozdania tu, w Senacie, pytałem 
pana o przejęcie Nordea Banku przez PKO BP. Pan 
wtedy tak nie za bardzo mi udzielił odpowiedzi. Jak 
wiadomo, Nordea to jest bank, który lwią część swo-
jego pakietu kredytowego miał udzieloną w walutach, 
głównie we frankach. 

Czy wyrażając zgodę na to przejęcie, przeliczy-
liście, jak to wpłynie na pozycjonowanie PKO BP, 
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(przewodniczący A. Jakubiak) jacy kredytobiorcy mają największe trudności itd.? 
Bo przyznam, że kryteria, jeżeli chodzi o tę ustawę, 
są dla mnie trochę niezrozumiałe. Mówił pan, że ta 
ustawa nie ma charakteru pomocowego. To jaki cha-
rakter ma ta ustawa? Wybiórczo jest określona grupa. 
Jeszcze zrozumiałbym, gdyby był tylko ten wskaź-
nik LtV itd., ale dalej są jeszcze jakieś kryteria. Ich 
przyjęcie spowoduje pewien chaos, bo przecież ani 
to nie jest warunkowane kwestią wielkości zadłuże-
nia itd.… Te kryteria mogą być zupełnie dowolne. 
Zresztą tutaj już podnoszono, jakie są słabe punkty 
tej ustawy chociażby w takim kontekście, że dom 
może być mniej warty niż mieszkanie itd., a tutaj są 
te ograniczenia metrażowe. 

Jak pan się odnosi do tych kryteriów w kontekście 
tego, co pan mówił, jeśli chodzi o to, kto ma najwięk-
sze trudności, z jakich lat kredyty są, powiedzmy, 
najbardziej nietrafione itd.?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana przewodniczącego? 

Nie ma.
Bardzo proszę o odpowiedź.

Przewodniczący 
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak:
Bardzo dziękuję, Panie Marszałku.
Omawiana ustawa z naszego punktu widzenia, 

czyli z nadzorczego punktu widzenia, rozwiązuje 
podstawowy problem, o którym mówiłem. Chodzi 
o to, iż dzisiaj 50% portfela kredytów hipotecznych 
w walutach obcych to są kredyty z LtV powyżej 
100%, bieżącymi LtV powyżej 100%. Każde roz-
wiązanie, które doprowadza do zmniejszenia wiel-
kości niezabezpieczonego kredytu, zanim stanie się 
on kredytem problematycznym – tak go nazwijmy 
– jest rozwiązaniem, które służy budowaniu stabilno-
ści w dłuższym okresie. I uważam, że z tego punktu 
widzenia przyjęcie omawianej ustawy rozwiąże ten 
problem.

Trzeba wziąć pod uwagę jeszcze jedną rzecz. Pan 
senator wielokrotnie odwoływał się do kwestii zwią-
zanych z metrażem etc. Należy przyjąć, iż osoby, któ-
re zaciągały kredyt na zaspokojenie własnych potrzeb 
mieszkaniowych… Popatrzmy, jaka jest przeciętna 
powierzchnia mieszkania: ostatnio podano, że jest 
to 85 m2, więc te 100 m2 jest stosunkowo blisko owej 
przeciętnej wartości, tak jak 150 m2 – to jest taki 
dobry… wystarczający metrażowo dom dla cztero-
osobowej czy pięcioosobowej rodziny…

(Senator Bohdan Paszkowski: Powierzchni użyt-
kowej?)

Tam, gdzie mamy do czynienia z takim prostym 
finansowaniem, my staramy się… Tak jest, my to 
cały czas kontrolujemy. W przypadku, kiedy mamy 
do czynienia z takimi wyjściami, o które pytał mnie 
pan senator Pęk, staramy się patrzeć na tę transakcję 
w taki sposób i oceniać ją również pod względem 
tego, czy zapewnione jest odpowiednie finansowanie, 
czy zapewnione jest utrzymanie tego finansowania 
przez okres, powiedzmy, siedmiu, ośmiu lat od mo-
mentu podpisania i zmiany właściciela.

Ja nie będę się wypowiadał na temat… Bank 
PKO BP podjął wspomnianą decyzję samodzielnie. 
Przy okazji, jak już rozmawiamy na temat PKO BP 
i ewentualnie Nordea Banku, to trzeba pamiętać… 
Trzeba jeszcze na jedną rzecz zwrócić uwagę, a mia-
nowicie na to, że ten bank miał własny portfel kre-
dytów frankowych.

(Senator Bogdan Pęk: Słucham?)
Miał własny portfel kredytów frankowych, Panie 

Senatorze, i to nawet bez Nordea Banku. To jest naj-
większy wolumen. To byłyby kredyty, które były 
udzielane zwłaszcza w 2007 r. i w pierwszej poło-
wie 2008 r. A więc w tym okresie, kiedy zasady czy 
rygory związane z udzielaniem kredytów franko-
wych były… Wtedy banki z naszego punktu widzenia 
podchodziły do nich w sposób najbardziej liberalny. 
Oczywiście to, że Nordea miała istotny wolumen 
kredytów frankowych… Dzisiaj, jak rozpatrujemy 
sytuację Banku PKO BP, z naszego punktu widze-
nia oczywiście jest to dodatkowy element, który ma 
wpływ na naszą ocenę. A więc jak mówimy o tym, że 
możemy tak zupełnie bez oglądania się na nic ustalić 
dowolną kwotę czy dowolny podział tych kosztów 
pomiędzy kredytobiorców a banki, to trzeba mieć 
na uwadze – mówi się, że przecież nie musimy wcale 
tak się tym martwić, niech zagraniczni akcjonariusze 
to sfinansują – że w przypadku portfeli kredytów 
frankowych duże portfele posiadają banki, które są 
kontrolowane i które są własnością podmiotów czy 
inwestorów polskich. Pamiętajmy także o tym.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań… Aha, jeszcze pan senator 

Paszkowski.
Bardzo proszę.

Senator Bohdan Paszkowski:
Panie Przewodniczący! Nawiązując do pana odpo-

wiedzi na pytania, chciałbym zapytać o taką kwestię. 
Czy kryteria, które zostały określone w tejże usta-

wie, odpowiadają pana wnioskom, jeśli chodzi o to, 
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(przewodniczący A. Jakubiak) żeby z tych kredytów wychodzić, zwłaszcza tych, 
które mają tę ekspozycję kredytową bardzo wysoką, 
ten wskaźnik LtV szczególnie wysoki. Bo to stawia 
w złej sytuacji nie tylko kredytobiorców, ale i banki, 
które na dobrą sprawę powinny zwiększać zabez-
pieczenie, a to właśnie w kredytobiorców uderzy, bo 
będą musieli stawiać do dyspozycji jakieś depozyty 
albo jakieś nieruchomości.

Trzeba jednak powiedzieć także i to, że wtedy, 
kiedy te kredyty się pojawiły, nie był to żaden spisek 
banksterów, którzy umyślili sobie, że w ten sposób 
wykorzystają i wyzyskają obywateli. Było po prostu 
ogromne zapotrzebowanie na mieszkania, ogromny 
popyt mieszkaniowy. Była dobra koniunktura gospo-
darcza, ludzie mieli prace, mieli dobre perspektywy 
zarobkowe i w sposób naturalny pojawiła się chęć 
posiadania własnego mieszkania. No, ze środków 
złotowych, czyli z depozytów, które były w bankach, 
nie można było sfinansować takiego dużego pobytu. 
Pojawiły się więc kredyty walutowe, które na doda-
tek, jak się wydawało, mogły być bardziej korzystne. 
Tak że można powiedzieć, że jednej strony banki 
i kredytobiorcy wdali się w dość ryzykowne przedsię-
wzięcie, ponieważ w ciągu dwudziestu, dwudziestu 
pięciu czy trzydziestu lat – na taki okres zaciągane 
były te kredyty – różne rzeczy mogą się dziać z kur-
sem, a z drugiej strony stało się też wiele dobrego, 
bo… Trzeba by to dokładnie podliczyć, ale jeśli ponad 
sześćset tysięcy takich kredytów zaciągnięto, no to 
oznaczałoby to, że w ciągu tego okresu sześćset ty-
sięcy mieszkań jednak powstało. W związku z tym, 
jak to zresztą często bywa, nic nie jest tylko czarne 
albo tylko białe. Gdyby nie problemy na rynku walu-
towym, to dzisiaj byśmy o tym nie rozmawiali i wszy-
scy uważaliby, że był to świetny pomysł. No ale stało 
się tak, jak się stało i trzeba poszukać rozwiązania, 
które by te przypadki, o których tutaj była mowa, 
czyli te, w których wskaźnik LtV jest zbyt wysoki, 
spróbować jakoś… Nie da się jednak tego zrobić bez 
jakichś kosztów, również ze strony banków. Tak na 
marginesie, zejście z kredytów walutowych i przej-
ście na kredyty złotowe ma w przypadku banków 
także pewne zalety. Z przepisów dotyczących relacji 
między kapitałem bankowym, między tak zwanym 
kapitałem regulacyjnym a kredytami wynika, iż wię-
cej można udzielić kredytów złotowych niż kredytów 
walutowych. Po prostu ze względu na ryzyko one są 
inaczej w księgowości bankowej z punktu widzenia 
bezpieczeństwa wyceniane.

Podział 50%:50% jest podziałem tak zwanym dys-
krecjonalnym, to znaczy woluntarystycznym, ale to 
jest podział, który da się uzasadnić. To jest po pro-
stu pół na pół. Pomijam w tej chwili koszty. Można 
by zaproponować 40%:60% albo jeszcze inaczej… 
Każdy inny podział wywoła jednak pytanie: a dlacze-
go taki? Pamiętajmy o Trybunale Konstytucyjnym, 

Użytkowej. Ale wiemy dobrze… Ja nie będę w to 
wnikał, czy garaż się w to wlicza, czy nie wlicza. 
Wiadomo, że w mieszkaniu się nie wlicza, ale w przy-
padku domu jest inaczej, bo jeżeli ktoś garaż wbudo-
wał w bryłę, to garaż się wlicza, ale jeżeli garaż jest 
w oddzielnym budynku, to się go nie wlicza etc. Ale 
nie chciałbym na ten temat dyskutować. Z założenia 
przyjęto w ustawie drugie kryterium, takie, które 
wskazuje na te osoby, które – chciałbym użyć dobrego 
słowa – zachowywały się tak, żeby zaspokoić swoje 
potrzeby mieszkaniowe w stopniu wystarczającym, 
ale jednocześnie niewskazującym na, że tak powiem, 
bogactwo… bez finansowania czterystumetrowych 
domów, stupięćdziesięciometrowych apartamentów 
etc. Ja rozumiem, że projektodawcy starali się tę kwe-
stię jakoś uwzględnić. Czy to jest dobre, czy można 
jednak było dobrać lepszy parametr, nie chciałbym 
dzisiaj o tym dyskutować. Z mojego punktu widzenia 
najważniejszą kwestią jest kwestia bezpieczeństwa. 
Bo to jest kwestia zapalna.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Bardzo 

dziękuję za udzielone odpowiedzi.
Panie i Panowie Senatorowie, otwieram dyskusję.
I bardzo proszę o zabranie głosu pana senator 

Marka Borowskiego.

Senator Marek Borowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Jeśli chodzi o tę ustawę, to rzeczywiście nie jest 

łatwo określić, jaki ona ma charakter, komu ona ma 
pomóc, w jakim zakresie itd. Chyba jest tak, jak tu 
powiedział przed chwilą pan przewodniczący – nie do 
końca można ją nazwać ustawą o pomocy. Bo pomoc 
powinna być okazywana tym, którzy mają bardzo 
poważne trudności finansowe ze spłatą wynikające 
z przyczyn osobistych, losowych, takich jak na przy-
kład utrata pracy, ale również z tych przyczyn, z ja-
kimi mamy teraz do czynienia, to znaczy w związku 
z gwałtownym umocnieniem się franka. Jak rozu-
miem, ustawa, która ciągle jest w Sejmie, ustawa o po-
mocy kredytobiorcom, którzy znajdują się w trudnej 
sytuacji, będzie obejmowała również kredytobiorców 
kredytów walutowych. I bardzo dobrze. Natomiast 
w przypadku tej ustawy… No, rzeczywiście chodzi 
o to, żeby trochę rozbroić tę bombę walutową. Teraz to 
się trochę uspokoiło – mamy pewną stabilizację kur-
su, choć oczywiście na gorszym poziomie z punktu 
widzenia kredytobiorcy niż dobrych parę lat temu – 
ale nie wiadomo, co będzie w przyszłości. W związku 
z tym trzeba by stworzyć pewne warunki do tego, 
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(senator M. Borowski) żowany, a jeśli budżet będzie zaangażowany, to jest 
pytanie: na czyją rzecz? Uważam, że powinien być 
zaangażowany na rzecz bardzo wielu kredytobiorców, 
ale nie wszystkich, mianowicie nie tych, których stać 
było na bardzo drogie mieszkania.

Dlatego proponuję, aby z listy kryteriów wykreślić 
powierzchnię mieszkaniową i aby wykreślić zapis, 
który mówi o wielodzietności, a wprowadzić kryte-
rium finansowe. To kryterium finansowe polegałoby 
na tym, że z restrukturyzacji mogliby skorzystać 
kredytobiorcy, którzy spełniliby, między innymi 
– tam są jeszcze inne kryteria, których nie ruszam 
– następujące kryterium: cena 1 m2 kredytowanej 
nieruchomości wynikająca z umowy o ustanowie-
niu lub przeniesieniu własności prawa do lokalu nie 
przekracza kwoty 8 tysięcy zł w przypadku lokalu 
mieszkalnego albo domu jednorodzinnego położone-
go w granicach miasta stołecznego Warszawy, kwoty 
6 tysięcy zł w przypadku pozostałych lokali miesz-
kalnych i domów jednorodzinnych. To po pierwsze. 
Po drugie, kwota kapitału walutowego kredytu miesz-
kaniowego wyrażona w walucie polskiej na dzień 
wypłaty kredytu była nie wyższa niż 500 tysięcy zł. 
Skąd te liczby?

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 
już czas.)

Skończę, dobrze?
Skąd te liczby? Pamiętajmy, że mówimy nie o dzi-

siejszych cenach mieszkań, tylko o cenach mieszkań 
z dnia zaciągnięcia kredytu. Otóż w tamtych latach 
– tutaj najtrudniejsze są sprawy z lat 2007–2008 – 
przeciętna cena mieszkania w Warszawie wynosi-
ła 4–5 tysięcy zł, a poza Warszawą jeszcze mniej. 
W związku z tym 8 tysięcy zł w Warszawie to jak na 
tamte czasy wysoka cena, tak samo jak 6 tysięcy zł 
poza Warszawą. Przekroczenie tego pułapu ceny za 
metr kwasrstowy oznacza, że kredyt brali kredyto-
biorcy, których było na to stać.

Jeśli przyjmiemy tę propozycję, unikniemy sytu-
acji, w której ktoś, kto kupił sobie w Warszawie luk-
susowy apartament mający 80 czy 90 m2, skorzysta 
z restrukturyzacji – bo przy mieszkaniu do 100 m2 
będzie można z niej skorzystać – a ktoś, kto kupił so-
bie 105 m2, ale po 3 tysiące zł za metr kwadratowy, nie 
będzie mógł z niej skorzystać. A tutaj zupełnie inaczej 
do tego podchodzimy. Również granica 500 tysięcy zł 
wartości kredytu jest wysoką granicą.

Na koniec powiem, że postarałem się to sprawdzić 
i przeprowadzić w jednym banku pewne badania, 
żeby się dowiedzieć, jak wyglądałoby to przy zasto-
sowaniu jednego i drugiego kryterium. W banku, 
w którym to sprawdzałem… Liczby kredytobiorców 
są mniej więcej takie same, tyle tylko że inna jest ich 
struktura. W skali całego zbioru, ponad sześciuset 
tysięcy kredytobiorców – nie było możliwe dokładne 
zbadanie, ale zbadałem to w przybliżeniu – różnica 

który zawsze w takich przypadkach zadaje pytanie: 
a dlaczego akurat tak? Różne mogą być odpowiedzi, 
ale odpowiedź „pół na pół” ma jakieś uzasadnienie. 
O kosztach nie mówię, bo… Ten podział 90%:10% 
spowodowałby bardzo poważne konsekwencje. Nie 
będę już tego rozwijał.

Jest jeszcze jedna sprawa i ona jest przedmio-
tem mojej poprawki, którą za chwilę złożę. Była 
o tym mowa, pan senator Paszkowski o to pytał itd. 
Chodzi o to kryterium metrażowe: 100 m2 – miesz-
kanie; 150 m2 – dom. Zastanawiano się tutaj, jak to 
liczyć, czego nie liczyć itd. Ja mam inne pytanie: jak 
to właściwie uzasadnić? Tak na marginesie, na po-
czątku w Sejmie była mowa chyba o 75 m2 i 100 m2, 
a potem się pojawiło się to, co mamy dzisiaj. Muszę 
powiedzieć, że gdyby to trafiło do trybunału, to ja nie 
wiedziałbym, jak uzasadnić, dlaczego 75  m2 i 100 m2 

to było niedobrze, a 100 m2 i 150 m2 jest dobrze. Mam 
tutaj przed sobą opinię naszego legislatora, który za-
raz w pierwszych słowach pisze tak. Ja to przeczytam: 
„Oceny prawnej wymaga m.in. lista warunków, które 
powinien spełnić kredytobiorca ubiegający się o re-
strukturyzację walutowego kredytu mieszkaniowego, 
w tym w szczególności uzależnienie możliwości sko-
rzystania z restrukturyzacji kredytu od powierzchni 
użytkowej nieruchomości. Sposób określenia zakre-
su osób uprawnionych do restrukturyzacji kredytu 
może powodować m.in. następujące sytuacje: osoby 
gotowe wydać określoną kwotę, którym zależało na 
większym mieszkaniu, wybierały gorszą lokalizację 
tego mieszkania (np. obrzeża miast lub wieś), nato-
miast osoby, którym zależało na dobrej lokalizacji 
(np. centra dużych miast), za taką samą kwotę kupo-
wały mieszkania mniejsze. W konsekwencji osoby 
mieszkające w centrach dużych miast, często lepiej 
zarabiające, z racji tego, że mają mniejsze miesz-
kania, mogą skorzystać z restrukturyzacji kredytu, 
natomiast osoby gorzej zarabiające, mieszkające na 
prowincji, które kupiły większe «wielopokoleniowe» 
mieszkania lub domy, nie mogą skorzystać z restruk-
turyzacji. Pojawia się tu problem zgodności regulacji 
z zasadą równości”.

Podzielam ten pogląd i dlatego uważam, że to 
kryterium powinno zostać zmienione. Są propozy-
cje, żeby je w ogóle skreślić, ale ja bym tak daleko 
nie poszedł. Chcę zwrócić uwagę, że aczkolwiek ta 
ustawa nie jest ustawą pomocową, to jednak pewien 
element pomocy w niej występuje. Straty, które banki 
będą musiały zaksięgować, obniżą zyski banków, 
a w związku z tym zmniejszą podatek dochodowy, 
jaki te banki będą płacić do budżetu. Obliczenia 
w tym zakresie są już wykonane. W wariancie pół 
na pół sięga to chyba 2 czy 2,5 miliarda zł. Tak więc 
można powiedzieć, że budżet będzie w to zaanga-
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Panie Marszałku, czy tamci panowie mogliby 
w tej chwili nie rozmawiać? Mnie to rozprasza.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze 
Kleina, bardzo proszę, pan senator słusznie zauważa, 
że dobrze by było, aby wszyscy go słuchali. Bardzo 
proszę, Panie…)

Nie, Panie Marszałku, ja po prostu myślę, że jakaś 
powaga tej Izbie się należy, a nie śmichy-chichy jak 
w tamtych ławach.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Oczywiście, tym 
to się wyraża.)

Wracam do meritum sprawy. Otóż chodzi mi o to, 
że w tej sprawie rząd polski i odpowiedzialne w imie-
niu państwa polskiego urzędy, które mają pilnować 
jasnych reguł gry na rynku finansowym, w opinii wie-
lu obywateli zawiodły, a – że tak powiem – państwo, 
czyli władza, stanęło po stronie interesu banków. I to 
jest bardzo niedobre, to jest niedobre. Stanowisko, 
które przywołał pan senator Bierecki, jasno na to 
wskazywało.

A inne działania należy odebrać jako krokody-
le łzy ronione nad losem biednych frankowiczów, 
bardzo krokodyle łzy, takie duże, wielkie, krokody-
le łzy, ale w gruncie rzeczy to, co proponuje rząd, 
i niezmienienie tego stanowiska przed europejskim 
Trybunałem Sprawiedliwości daje jasne świadectwo 
co do intencji władzy w tej kwestii.

(Senator Bogdan Pęk: Prawdziwych.)
Tak jest.
Kolejna sprawa jest taka, że państwo pol-

skie dało traktować swój rynek, to znaczy obszar 
Rzeczypospolitej Polskiej, jako obszar Europy B, 
gdzie można wrzucać produkty finansowe, które 
przy standardach i nadzorze finansowym w innych 
cywilizowanych państwach europejskich nie zostałby 
dopuszczone do obrotu publicznego. To jest kolejna 
kwestia związana z tym, o czym dzisiaj mówimy. 
Przytoczona tu opinia, w której wskazano, że rynki 
finansowe czy instytucje bankowe rynek polski nie 
ze względu na jego potencjał, ale ze względu na ren-
towność traktują najlepiej, pokazuje istotę sprawy.

Wysoka Izbo! W moim głębokim przekonaniu 
zabrakło ze strony rządu, choć miał takie możliwo-
ści, radykalnej poprawy sytuacji osób, które wpadły 
w pętlę zadłużenia w wyniku skorzystania z tego 
produktu, z tak zwanego kredytu frankowego. Rząd 
polski tą ustawą, że tak powiem, po prostu darowuje 
obywatelom Niderlandii a nie wychodzi naprzeciw 
rozwiązaniu istotnego problemu społecznego.

Mam nadzieję, i wyrażam takie przekonanie, że 
europejski Trybunał Sprawiedliwości z troską się 
pochyli nad pytaniami rządu węgierskiego i stwo-
rzy wykładnię, którą będzie wykładnią sprawiedli-
wą. Bo w tym momencie chodzi o sprawiedliwość. 
Oczywiście, obywatele na własne ryzyko prowadzą 
swoje sprawy, ale chodzi o to, aby były cywilizowane 

jest taka, że przy kryterium, które proponuję, troszkę 
więcej kredytobiorców, mniej więcej o 10–15%, mo-
głoby skorzystać z restrukturyzacji niż w przypadku 
kryterium metrażu, które jest w tej chwili. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

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

Jackowski.

Senator Jan Maria Jackowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister! 
Panie Przewodniczący! Szanowni Goście! Szanowne 
Ofiary tak zwanych kredytów frankowych!

Dyskutujemy dzisiaj o czymś, co można by okre-
ślić jak dowcip o funkcjonowaniu niektórych banków: 
pożyczyłeś 100 tysięcy, oddałeś 200 tysięcy, masz do 
oddania 300 tysięcy. Tak w skrócie można by zde-
finiować produkt finansowy określany jako kredyt 
hipoteczny we frankach szwajcarskich. Nie chciał-
bym tutaj wchodzić w kwestię istoty mechanizmu, 
ponieważ była na ten temat mowa w czasie debaty, 
gdy przedstawiano wątpliwości, w czasie zadawa-
nia pytań, które mieli senatorowie, pytań kierowa-
nych zarówno do przedstawicieli komisji finansów, 
jak i do pani minister oraz pana przewodniczącego. 
Chciałbym powiedzieć o kilku innych, ogólniejszych 
sprawach.

Po pierwsze, zastanawiające jest dla mnie stano-
wisko rządu z października 2014 r., o którym mówił 
pan senator Bierecki, ponieważ ono stoi w jawnej 
logicznej sprzeczności z tym, co twierdzi rząd, mia-
nowicie z tym, że jest po stronie obywateli i po stronie 
frankowiczów.

Po drugie, dziwię się, że to stanowisko jest takie, 
a nie inne. Myślę, że być może kiedyś, w przyszłości, 
ktoś bardziej szczegółowo będzie badał mechanizm, 
który spowodował, że to stanowisko jest właśnie ta-
kie. Dziwię się też temu, że to stanowisko nie zosta-
ło zmodyfikowane po uwzględnieniu wiedzy, którą 
opinia publiczna ma w tej chwili o tym produkcie, 
o kredycie we frankach szwajcarskich. Myślę, że inna 
była sytuacja społeczna przed uwolnieniem przez 
Szwajcarię kursu franka szwajcarskiego, kiedy to 
mówiono, że wszystko było jasne i kredytobiorcy brali 
te produkty na własną odpowiedzialność i własne 
ryzyko. Z czasem opinia publiczna dowiadywała się 
o wielu szczegółach, które pokazują, że niektóre ban-
ki potraktowały rynek w Polsce tak jak…

(Rozmowy na sali)

(senator M. Borowski)
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(senator J.M. Jackowski) w 2015 r. przestał – był członkiem Rady Nadzorczej 
Banku Millennium i znakomicie był poinformowany 
o tym całym procederze frankowym, zapewne jako 
członek Rady Nadzorczej o tym słyszał, zatwierdzał 
plany. Jeśli więc miałbym, że się tak wyrażę, wejść 
w nutę senatora Dowhana, to powiedziałbym, że se-
natorowie Platformy Obywatelskiej powinni zwrócić 
uwagę swojemu przewodniczącemu, aby nie wpływał 
na opinię tego klubu. To tyle, żeby obnieść się krótko 
do tej interesującej dyskusji.

Chciałbym w trakcie tej debaty złożyć popraw-
kę. Poprawkę, która, jak myślę, wychodzi naprzeciw 
oczekiwaniom tak zwanych frankowców, osób, które 
są pokrzywdzone w związku z tym produktem fi-
nansowym, i jednocześnie sprawi, że banki nie stra-
cą na tym produkcie. Wydaje mi się, że to byłaby 
najbardziej sprawiedliwa poprawka. Otóż chciałbym 
złożyć poprawkę do art. 4 ust. 1 pkt 1 i nadać temu 
przepisowi następujące brzmienie… Dotychczasowe 
brzmienie jest takie: „pozostałą do spłaty kwotę kapi-
tału walutowego kredytu mieszkaniowego w walucie 
polskiej poprzez przeliczenie pozostałej do spłaty 
kwoty kapitału walutowego kredytu mieszkaniowego, 
wyrażonej w walucie obcej, według kursu kupna tej 
waluty, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, 
z dnia poprzedzającego dzień, w którym kredyto-
biorca wystąpił z wnioskiem, o którym mowa w art. 3 
ust. 1”. I tu dodalibyśmy zastrzeżenie: przy czym kurs 
ten nie może być wyższy od kursu przyjętego przez 
bank w dniu wypłaty kredytu dla wyliczenia kosztu 
kredytu. No, przecież banki, udzielając tych kredy-
tów, wyliczały ich koszty, także koszt walutowy. Jeśli 
więc zwiążemy spłatę z kursem, który został przyjęty 
w celu wyliczenia kosztu tego kredytu, to będzie to 
chyba najlepsze rozwiązanie. Oczywiście to będzie 
oznaczać, że banki będą musiały wyksięgować część 
przychodów, które sobie zaksięgowały z tytułu tych 
różnic kursowych – chodzi o przychody ze wzrostu 
kursu waluty. No ale przecież mówimy o tym, że ban-
ki nie przewidywały tego przychodu, nie chciały go, 
tak słyszymy w tej debacie. No to niech go nie mają, 
niech sobie to odpowiednio rozksięgują. Myślę, że 
Ministerstwo Finansów, które przecież potrafi bardzo 
szybko wydawać rozporządzenia o rachunkowości, na 
pewno wyjdzie naprzeciw potrzebom banków i po-
zwoli im to rozksięgować tak, żeby nie było wielkich 
bólów. Tak więc pozwalam sobie złożyć taką popraw-
kę, Panie Marszałku.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję bar-
dzo.)

Ale powiem jeszcze tak. Myślę, że w tej debacie 
zabrakło jednego – zabrakło pomysłu na to, jak ma 
wyglądać rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce. 
Jak ma wyglądać ten rynek? No, mamy doświadcze-
nie szaleństwa tak zwanych kredytów walutowych, 
które zrobiły w Polsce wiele złego. Oczywiście po-

warunki korzystania przez obywateli z tych produk-
tów finansowych, które są na rynku, oferowanych 
przez koncesjonowane instytucje.

I w zasadzie tyle miałem do powiedziana, a w spra-
wach szczegółowych zgłaszam poprawkę. Chodzi mi 
o to, aby art. 3 ust. 5 otrzymał brzmienie: jeżeli na 
dzień złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 1, 
kredytobiorca wychowuje troje lub więcej dzieci wła-
snych lub przysposobionych, o których mowa w art. 7 
ust. 1a ustawy z dnia 27 września 2013 r. o pomocy 
państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez mło-
dych ludzi, warunki, o których mowa w ust. 3 pkty 1 
i 2, nie mają zastosowania. Chodzi o to, żeby rodziny 
wielodzietne, które są w szczególnej sytuacji, jeżeli 
w momencie przystępowania do takiego produktu 
miały mieszkanie, ale w ich wypadku nie była to jakaś 
luksusowa inwestycja, tylko po prostu poprawianie 
trudnych warunków mieszkaniowych, były objęte tą 
regulacją. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Grzegorz Bierecki.

Senator Grzegorz Bierecki:
Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
No cóż, w tej debacie najłatwiej się zrobiło, kiedy 

przypominało się jakieś stare uchwały i dezyderaty, 
bo tak naprawdę to strasznie trudno było odpowia-
dać na te pytania i dać twarz czemuś, co jest wielką 
niesprawiedliwością. A już żeby wyjaśnić stanowi-
sko rządu, które zostało przedstawione Trybunałowi 
Sprawiedliwości – to na pewno będzie wymagało 
wielkiej ekwilibrystyki. Czekam, żeby to usłyszeć, 
kiedy pani minister będzie w stanie to kiedyś wy-
jaśnić.

Pan senator Dowhan w trakcie debaty apelował 
o to, żeby z debaty wyłączyli się ci senatorowie, któ-
rzy mają kredyty frankowe bądź których bliscy mają 
kredyty frankowe. Ja chciałbym zapewnić senatora 
Dowhana, który być może nas słyszy, że ani ja nie 
posiadam takiego kredytu, ani nikt z moich bliskich 
takiego kredytu nie posiada, i zawsze wszystkim 
odradzałem zaciągnięcie takiego kredytu, zawsze 
odradzałem. No, ale jeżeli jesteśmy przy wyłączaniu 
senatorów z prac, to mam nadzieję, że pan senator 
Dowhan skieruje swój apel do przewodniczącego 
klubu senackiego Platformy Obywatelskiej, pana se-
natora Rockiego, który od 1999 r. do połowy 2015 r. 
– mogę się nieco pomylić, ale w 2014 r. jeszcze jest 
to w jego oświadczeniu majątkowym, więc pewnie 
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(senator G. Bierecki) kas oszczędnościowo-budowlanych powinien szybko 
powiadomić rząd niemiecki i kilka innych rządów, 
powiedzieć, co oni tam mają, bo to przecież strasz-
ne. Oni nie wiedzą, że mają piramidy finansowe od 
kilkudziesięciu lat działające i zapewniające dostęp 
do taniego kredytu mieszkaniowego zwykłym nieza-
możnym ludziom. Kasy oszczędnościowo-budowlane 
mogłyby być pomysłem.

Kończąc już, Panie Marszałku, żeby nie naduży-
wać pańskiej cierpliwości, powiem, że chciałbym, 
żeby ten głos wybrzmiał, bo to jest jeden z pomy-
słów, to jest pomysł, który może ustabilizować rynek 
kredytów mieszkaniowych, może go ucywilizować, 
a pomoc państwa powinna być kierowana do tych 
oszczędzających w kasach oszczędnościowo-budow-
lanych, a nie do deweloperów, tak jak to wielokrot-
nie robiliśmy na mocy ustaw proponowanych przez 
Platformę Obywatelską. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz pan senator Henryk Cioch. Przygotowany? 

Przygotowany. Zawsze przygotowany.

Senator Henryk Cioch:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Sprawa jest niezmiernie istotna. Tutaj, widzę, jest 

jedna jedyna koleżanka z PO…
(Senator Bogdan Pęk: Ale ona już nie jest 

w Platformie.)
(Senator Helena Hatka: Niezależna.)
Nie? To ja nie wiedziałem. Przepraszam, bo byłem 

miesiąc nieobecny…
(Senator Maciej Klima: Senator Borowski.)
(Senator Grzegorz Bierecki: Też niezrzeszony.)
…więc nie uczestniczyłem też w pracach komisji 

po tym trzydniowym posiedzeniu przed Trybunałem 
Konstytucyjnym, tak że proszę mi wybaczyć. 
Frankowcy, frankowicze chyba się nie obrażą, ale 
nie byłem w stanie pracować.

Oczywiście zapoznałem się z materiałami. Tutaj 
mamy jeden projekt. Pani minister finansów wspo-
mniała, iż jest przygotowywany drugi projekt. 
Kilkaset spraw w sądach. Oczekiwanie na wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego.

Moje stanowisko jest takie, zresztą niejednokrot-
nie dawałem temu wyraz, zajmując je na piśmie. 
Niestety z tego, co jest w mediach, co jest na piśmie, 
trudno się wycofać, nawet jeżeli człowiek się pomyli, 
a każdy ma prawo do pomyłek. Więc ja chciałbym 
powiedzieć tylko o wystąpieniach, o pewnych kwe-
stiach prawnych, które powinny zostać uwzględnione 
w omawianej tu ustawie, wychodząc jednocześnie 
z założenia, że omawianego tu typu problemy – na 

wstały mieszkania, są te domy, tylko zawsze powsta-
je pytanie, czyje one będą później. Czyje one będą 
na koniec tych operacji? A więc brakuje dyskusji 
na temat tego, jak powinien być skonstruowany ten 
rynek. Jak to zrobić, żeby zwykli ludzie w Polsce, 
którzy zarabiają przeciętne pieniądze, mogli nabyć 
swoje mieszkania? Polska jest takim szczególnym 
krajem, jednym ze szczególnych krajów, kulturo-
wo, pod tym względem, że ludzie chcą mieć własne 
mieszkania. No, różnimy się w tym na przykład od 
Brytyjczyków czy nawet Niemców, którzy wynajmują 
sobie mieszkania. My jesteśmy w tej kulturze podobni 
do Włochów, którzy też chcą mieć własne domy, wła-
sne mieszkania. A jak dopomóc ludziom w zrealizo-
waniu tego marzenia? No, tutaj potrzebne jest chyba 
stworzenie instrumentów, które dobrze sprawdzają się 
na wielu rynkach w Europie. Już chyba kilkanaście 
lat temu Sejm przyjął ustawę o kasach oszczędno-
ściowo-budowlanych, która z uwagi na działalność 
Narodowego Banku Polskiego nie zmaterializowała 
się, bo żadna licencja nie została wydana, a potem 
jako bezużyteczna została uchylona. Ktoś nie chciał 
tego zrealizować, a banki bardzo lobbowały, twierdzi-
ły, że nie będzie kas oszczędnościowo-budowlanych, 
ale zrobią nam kasy mieszkaniowe. Tak? Wiele do-
brego z tych kas mieszkaniowych nie wynikło, bym 
powiedział. To taki chyba chybiony projekt, bo to już 
nie działa. W każdym razie na rozwiniętych rynkach 
finansowych takie kasy oszczędnościowo-budowlane 
działają. To jest przecież pomysł, który zapewnia kil-
kudziesięciu procentom Niemców, żeby tak odnieść 
się znowu do wizyty przedstawicieli niemieckiego 
parlamentu, dostęp do kredytu mieszkaniowego na 
warunkach, w ramach których rata jest przewidy-
walna przez cały okres kredytowania, wiadomo, ile 
będzie wynosiła rata kredytu przez cały okres, na 
który zawarto umowę kredytową.

Jest to związane z długoterminowym oszczędza-
niem, z oszczędnościami, które budują się w systemie 
finansowym i które finansują gospodarkę. Marzeniem 
byłoby przecież wrócić do takiego modelu, kiedy do 
łóżeczka dziecka rodzice czy dziadkowie wkładali 
książeczkę mieszkaniową, a potem z tych oszczęd-
ności gromadzonych przez wiele lat oraz z kredytu 
udzielanego przez instytucję nieagresywną, niespeku-
lacyjną można wybudować mieszkanie. Tak się dzieje 
przecież w kilkunastu krajach Unii Europejskiej. Nasi 
sąsiedzi Czesi, także Węgrzy, Słowacy mają takie 
kasy oszczędnościowo-budowlane i to działa.

Ja pamiętam, że gdy senator Kopeć pytał mini-
stra Szczurka o to, co on sądzi o kasach oszczędno-
ściowo-budowlanych, to on powiedział, że według 
niego to jest piramida finansowa. Różne instytucje 
minister Szczurek nazywa piramidami. W sprawie 
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(senator H. Cioch) kiedyś na Lubelszczyźnie to był zakład numer jeden, 
spółka giełdowa. A co się tam w tej chwili dzieje, 
po prywatyzacji? Akcje w dół… A ile tam tego typu 
kredytów zostało udzielonych? Są masowe zwolnie-
nia z pracy i związane z tym konsekwencje. Wielu 
rodzinom już nawet nie trzeba pomagać, to jest już 
bezprzedmiotowe. Z jakich przyczyn? No, tego mo-
żecie się państwo domyślić.

A co do analizy przepisów tej ustawy, to oceniam 
ją w sposób jednoznaczny i wielokrotnie dawałem 
temu wyraz. Ona niczego nie rozwiązuje, ponieważ 
tego typu umowy w mojej ocenie – a jestem profe-
sorem prawa cywilnego, prawnikiem, adwokatem 
– są nieważne czy będą uznane za nieważne. Choć 
nie można powiedzieć, że będą uznane za nieważne, 
ponieważ umowa, zgodnie z art. 58 kodeksu cywil-
nego, albo jest ważna, albo jest nieważna. Art. 58 
§3 wyraźnie mówi, że umowa sprzeczna z zasadami 
współżycia społecznego jest nieważna, i umowa może 
zostać unieważniona z powodu tak zwanej nieważ-
ności względnej. Ale na ten temat wypowiedzą się 
w ostateczności sądy. Uważam, że na szczęście będą 
to sądy, inaczej niż w przypadku opcji walutowych 
– a tego typu instrumenty funkcjonowały pomiędzy 
bankiem a przedsiębiorcą i umowy opcyjne narzu-
cały obligatoryjne rozpoznawanie spraw przez sądy 
arbitrażowe, z reguły przez jeden sąd arbitrażowy. 
Jakie jest w tej kwestii orzecznictwo? Jest ono znane. 
W tym zaś przypadku chodzi o sprawy konsumenckie 
i one będą rozpoznawane przez sądy cywilne. Lada 
chwila… no, nie chwila, bo to kwestia kilku miesięcy, 
niemniej jednak sądy w Polsce będą musiały rozstrzy-
gnąć ten problem, problem kluczowy: ważność bądź 
nieważność tego typu umów.

W związku z rozpatrywaną ustawą analizowa-
łem dokładnie przepisy kodeksu cywilnego i chciał-
bym zaproponować wprowadzenie dwóch poprawek. 
Odczytam treść tych poprawek i króciutko je wyja-
śnię.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Czas już mija…)
Poprawka pierwsza. W ustawie z dnia 28 lipca 

1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny uchyla 
się art. 13. Chodzi o art. 13 ustawy z 1990 r. przepi-
sów wprowadzających kodeks cywilny. Pani minister 
finansów, która tutaj występowała, w swoim wystą-
pieniu nawiązała do treści art. 358 §1 i §2 kodeksu 
cywilnego, zapominając jednak o §3 kodeksu cywil-
nego. A art. 13 stanowi, iż przepisy art. 12 ust. 2 oraz 
art. 3581 §3 kodeksu cywilnego nie mają zastosowania 
do kredytów bankowych oraz kwot zdeponowanych 
na rachunkach bankowych, jak również do kredytów 
i pożyczek o charakterze socjalnym. To pierwsza moja 
propozycja, poparta przez kilku senatorów, będąca 
być może wnioskiem…

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Panie Senatorze, 
proszę już zmierzać do końca.)

co wielokrotnie wskazywałem i zwracałem uwagę – 
zostaną w ten czy w inny sposób rozwiązane przez 
sądy. No i wówczas konieczna stanie się interwencja 
ustawowa, ponieważ – mówiłem to rok czy dwa lata 
temu – problematyka kredytów frankowych wiąże się 
z tak zwanym ryzykiem systemowym, problemem 
zarządzania ryzykiem. No, dla mnie to było śmiesz-
ne… Abstrakcyjne, źle powiedziałem. Nie śmieszne, 
a abstrakcyjne. Ja się znalazłem w Komisji Nadzoru 
Finansowego w 2006 r. Zarządzania ryzykiem… Dla 
prawnika to, że się tak wyrażę, temat tabula rasa. 
Następny punkt dzisiejszej debaty będzie związany 
właśnie ze wspomnianym zarządzaniem i z niebez-
pieczeństwem, jakie może zostać wywołane przez 
ryzyko systemowe. I ta problematyka… Nie chcę być 
Kasandrą i mówić, czy już wywołała, czy niebawem 
wywoła ryzyko systemowe. Pamiętam, jak byłem 
w Komisji Nadzoru Finansowego, to był 2006 r., 
i jeden z członków Komisji Nadzoru Finansowego, 
ówczesny wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, 
zrobił nam wykład na temat ryzyka związanego z kre-
dytami hipotecznymi w Stanach Zjednoczonych i po-
wiedział o tak zwanym efekcie pęknięcia bańki my-
dlanej. W Stanach Zjednoczonych na masową skalę 
udzielano kredytów bez badania zdolności kredyto-
wej, bez badania zabezpieczeń. No i stało się to, co 
się stało – jedne banki upadły, a inne banki trzeba 
było ratować. 

I moje obawy związane są z funkcjonowaniem 
całego systemu finansowego w naszym kraju, któ-
ry funkcjonuje przecież na zasadzie naczyń połą-
czonych. I są, krótko mówiąc, dwie opcje. Pierwsza 
opcja… Nie chcę używać tu sformułowania „pomoc 
frankowiczom”, powiedziałbym raczej „pomoc podat-
nikom”. Bo chodzi o to, żeby budżet nie musiał póź-
niej ratować banków. Bo banki, SKOK, są potrzebne, 
prawda? Żadne państwo, żadna gospodarka bez insty-
tucji takiego typu nie może przecież funkcjonować.

Ja przyjrzałem się projektowi omawianej tu usta-
wy. Ten projekt nie rozwiązuje w zasadzie żadnego 
problemu. Uważam wręcz, że dzieli frankowiczów na 
dwie grupy. Frankowicze czy frankowcy są dobrze 
zorganizowani. W tej dużej grupie, wśród setek tysię-
cy osób jest bardzo wiele osób wykształconych, które 
korzystają z ekspertyz wybitnych prawników, z eks-
pertyz kancelarii prawnych. I, krótko mówiąc, chodzi 
o to, żeby ich podzielić. Część… Art. 3… Nie chcę go 
tutaj omawiać, pan marszałek Borowski wskazywał 
już na pewne wady wspomnianego przepisu. Takich 
wad znalazłoby się oczywiście więcej. Kogo objąć 
ustawą, kogo nie objąć… Druga ustawa dla tych, któ-
rzy już nie spłacają… Ja pytałem, jaki to jest procent, 
czy 1%, czy 2%, a może 10%… Ale powiem państwu 
uczciwie: Kopalnia Węgla Kamiennego „Bogdanka”, 
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zauważył pan Borowski – będzie to po prostu czysta 
lichwa.

No i o tym długo się dyskutowało, były liczne 
protesty itd. Rząd, delikatnie mówiąc, machał na to 
rączką. Koalicja rządowa też się tym specjalnie nie 
przejmowała. No ale przyszły wybory prezydenckie 
i okazało się, że frankowicze to jest jednak poważna 
siła. O, niektórzy mówią, że to circa milion głosów. 
Tyle mniej więcej straciła koalicja rządząca i pan pre-
zydent, który przegrał wybory, na niepotraktowaniu 
frankowiczów w sposób racjonalny.

I, proszę państwa, w tej sytuacji dzielna koalicja 
rządząca szybko, jak zwykle na kolanie, przygotowała 
ów projekt ustawy, nad którym dzisiaj debatujemy, 
a w którym, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom, 
założono, że 90% kosztów przewalutowania poniosą 
banki. No i byłyby upadły te banki, gdyby nie jak 
zawsze niezawodny nasz senator Kleina, który po-
spieszył bankom z pomocą…

(Wesołość na sali) (Oklaski)
… i natychmiast wystąpił z poprawką, żeby te 

koszty podzielić pół na pół. No, nie można powie-
dzieć, że tu nie ma jakiegoś wyjścia naprzeciw, bo 
przecież kredytobiorcy całego ryzyka kursowego nie 
biorą na siebie jak do tej pory, zupełnie bezkarnie, 
tylko zostaje ono podzielone pół na pół.

I, proszę państwa, można by nad tym przejść do 
porządku dziennego, gdyby nie to, co dzisiaj tutaj 
opowiedział nam senator Bierecki. Ten nasz kocha-
ny rząd, który tak martwi się o polską gospodarkę, 
a zwłaszcza o polskich podatników i polskich wy-
borców, napisał do kluczowej instytucji prawnej 
w Europie list, w którym zachowuje się jak skrajny 
lobbysta systemu bankowego. Skrajny lobbysta sys-
temu bankowego! Nie wiem, czy liczyli państwo na 
to, że ta informacja nie wyjdzie na światło dzienne. 
Przecież wszystkie wasze działania, opowieści itd. na 
tle tego jednego listu, w którym wyraźnie opowie-
dzieliście się za tym, żeby żadna krzywda nie stała 
się bankom w Polsce, tracą sens. Po prostu cała wasza 
wiarygodność w tej materii sprowadza się do tego, 
coście uczynili, pisząc do trybunału w Luksemburgu, 
że jesteście całkowicie przeciwni jakiemukolwiek 
naruszaniu interesu bankowego i – delikatnie mówiąc 
– podatników polskich i kredytobiorców polskich 
macie gdzieś. Taka jest po prostu prawda o waszym 
działaniu.

I teraz warto by zapytać, w nawiązaniu do tego, 
co powiedziałem: a gdzie były te nadzory finansowe, 
gdzie były te instytucje powołane do tego, żeby chro-
nić polskich przedsiębiorców, polskiego podatnika? 
Gdzie one były, jak ci bezkarnie rabowali na owe 
miliardy złotych polskie przedsiębiorstwa, polską 
gospodarkę, polskich kredytobiorców? Gdzie były? 
No, były zależne od banków w Polsce. Po prostu 
bankokracja to jest system, który w Polsce panuje. 

Chciałbym to złożyć na ręce pana marszałka.
I druga poprawka. W mojej ocenie ustawa nie roz-

wiązuje jakichkolwiek problemów, ale może wpłynąć 
na stanowisko sądów w toczących się sprawach, dla-
tego też proponuję wprowadzenie drugiej poprawki 
o treści następującej: „Po art. 8 dodaje się art. 8a w na-
stępującym brzmieniu: «Art. 8a. Przepisy niniejszej 
ustawy nie naruszają praw kredytobiorców związa-
nych z walutowymi kredytami mieszkaniowymi»”. 
(Oklaski)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Henryk Cioch: Dziękuję.)
Dziękuję bardzo za wystąpienie i dwie poprawki.
Teraz pan senator Bogdan Pęk. Bardzo proszę.

Senator Bogdan Pęk:

Panie Marszałku! Pani Minister! Panie 
Przewodniczący! Wysoka Izbo!

Ciekawa debata, właściwie ballada o dobrym 
rządzie, wspaniałym nadzorze finansowym, dobrej 
koalicji rządzącej i złej opozycji.

(Senator Kazimierz Kleina: Opozycja jest dobra.)
Jak tak sięgam pamięcią w owe lata, co minęły, to 

najpierw sobie przypominam, jak wybitny działacz 
finansowy, niejaki Balcerowicz, zabrał był Polakom 
połowę oszczędności, a wartość książeczek miesz-
kaniowych z tysięcy sprowadził do groszy. To była 
pierwsza skuteczna reforma. Potem było kilka dal-
szych. Narodowe fundusze inwestycyjne – 10% ma-
jątku narodowego zmarnowano. Potem były otwarte 
fundusze emerytalne i w ogóle reforma emerytalna, 
w ramach której emerytury ludzi sprowadzono z 60% 
do 30% w stosunku do zarobków. Potem były opcje 
walutowe, którymi rąbnięto polskie firmy na jakieś 
co najmniej 20 miliardów zł. Następnie były poliso-
lokaty. Kilka milionów ludzi się na to nabrało i dzi-
siaj eksperci oceniają, że straty, jakie z tego tytułu ci 
ludzie poniosą, to będzie jakieś 25 miliardów zł. No 
i gdzie był wtedy ten wspaniały rząd, jeden, drugi, 
trzeci, czwarty, i ten jeszcze wspanialszy nadzór fi-
nansowy? Nikt nie protestował, nikt nie przewidywał.

No i mamy wreszcie owe słynne kredyty franko-
we. No, wyliczenia niezależnych ekspertów, bardzo 
poważnych, wskazują, że banki, które tych kredytów 
udzielały, zarobiły co najmniej 40 miliardów zł, a ten 
zysk jest osiągnięty głównie na zaksięgowaniu róż-
nicy kursowej jako przychodu. No i to muszą oddać, 
jeśli ma być minimum sprawiedliwości. To muszą 
oddać. W przeciwnym wypadku – tak jak słusznie 

(senator H. Cioch)
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(senator B. Pęk) żeście zrobili wszystko, podczas gdy każde dziecko 
wie, że w Polsce potęga lobby bankowego przera-
sta wszystkie siły polityczne i to ono stanowi prawa 
i rozwiązania. A skutki tego negatywnie wpływają 
na wszystkich – na polską gospodarkę, na polskiego 
podatnika i wreszcie na polskiego kredytobiorcę. To 
się musi skończyć. Dziękuję za uwagę. (Oklaski)
(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek Sta-
nisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Aleksander Pociej.
(Głosy z sali: Nie ma go.)
Nie ma.
Pan senator Robert Dowhan.
(Głosy z sali: Też go nie ma.)
Też nie ma.
(Głos z sali: Jeszcze pan…)
Jeszcze pan senator chce się zapisać do głosu, tak?
Bardzo proszę.

Senator Kazimierz Kleina
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym panu senatorowi Pękowi podziękować 

za tak dobrą opinię na mój temat. Naprawdę zawsze 
się cieszę, jak słyszę tyle życzliwych słów z jego stro-
ny. I wcale w tej chwili nie żartuję, rzeczywiście tak 
jest.

Chciałbym również, już na koniec, powiedzieć 
kilka słów w sprawie tej ustawy. Ona oczywiście nie 
jest idealna, my sobie zdajemy sprawę z dużych jej 
słabości, muszę jednak na koniec debaty nad tą usta-
wą wziąć w obronę polski nadzór finansowy, który 
konsekwentnie, przynajmniej od 2006 r., przestrze-
gał polskich obywateli w sprawach kredytów franko-
wych, i robił to czasami wbrew różnym środowiskom 
politycznym, które miały odmienne zdanie na ten 
temat. O tym była mowa także podczas wystąpień 
i pani minister, i pana przewodniczącego Komisji 
Nadzoru Finansowego. Przygotowując tę ustawę, nie 
działaliśmy – teraz również nie działamy – w interesie 
sektora bankowego, a szczególnie w interesie właści-
cieli sektora bankowego. Ta ustawa jest konstruowana 
w interesie tych wszystkich, którzy brali kredyty we 
frankach i innych walutach, kredyty walutowe lub 
denominowane w walutach innych krajów. To jest 
ustawa, która stara się zrównoważyć sytuację, jaka 
powstała w tej chwili. Ta ustawa mówi o tym, że 
chcemy stabilizować system bankowy w Polsce, że 
chcemy stabilizować sytuację tych wszystkich, któ-
rzy lokują swoje oszczędności w bankach, obojętnie, 
kto jest właścicielem tych banków. Przypominamy 
– ja także przypominam – że większość kredytów 

Jeżeli się z tym nie zrobi porządku, to lichwiarskie 
lobby bankowe z każdym dniem będzie się bogacić, 
a Polacy i polska gospodarka z każdym dniem będą 
biednieć. I tu idzie o to właśnie, o to idzie cała ta gra, 
żeby doprowadzić do takiej sytuacji, że kończy się 
bankokracja i zaczyna się egzekwowanie polskiego 
prawa od banków w Polsce, które w większości są 
bankami obcymi.

Proszę państwa, słyszeliśmy tu zapewnienia pana 
przewodniczącego KNF, że oni to wszystko mają 
w jednym palcu, że to kontrolowali. To skąd się bio-
rą doniesienia prasowe, którym nikt nie zaprzecza? 
Dlaczego nikt nikogo nie podaje do sądu za to, że 
w bilansach banków udzielających kredytów walu-
towych są śladowe ilości owych franków, które po-
dobno były? A istnieją informacje, że spready były 
tak zręcznie skonstruowane, że z własnych central 
kupowano drogiego franka, co w znacznej części 
pozwalało uniknąć należnego polskiemu fiskusowi 
podatku. Gdzie wówczas były te wszystkie instytucje 
kontrolne itd., itd.?

Tak nie może funkcjonować suwerenne państwo, 
które w Unii Europejskiej jest wyśmiewane. Już pra-
wie nigdzie w Europie nie ma tak, żeby można było 
prowadzić taką lichwiarską działalność, że spłata kre-
dytu inwestycyjnego, spłata kredytu hipotecznego 
znacznie przekracza wartość nieruchomości, pod któ-
rą był zaciągany. Tu nadal istnieje egzekucyjny tytuł 
bankowy, a banki, bym powiedział, śmieją się w żywe 
oczy. I co nam dzisiaj mówią? Jak wprowadzicie ta-
kie rozwiązania – a potwierdza to Związek Banków 
w Polsce… Dobrze powiedziałem, w istocie to jest 
Związek Banków w Polsce, a nie Związek Banków 
Polskich. Co oni nam mówią? Jak będziecie podska-
kiwać, to my was puścimy z torbami przed sądami, 
wymusimy na was odpowiednie odszkodowania za 
to, żeście nas narazili na straty. Dlatego tak mówią, że 
rząd Polski i KNF nie mówi: to wyście złamali prawo, 
bo udzielaliście kredytów, które w rzeczywistości 
nie były kredytami walutowymi. Kropka. To mówi 
nie Bogdan Pęk, to mówi cała gromada profesorów 
prawa i profesorów ekonomii, których lekceważycie, 
bo uważacie, że wasza przewaga w mediach kontro-
lowanych przez te banki wystarczy do tego, żebyście 
rządzili wiecznie.

Ja myślę, Panie Senatorze Kleina, że jednak fran-
kowicze spowodują, że odpoczniecie nieco, a my zo-
baczymy, co w tych papierach siedzi. Jak się okaże, 
że jest dokładnie odwrotnie, niż mówicie, to pewnie 
wynikną z tego konsekwencje.

Ja już jestem emerytem, ja wam tylko na koniec 
życzę, żeby wam się wszystko udało i żebyście mieli 
rację. Ale nie można Polaków traktować jak idiotów, 
którym można każdy kit wcisnąć, a przy tym udawać, 
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(senator K. Kleina) w Polsce, a przeciwko polskim kredytobiorcom, które 
wysłane zostało do instytucji europejskiej, stało się to 
w czasie jego jurysdykcji finansowej i jurysdykcji rzą-
dowej słynnej pani podróżniczki, która podróżuje po 
Polsce koleją. Trzeba powiedzieć, że to ma swoje głę-
bokie uzasadnienie, bo przecież pan minister Szczurek 
był głównym ekonomistą banku ING, dawnego Banku 
Śląskiego, który notabene kiedyś nie udzielił mi po-
życzki, choć miałem, że tak powiem, zdolność kredy-
tową – dostałem tę pożyczkę na drugi dzień w innym 
banku – dlatego że kiedyś się sprzeciwiałem prywaty-
zacji tego banku. I to jest odpowiedź na sformułowanie: 
nieważne czyje są banki. Ważne czyje są banki. Ci 
wszyscy, którzy uważają, że jest inaczej, po prostu źle 
życzą Polakom albo są lobbystami obcych interesów. 
Pan minister Szczurek, który jest bardzo dzielnym 
człowiekiem, bo przeszedł przecież z dużo wyższych 
zarobków na niższe, pochyla się w trudzie i znoju nad 
polskimi problemami, z całą pewności znał treść tego 
pisma. Pytanie: czy tak może postępować przedstawi-
ciel rządu polskiego, i to jeszcze w sposób niejawny?

Na koniec jedna, nieco humorystyczna rzecz. Jak 
państwo wiecie, powstała taka partia, co się nazywa 
Nowoczesna. Na jej czele stoi znany działacz bankowy, 
niejaki pan Petru. Złośliwi mówią, że to partia bankie-
rów. Dlaczego o nim dzisiaj mówię? Ten człowiek nie 
wychodzi z telewizji, piszą o nim wielkonakładowe 
gazety rano, w południe i wieczorem, i oscyluje w no-
towaniach blisko progu wyborczego. Proszę państwa, 
tenże człowiek sam kiedyś wziął kredyt frankowy, 
który następnie – jak się zorientował, czym to gro-
zi – bardzo szybko przewalutował. A potem, działa-
jąc w interesie banku czy banków, długo agitował za 
tym, żeby ludzie brali kredyty we frankach. Taka jest 
mentalność tego systemu. Jeżeli nie poradzimy sobie 
z tym, jeżeli nie będziemy w stanie stworzyć klasy 
politycznej, która w pierwszym rzędzie będzie repre-
zentować polskie interesy, nawet w Unii Europejskiej, 
w której de facto nie ma wspólnoty interesów, nie ma 
śladu demokracji i nie ma wspólnej polityki żadnej, 
z wyjątkiem polityki niemieckiej… Jeśli nawet w tej 
Unii Europejskiej nie będziemy w stanie w ramach 
racjonalizmu politycznego i ekonomicznego wywal-
czyć minimum polskiego interesu, to państwo polskie 
będzie się kurczyć i będzie państwem teoretycznym, 
a skutki tego będą się negatywnie przekładały na życie 
polskich obywateli. Myślę, Panie Senatorze Kleina, że 
to pan się myli, że ludzie dojrzeli do tego, żeby… Czas 
na zmiany. I to będą bardzo pozytywne zmiany dla 
Polski. Dziękuję bardzo. (Oklaski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan senator Henryk Cioch się zgłasza. Bardzo 

proszę.

zaciąganych w walutach obcych to były kredyty za-
ciągane także w polskich bankach, gdzie dominu-
je polski kapitał. Może błędy popełniali ci, którzy 
brali te kredyty, może byli niepotrzebnie namawiani 
przez niektórych bankowców. I dlatego ciężar tego 
przewalutowania – przecież mówimy, że banki nie są 
bez winy w tym całym systemie – będzie nałożony 
także na te banki. Mam nadzieję, że może w dłuższej 
perspektywie – a kredyty hipoteczne są kredytami 
wieloletnimi – sytuacja części kredytobiorców wcale 
nie będzie aż tak dramatyczna i że sytuacja złotego 
polskiego, sytuacja innych walut zagranicznych na 
tyle się zmieni, że te kredyty będą jeszcze nie aż tak 
nieopłacalne jak w tej chwili.

Pan senator Cioch powiedział, że te umowy, któ-
re były zawarte przed laty, to są umowy nieważne 
z mocy prawa. Chciałbym, żeby tak było. Może rze-
czywiście senator Cioch, który jest wybitnym pro-
fesorem prawa, adwokatem, spróbowałby wygrać 
jedną, dwie, trzy takie sprawy, tak aby te sprawy 
zakończyć w odpowiedni sposób. Bo mówienie o tym 
i przeprowadzenie takiej operacji to są dwie różne 
rzeczy. Senatorze Cioch, zaangażować się, znaleźć 
sposób, pokazać, że to jest możliwe, a nie tylko o tym 
mówić. Wówczas wszyscy będziemy dużo bardziej 
szczęśliwsi. Bo jeżeli się okaże, że jest tak, jak pan 
mówi czy jak inne koleżanki i koledzy senatorowie 
mówią, no to po prostu ta ustawa nie będzie w ogóle 
musiała wchodzić w życie, ona nie będzie do nicze-
go potrzebna. A wszyscy będą szczęśliwi. Wówczas 
z tymi problemami, jakie się pojawią, banki będą 
musiały poradzić sobie w inny sposób. Ta ustawa jest 
ustawą awaryjną, dotyczącą tej sytuacji, powstałą 
po to, żeby pomóc. Jak ona zadziała, to zobaczymy 
w praktyce. Senator Pęk mówił z takim optymizmem 
– w tej sprawie jego optymizmu nie podzielam – że 
w przyszłej kadencji może rządzić ktoś inny, a nie 
nasze środowisko. No jeżeli tak by się stało, to będą 
mogli pokazać, jak wspaniałe ustawy potrafią przy-
gotowywać. Bo w poprawkach, które zgłosili, wcale 
tego nie widać. No ale zobaczymy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Pęk, bardzo proszę.

Senator Bogdan Pęk:
Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni 

Państwo!
Wychodzę jeszcze raz na mównicę, gdyż pewnie 

niepocieszony byłby pan minister Szczurek, gdybym 
mu szczerych pozdrowień nie przekazał z tego miej-
sca. Jak dowodzą daty tego pisma w obronie banków 
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pan senator Kazimierz Kleina i pan senator Robert 
Dowhan.

Czy przedstawiciel rządu chce ustosunkować się 
do przedstawionych wniosków bądź dyskusji? Czy 
pani minister chce zabrać głos? Ma pani taką moż-
liwość.

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna: Panie Marszałku, myślę, że bę-
dziemy jeszcze dyskutować podczas obrad komisji. 
Dziękuję.)

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

Jednocześnie informuję, że głosowanie w sprawie 
rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod 
koniec posiedzenia Senatu.

(Głos z sali: Jeszcze zamknięcie dyskusji.)
Nie powiedziałem, że zamykam dyskusję? Jeśli 

tego nie powiedziałem, to przepraszam bardzo… No 
tak, faktycznie nie powiedziałem.

Zamykam dyskusję.
Głosowanie pod koniec posiedzenia, komisja…
Dziękuję bardzo.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzecie-

go porządku obrad: ustawa o nadzorze makroostroż-
nościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu 
kryzysowym w systemie finansowym.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1047, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1047 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych, senatora Piotra Gruszczyńskiego 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Piotr Gruszczyński:
Panie Marszałku! Panie Ministrze! Wysoki 

Senacie!
Mam zaszczyt w imieniu Komisji Budżetu 

i Finansów Publicznych, która obradowała 27 sierp-
nia, przedstawić sprawozdanie w sprawie ustawy 
o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem 
finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie 
finansowym.

Otóż głównym celem tej ustawy jest wdroże-
nie do polskiego porządku prawnego dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 
2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji 
kredytowych do działalności oraz z nadzoru ostroż-
nościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami 
inwestycyjnymi.

Ustawa wprowadza do prawa polskiego formalne 
ramy organizacji polityki makroostrożnościowej i po-

Senator Henryk Cioch:

Ad vocem. Tak się składa, iż z panem senatorem 
Kleiną mam przyjemność współpracować praktycz-
nie całą kadencję. Ta współpraca jako tako nam się 
układa, pomimo że jestem po tej drugiej stronie. 
Chciałem tylko powiedzieć…

(Senator Kazimierz Kleina: Bardzo dobrze się 
układa.)

Jestem adwokatem, ciągle czynnym. Jako ad-
wokat występowałem w todze przed Trybunałem 
Konstytucyjnym. Co prawda w tej chwili z powo-
du braku czasu po sądach nie biegam, ale myślę, że 
niebawem toga będzie w częstszym użyciu. Zresztą 
zawsze zwracałem uwagę na to, iż raczej jakaś tam 
szczególna bieda, brak klientów mi nie groziły i nie 
grożą. Oczywiście te wszystkie sprawy, które są w są-
dach, czyli wszelkiego rodzaju umowy, umowy po-
życzki, umowy kredytowe, klauzule, mnie jako profe-
sora prawa cywilnego… Jutro na posiedzeniu komisji 
głębiej wyjaśnię, o co mi chodziło, tutaj nie chciałem 
zawracać głowy. Jest tak zwana duża klauzula rebus 
sic stantibus, jest tak zwana mała klauzula rebus sic 
stantibus. Pani minister powiedziała o części arty-
kułu, ale o tej najistotniejszej, która chroni interesy 
banków w tym przedmiocie, nad którym debatujemy, 
pani minister nie wspomniała. Ale ja jako prawnik, 
adwokat wierzę w wymiar sprawiedliwości, wierzę, 
iż w tym przedmiocie zapadną wyroki, które będą 
zgodne z prawem, będą sprawiedliwe i ten problem 
rozstrzygną w sposób jednoznaczny.

Jeżeli chodzi o interwencję ustawodawczą – być 
może się powtórzę, ale jeszcze raz to mówię – to ona 
była, jest i będzie konieczna. Bardziej zasadna jest ta 
interwencja, która jak się domyślam, jest przygoto-
wywana przez Sejm i jest obecnie w fazie projektu, 
czyli mająca na celu…

(Senator Kazimierz Kleina: …pomoc socjalną.)
…pomoc tym, którzy nie są w stanie obsługiwać 

tego typu kredytów. A takich osób jest nie 2%, to 
jest większy procent. I tutaj jest problem. Bo w tych 
rejonach, o których mówię, domy jednorodzinne, na 
które wzięto po kilkaset tysięcy kredytu, a dzisiaj 
tym osobom przychodzi spłacać ponad 1 milion zł 
kredytu, można kupić za 200–250 tysięcy zł.

(Senator Kazimierz Kleina: To prawda, tylko…)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyj-

nym na piśmie złożyli: pan senator Jan Rulewski, 
pan senator Marek Borowski, pan senator Jan Maria 
Jackowski, pan senator Grzegorz Bierecki, pan se-
nator Henryk Cioch, pan senator Aleksander Pociej, 
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Ustawa o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

(senator sprawozdawca P. Gruszczyński) Senator Marek Rocki:

Dziękuję bardzo.
Panie Marszałku! Pani Minister! Szanowni 

Państwo!
Lektura omawianej ustawy wzbudziła pewne 

wątpliwości Biura Legislacyjnego. Po lekturze ma-
teriałów przedstawiających te wątpliwości doszedłem 
do wniosku, że są one zasadne i chcę złożyć w tym 
zakresie poprawki. Ponadto chcę zwrócić uwagę na 
dwie z kilku poprawek merytorycznych, które chciał-
bym zaproponować.

Mianowicie w jednym z artykułów ustawy po-
wiedziane jest, że dom maklerski ma utrzymywać 
poziom funduszy własnych, o których mowa w innych 
częściach tego przepisu, w każdym czasie. W ekono-
mii, którą się zajmuję, pojęcie „każdy czas” oznacza 
czas mierzony w sposób ciągły, a nie w sposób dys-
kretny, czyli nie na koniec miesiąca, na koniec roku 
czy na koniec dnia, tylko w każdym ułamku sekundy. 
Ponieważ banki obowiązują podobne przepisy, a tam 
przepisu mówiącego o każdym czasie nie ma, wydaje 
się, że dobrze byłoby, żeby podobne przepisy obowią-
zywały w przypadku domów maklerskich. A więc 
proponuję, aby wykreślić słowa „w każdym czasie”.

W innym miejscu jest przepis, który mówi, że 
jeśli dom maklerski rażąco narusza przepisy – choć 
bez słowa „rażąco” – to podlega stosownej karze. 
Ta kara, swoją drogą, zgodnie z propozycją zawar-
tą w ustawie znacząco wzrośnie. Propozycja jest 
taka, aby tutaj dopisać słowo „rażąco”, analogicz-
nie do dotychczasowych przepisów, które mówiły 
o istotnych naruszeniach przepisów prawa, a tego 
typu rozwiązania w obecnych przepisach nie ma. 
Stąd propozycja zestawu poprawek, których część 
przedstawiłem.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Poprawki nie są podpisane, Panie Senatorze. 

Trzeba je podpisać własnoręcznie. Bardzo proszę.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Informuję, że wnioski o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożyli pan senator Marek Rocki i pan se-
nator Piotr Gruszczyński.

Zamykam dyskusję.
Czy pani minister pragnie jeszcze w tej chwili 

zabrać głos?
(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 

Izabela Leszczyna: Panie Marszałku, podobnie jak 
poprzednio – na posiedzeniu komisji.)

Dziękuję bardzo.
Ponieważ zostały złożone wnioski o charakte-

rze legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Budżetu 
i Finansów Publicznych o ustosunkowanie się do 

wołuje Komitet Stabilności Finansowej jako organ odpo-
wiedzialny za nadzór makroostrożnościowy nad syste-
mem finansowym. W wyniku rozwiązań przewidzianych 
w ustawie wzmocniona zostanie stabilność systemu fi-
nansowego, a prawdopodobieństwo wystąpienia kryzysu 
finansowego zostanie automatycznie ograniczone.

Na posiedzeniu komisji został złożony wniosek 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Tę propozycję poparło 
5 senatorów, 2 wstrzymało się od głosu. W związku z tym 
wnoszę o przyjęcie omawianej ustawy bez poprawek.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

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

(Senator Piotr Gruszczyński: Dziękuję bardzo.)
Dziękuję bardzo.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

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

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

(Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów 
Izabela Leszczyna: Panie Marszałku, jeśli będą py-
tania państwa senatorów…)

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?

(Senator Marek Rocki: Ja się zgłaszałem do dys-
kusji.)

Ja nie widzę… Ale zapisał się pan, Panie Senatorze?
(Senator Marek Rocki: Właśnie idę po poprawki. 

Teraz daję sygnał, że się zgłaszam.)
Nikt z państwa senatorów nie chce zadać pytania 

pani minister? Nie.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu… Pan senator 

Rocki zgłaszał się do dyskusji.
(Głos z sali: Ale go nie ma.)
(Głos z sali: Poszedł po poprawkę.)
No to chwilkę poczekamy na pana senatora.
(Senator Marek Rocki: Już jestem.)
Panie Senatorze, ja czekam na pana, bo teraz jest 

pana czas.
Bardzo proszę.
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Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania  

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych innych ustaw

(wicemarszałek S. Karczewski) niektórych obiektów w ramach inwestycji; dodaje też 
urządzenia wodne oraz zjazdy do katalogu obiektów, 
które mogą być objęte obowiązkiem budowy lub 
przebudowy. Poszerza zakres zawiadomień w po-
stępowaniu inwestycyjnym. Wprowadza możliwość 
zrzeczenia się odszkodowań w przypadku organów 
administracji publicznej. Wprowadza obowiązek po-
dania na żądanie organu przez podmiot, na rzecz 
którego ustanowiona jest hipoteka, aktualnej wy-
sokości wierzytelności zabezpieczonej hipotecznie. 
Przewiduje pomniejszenie odszkodowania płaco-
nego Lasom Państwowym o wartość drewna, które 
Lasy Państwowe pozyskały wskutek wycinki drzew 
z terenu inwestycyjnego. Przewiduje, że wygaśnięcie 
trwałego zarządu na nieruchomościach przeznaczo-
nych na pasy drogowe będzie ustalona decyzją ZRID 
i nie wymaga tutaj wydania takiej decyzji przez 
wojewodę lub starostę, to znaczy nie wymaga odręb-
nej decyzji. Przesuwa utratę mocy obowiązujących 
przepisów z roku 2020 na rok 2023. Obejmuje rów-
nież nowelizację prawa wodnego w zakresie terminu 
ważności pozwoleń wodnoprawnych oraz decyzji 
o środowiskowych uwarunkowaniach związanych 
z procesem inwestycyjnym. To są te najważniejsze 
zmiany wprowadzane w nowelizacji.

Wysoka Izbo, w imieniu Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej wnoszę 
o przyjęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Bardzo ser-
decznie dziękuję.

Proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej, pana senatora Andrzeja Owczarka, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Owczarek:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W dniu 27 sierpnia 2015 r. odbyło się posiedze-

nie Komisji Gospodarki Narodowej. Zajmowała się 
ona ustawą, o której mówił mój szanowny przed-
mówca. Ustawa nie wywołała specjalnej dyskusji. 
Wątpliwości budził jedynie punkt, który mówi o tym, 
że jeżeli przemawia za tym interes społeczny lub 
gospodarczy, to Skarb Państwa albo jednostka sa-
morządu terytorialnego mogą zrzec się całości lub 
części odszkodowania. Obawiano się, czy nie będzie 
to wykorzystywane w celu zachęcenia samorządów 
do rezygnacji.

Ale oprócz tego ustawa oczywiście nie budzi 
żadnych wątpliwości i komisja wnosi o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek.

przedstawionych wniosków i przygotowanie spra-
wozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czwar-
tego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1038, a spra-
wozdania komisji w drukach nr 1038 A i 1038 B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej, pana 
senatora Andrzeja Matusiewicza, o przedstawienie 
sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Andrzej Matusiewicz:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
W imieniu Komisji Samorządu Terytorialnego 

i Administracji Państwowej przedstawiam sprawoz-
danie z posiedzenia komisji, na którym omawialiśmy 
ustawę o zmianie ustawy o szczególnych zasadach 
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg 
publicznych oraz niektórych innych ustaw. Było to 
przedłożenie rządowe. Wpłynęło do Sejmu 19 czerw-
ca tego roku, a 5 sierpnia, po pozytywnym zaopinio-
waniu przez merytoryczną komisję sejmową, ustawa 
została uchwalona.

Generalnie ta ustawa ma usprawniać sam pro-
ces przygotowania i realizacji inwestycji drogowych 
w związku z wydatkowaniem funduszy unijnych 
w perspektywie finansowej 2014–2020. Te uspraw-
nienia mają polegać na przykład na sprecyzowa-
niu roli starosty w postępowaniu prowadzonym 
w związku z inwestycją drogową. Zmiany w ustawie 
przesądzają o tym, że dany wojewoda lub starosta 
wydaje decyzję dla całości inwestycji. Zmiany prze-
widują również to, że organy opiniujące inwesty-
cję będą musiały przedstawić niektóre dokumenty. 
Ustawa modyfikuje katalog elementów, które musi 
zawierać wniosek o zezwolenie na wydanie decyzji 
o realizacji inwestycji drogowej, czyli precyzuje, co 
powinien zawierać wniosek nazywany przez drogo-
wców w skrócie ZRID. Modyfikuje miejsce publika-
cji niektórych obwieszczeń związanych z procesem 
inwestycyjnym, między innymi strony będą też za-
wiadamiane o toczącym się postępowaniu admini-
stracyjnym, toczącym się w trybie postępowania 
elektronicznego, na stronie internetowej organu ad-
ministracji publicznej. Doprecyzowuje, że decyzja 
może dotyczyć nie tylko przebudowy, ale i budowy 
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Ustawa o zmianie ustawy – Prawo lotnicze

Senator Sprawozdawca  
Bogusław Śmigielski:

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 
Szanowna Pani Minister!

Mam zaszczyt i przyjemność przedstawić państwu 
w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej opinię 
dotyczącą ustawy o zmianie ustawy – Prawo lotnicze.

Ta zmiana ustawy jest wynikiem implementacji 
rozporządzenia Unii Europejskiej nr 255 z 25 marca 
2010 r. Zasadniczym celem tej zmiany jest wprowa-
dzenie do polskiego prawa zapisów, które uspraw-
niają ruch w jednolitej europejskiej przestrzeni po-
wietrznej. Chodzi tutaj głównie o zapis art. 15 tego 
rozporządzenia, w którym państwa członkowskie 
zobowiązują się wprowadzić sankcje w stosunku do 
podmiotów, które zarządzają lotniskiem i które po-
winny tworzyć plany zabezpieczenia lotniczego dla 
lotnisk oraz stosować je zgodnie z tymi zapisami.

Ustawa rozszerza dotychczasowy katalog kar ad-
ministracyjnych o kary pieniężne za naruszenie wła-
śnie obowiązków nałożonych na podmioty objęte tym 
rozporządzeniem. I w konsekwencji zostały również 
doprecyzowane zasady nakładania kar, które będzie 
nakładał prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Do 
ustawy dołączony jest katalog kar, podana jest rów-
nież ich wysokość.

Ponadto omawiana ustawa nakłada na podmioty 
zarządzające przepływem ruchu lotniczego obowią-
zek przedstawiania na wniosek koordynatora lub 
zarządzającego lotniskiem planu lotów. Takie plany 
mają też być udostępniane użytkownikom statków 
powietrznych, właściwym organom kontroli ruchu 
lotniczego, jak również innym instytucjom, które są 
wykazane w przedmiotowej ustawie, a przede wszyst-
kim prezesowi Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Ustawa nie budziła zastrzeżeń legislacyjnych. 
W Sejmie została przyjęta jednogłośnie. Ustawa zo-
stała również przyjęta na posiedzeniu komisji. 

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej re-
komenduję państwu przyjęcie wspomnianej ustawy 
bez poprawek.

Wspomnę jeszcze tylko, że są dwa terminy wejścia 
ustawy w życie. W zasadzie wchodzi ona w życie 
po czternastu dniach, ale zapisy o tym, że organiza-
torzy ruchu lotniczego nie mogą wprowadzać sobie 
do planów również kar, które potencjalnie mogliby 
zapłacić, będą obowiązywać od 1 stycznia 2016 r. To 
jest zrozumiałe, dlatego, że teraz plany finansowe są 
już gotowe, tak więc taka modyfikacja byłaby pro-
blemem czysto merytoryczno-organizacyjnym dla 
podmiotów zarządzających lotniskami.

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Jeszcze 
powtórzę: w imieniu Komisji Gospodarki Narodowej 
Senatu rekomenduję przyjęcie wspomnianej ustawy 
bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

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

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

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

Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 
prezentowania stanowiska rządu w toku pracy parla-
mentarnych został upoważniony minister infrastruk-
tury i rozwoju.

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

Witam na posiedzeniu panią minister Dorotę Pyć.
Pani Minister?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Dorota Pyć: Panie Marszałku, dziękuję.)
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
minister.

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

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

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

Dobkowski złożył… A nie, to wnioski legislacyjne, tak?
(Głos z sali: Tak.)
Informuję, że wniosek o charakterze legislacyjnym 

na piśmie złożył pan senator Wiesław Dobkowski.
Zamykam dyskusję.
Czy pani minister chce zabrać głos w tym mo-

mencie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Dorota Pyć: Dziękuję, Panie Marszałku.)
Dziękuję.
Ponieważ zostały zgłoszone wnioski o charakterze 

legislacyjnym, bardzo proszę Komisję Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej oraz 
Komisję Gospodarki Narodowej o ustosunkowanie 
się do przedstawionych wniosków i przygotowanie 
wspólnego 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 – Prawo 
lotnicze.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1039, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1039 A.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej, pana senatora Bogusława Śmigielskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.
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Ustawa o pracy na morzu

Określała to ustawa z dnia 23 maja 1991 r. o pracy na 
morskich statkach handlowych. Ustawa ta nie zawiera 
jednak regulacji, które wynikają z konwencji MCL.

Ustawa o pracy na morzu określa, w ślad za posta-
nowieniem konwencji MCL, minimalne wymagania 
dotyczące marynarzy i pracy na statku: warunki za-
trudnienia, zakwaterowania, zaplecza rekreacyjnego 
i wyżywienia, ochrony zdrowia, opieki medycznej, 
opieki społecznej oraz zabezpieczenia socjalnego. 
Ponadto ustawa zawiera przepisy mające na celu za-
pewnienie jej egzekwowania.

Omawiana ustawa stanowi transpozycję dyrek-
tyw, siedmiu dyrektyw Unii Europejskiej: pierwsza 
to dyrektywa Rady dotycząca minimalnych wymagań 
w dziedzinie bhp oraz w celu poprawy opieki me-
dycznej na statkach; druga to jest dyrektywa Rady 
dotycząca umowy w sprawie organizacji czasu pra-
cy marynarzy; trzecia to jest uchwała Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotycząca egzekwowania 
przepisów odnoszących się do godzin pracy mary-
narzy na pokładach statków zawijających do portów 
Wspólnoty; czwarta to jest dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady w sprawie minimalnego po-
ziomu wyszkolenia marynarzy; piąta to jest dyrek-
tywa Rady w sprawie wdrożenia umowy zawartej 
między Stowarzyszeniem Armatorów Wspólnoty 
Europejskiej a Europejską Federacją Pracowników 
Transportu w sprawie Konwencji o pracy na morzu; 
szósta to jest dyrektywa Parlamentu Europejskiego 
i Rady w sprawie kontroli przeprowadzanej przez 
państwo portu, a siódma to dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady dotycząca pewnych obo-
wiązków państwa bandery w zakresie zgodności 
z Konwencją o pracy na morzu.

Ustawa reguluje prawa i obowiązki stron stosunku 
pracy na statkach morskich o polskiej przynależności, 
pośrednictwo pracy dla osób poszukujących pracy 
na statkach morskich, wymagania dotyczące doku-
mentów związanych z pracą na statkach morskich, 
warunki pracy i życia marynarzy na statkach mor-
skich o polskiej przynależności oraz sprawy ochrony 
zdrowia i ochrony socjalnej marynarzy. Ustawa ta 
ma zastosowanie do statków morskich przeznaczo-
nych lub używanych do prowadzenia działalności 
gospodarczej.

Ustawa podaje między innymi definicję mary-
narza. W myśl ustawy marynarzem jest osoba po-
siadająca kwalifikacje zawodowe, a także inna oso-
ba zatrudniona na statku, z wyjątkiem osoby, która 
okazjonalnie wykonuje na statku pracę niezwiązaną 
z żeglugą morską.

W myśl ustawy na statku może być zatrudniona 
osoba, która ukończyła osiemnaście lat. Dopuszcza 
się też zatrudnienie młodocianego, który ukończył 
szesnaście lat, ale wyłącznie w celu przygotowania 
zawodowego. Ponadto na statkach mogą odbywać 

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora sprawozdawcy.

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

Projekt omawianej ustawy został wniesiony przez 
rząd. Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister infra-
struktury i rozwoju.

Czy przedstawiciel rządu pragnie zabrać głos 
w sprawie rozpatrywanej ustawy? Pani Minister?

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Dorota Pyć: Panie Marszałku, nie, dzię-
kuję.)

Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
minister.

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

Dziękuję.
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 szóste-
go porządku obrad: ustawa o pracy na morzu.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1045, a spra-
wozdania komisji – w drukach nr 1045 A i 104 5B.

Bardzo proszę sprawozdawcę Komisji Gospodarki 
Narodowej, pana senatora Wiesława Dobkowskiego, 
o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca  
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Gospodarki Narodowej ustawę o pracy na morzu. 
Ustawa została uchwalona w Sejmie 5 sierpnia 2015 r. 
Wdraża ona do polskiego porządku prawnego posta-
nowienia Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez 
Konferencję Ogólną Międzynarodowej Organizacji 
Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., a następnie 
ratyfikowanej przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 27 grudnia 2011 r. i obowiązującej od 
dnia 20 sierpnia 2013 r. Konwencja w skrócie nazywa 
się MCL.

W dotychczasowym stanie prawnym określone 
były warunki zatrudnienia na statkach morskich. 
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) pod pewnym warunkiem – jeżeli po każdym nie-
przerwanym okresie takiej pracy, nie dłuższym niż 
sześć tygodni, marynarzowi zapewnia się co najmniej 
taki sam okres wolnego od pracy pobytu na lądzie. 
Za zgodą marynarza okres takiej pracy może być 
przedłużony do trzech miesięcy.

Ustawa dotyczy także pracy, która jest wykony-
wana ponad obowiązujące marynarza normy czasu 
pracy, a także pracy wykonywanej ponad przedłużony 
dobowy wymiar czasu pracy, który wynika z obowią-
zującego marynarza rozkładu czasu pracy. Stanowi 
to pracę w godzinach nadliczbowych, dopuszczalną 
jedynie w przypadku potrzeb eksploatacyjnych stat-
ku albo konieczności zapewnienia bezpieczeństwa 
statku, czyli w szczególnych sytuacjach.

Ustawa określa zasady udzielania oraz wymiar 
przysługującego marynarzowi urlopu wypoczynko-
wego oraz urlopu wyrównawczego. Wymiar płatnego 
urlopu wypoczynkowego wynosi 2,5 dnia z upływem 
każdego miesiąca zatrudnienia statku.

Ustawa reguluje kwestie osobowe, dotyczące 
warunków pracy i przebywania na statku. Armator 
obowiązany jest zapewnić, aby pomieszczenia pracy, 
pomieszczenia mieszkalne, rekreacyjne, higieniczno-
-sanitarne oraz mesy na statku spełniały wymagania 
określone w konwencji MLC w zakresie powierzchni, 
oświetlenia, czystości powietrza, dopuszczalnego ha-
łasu i drgań. Zapewnia on także marynarzowi na stat-
ku bezpłatne zakwaterowanie i warunki do rekreacji 
oraz, jeśli to możliwe, inne udogodnienia mające na 
celu zaspokojenie potrzeb marynarzy. Zgodnie z usta-
wą armator ma zapewnić marynarzowi dostęp do 
opieki medycznej, w szczególności do profilaktycznej 
opieki zdrowotnej, zaopatrzenia w produkty lecznicze 
i wyroby medyczne, leczenia ambulatoryjnego, w tym 
stomatologicznego, oraz do leczenia szpitalnego.

Marynarz na podstawie tej ustawy ma prawo do 
składania skarg dotyczących niezapewnienia właści-
wych warunków pracy i życia na statku do swojego 
bezpośredniego przełożonego, do kapitana statku oraz 
do armatora. Armator, kapitan statku oraz prowadzą-
cy agencję zatrudnienia naruszający przepisy ustawy 
podlegają karze pieniężnej do wysokości nieprze-
kraczającej dwudziestokrotnego przeciętnego mie-
sięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 
albo karze grzywny wymierzonej w wysokości do 
30 tysięcy zł.

Na posiedzeniu komisji Gospodarki Narodowej 
byli obecni przedstawiciele związków zawodo-
wych: strona pracownicza Zespołu Trójstronnego do 
Spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, Federacja 
Związków Zawodowych Marynarzy i Rybaków, 
Krajowa Sekcja Morska Marynarzy i Rybaków NSZZ 
„Solidarność”, Ogólnopolski Związek Zawodowy 
Oficerów i Marynarzy. Związki przedstawiły ne-
gatywne stanowisko wobec tej ustawy wraz z uza-

praktykę zawodową praktykanci, zgodnie z progra-
mem nauczania w szkole lub kształcenia na kierunku 
studiów wyższych uczelni.

Marynarz może być zatrudniony na statku, je-
śli posiada dokumenty potwierdzające kwalifikacje 
zawodowe, ważne świadectwo zdrowia oraz ważną 
książeczkę żeglarską.

Marynarz, który jest obywatelem polskim, może 
wrócić do kraju na podstawie książeczki żeglarskiej 
w okresie dwunastu miesięcy od dnia utraty jej waż-
ności. Książeczkę żeglarską wydaje się na okres dzie-
sięciu lat, a praktykantom i pracownikom młodocia-
nym – na okres pięciu lat.

W ustawie określono również zasady prowadzenia 
pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na 
statkach. Przedsiębiorstwa prowadzące pośrednictwo, 
te agencje nie mogą pobierać bezpośrednio lub po-
średnio opłat od osób poszukujących pracy.

Zatrudnienie na statku następuje na podstawie 
marynarskiej umowy o pracę. Okres zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę na czas określony, a także 
łączny okres zatrudnienia na podstawie marynarskich 
umów o pracę na czas określony zawieranych mię-
dzy tymi samymi stronami stosunku pracy nie może 
przekraczać trzydziestu sześciu miesięcy, a przerwa 
między rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem 
kolejnej marynarskiej umowy o pracę nie może trwać 
dłużej niż dziewięćdziesiąt dni.

Marynarska umowa o pracę, której termin rozwią-
zania upływa podczas podróży morskiej, ulega prze-
dłużeniu do czasu przybycia statku do najbliższego 
portu. Jeżeli marynarz wrócił do portu w inny sposób 
niż statkiem, na którym jest wpisany na listę załogi, to 
również marynarska umowa o pracę ulega przedłuże-
niu do dnia przybycia marynarza do miejsca powrotu 
wskazanego w marynarskiej umowie o pracę.

Ustawa określa także czas pracy na statku prze-
bywającym w morzu. Ten czas nie może przekraczać 
pięćdziesięciu sześciu godzin w siedmiodniowym 
tygodniu pracy, a dla pracowników niepełniących 
wacht – czterdziestu sześciu godzin w sześciodnio-
wym tygodniu pracy. Maksymalny czas pracy nie 
może przekraczać czternastu godzin na dobę oraz 
siedemdziesięciu dwóch godzin na tydzień. Dobowy 
czas odpoczynku może zostać podzielony na dwie 
części, z których jedna nie może być krótsza niż sześć 
godzin, a przerwa między dwoma następującymi po 
sobie okresami odpoczynku nie może być dłuższa 
niż czternaście godzin.

Jeszcze słowo na temat czasu pracy. Ten czas pracy 
na statku obsługiwanym przez kolejno wymienia-
jące się załogi statku lub część załogi statku może 
być przedłużony na czternastu godzin na dobę i sie-
demdziesięciu dwóch godzin na tydzień, jednakże 
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) ośmiela się podjąć próby obarczenia ich jakimkolwiek 
kosztem, chociażby ten koszt był zwyczajowo i praw-
nie dzisiaj przypisany. Najbardziej jaskrawym przy-
kładem tego jest rezygnacja z nałożenia na zarządy 
portów obowiązku przekazywania odpisu z opłat por-
towych w kwocie 0,005 euro za jednostkę pojemności 
brutto na pokrycie kosztów opieki państwa portu nad 
marynarzem w tym porcie przebywającym. A war-
to dodać, że obowiązek organizowania takiej opieki 
spoczywa na państwie i wynika z ratyfikowanych 
przez Polskę umów międzynarodowych.

Projekt rządowy stawia zawód marynarza na stat-
kach spod biało-czerwonej bandery w pozycji obywa-
tela drugiej, a może i trzeciej kategorii. Powszechne 
prawo pracy ustanawia wynagrodzenie za nadgo-
dziny w wysokości 50% lub 100%. Rząd maryna-
rzom proponował 25%. Dotychczas obowiązujące 
polskie prawo pracy na statkach w tej sprawie od-
syła do powszechnego prawa pracy, czyli do owych 
„setek” i „pięćdziesiątek”. Dopiero po wykazaniu 
tej niesprawiedliwości przez stronę pracowniczą na 
forum Sejmu, rząd zawstydzony wprowadza tutaj 
autopoprawkę.

Proponowany przez rząd sposób rozliczania czasu 
pracy poprzez wprowadzenie pojęcia przeciętnego 
tygodnia pracy i sześciomiesięcznego okresu rozli-
czeniowego spowoduje kłopoty w określeniu, co jest 
nadgodziną, a co nią nie jest, zwłaszcza że armator 
będzie miał pół roku na rozliczenie czasu pracy, czyli 
czas pokrywający cały okres zaokrętowania na jed-
nym statku.

Projekt rządowy całkowicie zmarginalizował 
kwestie zabezpieczenia społecznego marynarzy za-
mieszkałych w Polsce i zatrudnianych na statkach 
o przynależności innej niż polska.

Nawet bardzo pozytywne w swojej wymowie 
określenie liczby stu osiemdziesięciu trzech dni poza 
krajem jako warunku zwolnienia z obowiązku po-
datkowego nie jest połączone z wyjaśnieniem sze-
regu związanych z tym kwestii technicznych i może 
spowodować, że niektórzy z marynarzy, na przykład 
zatrudnieni na promach, w ogóle z tej opcji nie będą 
mogli skorzystać.

Każdy pracownik w Polsce ma prawo do urlopu 
wypoczynkowego. Marynarz, z uwagi na spędzanie 
w miejscu pracy nie tylko dobowego, ale kilkumie-
sięcznego czasu wolnego oraz świąt i dni wolnych od 
pracy uzyskał prawo do urlopu dodatkowego zwanego 
wyrównawczym. Aktualne przepisy mówią o pra-
wie do od ośmiu do dziesięciu, a nawet więcej dni 
urlopu wyrównawczego za miesiąc zaokrętowania. 
Propozycja rządu to pięć dni.

Na koniec należy jeszcze poruszyć kwestię bezpie-
czeństwa. Autorzy konwencji wskazują na znaczenie, 
jakie ma zatrudnienie na statku wystarczającej liczby 
marynarzy, dla zagwarantowania, że jest on eksplo-

sadnieniem. Myślę, że każdy z państwa senatorów 
otrzymał to stanowisko. My otrzymaliśmy je na po-
siedzeniu komisji. Pytania na sesji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy w 2015 r. skierowane do rządu RP 
w sprawie ratyfikacji Konwencji o pracy na morzu… 
Jak będą szczegółowe pytania, to opowiem, jakie za-
strzeżenia wnosiły związki. Bardzo krytycznie od-
niosły się do tej ustawy o pracy na morzu.

Ustawa została przyjęta większością głosów: 5 
głosów było za jej przyjęciem, 3 – przeciw, nikt nie 
wstrzymał się od głosu. 

W imieniu Komisji Gospodarki Narodowej proszę 
Wysoką Izbę o przyjęcie tej ustawy bez poprawek. 
Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz bardzo proszę sprawozdawcę Komisji 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, pana se-
natora Roberta Mamątowa, o przedstawienie spra-
wozdania komisji.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Robert Mamątow:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Przedstawiona ustawa ma na celu wdrożenie do 

polskiego systemu prawnego konwencji o pracy na mo-
rzu oraz określenie aktów prawnych Unii Europejskiej 
regulujących wykonywanie pracy na statkach. Ustawa 
ma uregulować takie kwestie jak prawa i obowiązki 
stron stosunku pracy na statkach morskich o polskiej 
przynależności, zasady pośrednictwa pracy dla osób 
poszukujących pracy na polskich statkach, kwestie 
wymaganych dokumentów związanych z pracą na 
statkach polskich, warunki życia na takich statkach 
oraz ochrona zdrowia i ochrona socjalna marynarzy.

Wysoka Izbo! Należałoby zadać pytanie, jak rzą-
dowa ustawa o pracy na morzu ma się do rzeczywi-
stych oczekiwań czy potrzeb armatorów. Według sta-
nowiska strony pracowniczej Zespołu Trójstronnego 
do spraw Żeglugi i Rybołówstwa Morskiego, to 
jest Federacji Związków Zawodowych Marynarzy 
i Rybaków, Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy 
i Rybaków NSZZ „Solidarność” i Ogólnopolskiego 
Związku Zawodowego Oficerów i Marynarzy, w spra-
wie rządowego projektu ustawy o pracy na morzu, 
nowe rozwiązania proponowane przez rząd PO i PSL 
cofają nas cywilizacyjnie. To jest stanowisko związ-
ków zawodowych. Rząd w obawie przed niechęcią 
zarządów firm, dla których często jest głównym albo 
jedynym właścicielem czy akcjonariuszem, nawet nie 
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(senator sprawozdawca R. Mamątow) wypowiedzi, ale nie do fałszowania przebiegu po-
siedzenia komisji. Pan senator jedynie zapytał, jakie 
było stanowisko związków zawodowych, i uzyskał 
od pani minister odpowiedź, że powołany został spe-
cjalny zespół, który pracował wspólnie ze związka-
mi zawodowymi w poszukiwaniu kompromisu, i że 
znaczna część uwag związków zawodowych znalazła 
odzwierciedlenie w projekcie ustawy, a ostatnie po-
prawki zostały wprowadzone na etapie sejmowym. 
Tak wyglądała praca w komisji.

Proszę państwa, jest to nowa ustawa, wdrażająca 
zarówno zapisy ogólnej konwencji Międzynarodowej 
Organizacji Pracy, konwencji o pracy na morzu, 
jak też dyrektywy, które wymienił pan senator 
Dobkowski. Trzeba mieć świadomość tego, że to 
jest ogromne przedłożenie, które po raz pierwszy ma 
kompleksowo uregulować kwestię pracy marynarzy. 
Zapewne każdy z państwa ma w pamięci protesty 
marynarzy, którzy domagali się ochrony, ponie-
waż, tak twierdzili, na statkach nie obowiązywała 
praktycznie żadna ochrona. Wkraczały kontrole, 
wkraczała Policja i okazywało się, że marynarze są 
wykorzystywani, pracują w okropnych warunkach. 
Nie jestem specjalistą, być może ta ustawa jeszcze 
nie jest doskonała, nie spełnia wszystkich oczekiwań 
i pracodawców, i pracobiorców, marynarzy, zapewne 
jak każdy kompromis. Ale trzeba mieć świadomość, 
że jest ogromnym postępem w stosunku do tego… 
Chciałem powiedzieć, że w stosunku do tego, co 
było, ale tego właśnie nie było. Bez tej ustawy nara-
zimy się na bardzo poważne sankcje ze strony Unii 
Europejskiej. Pytałem o to na posiedzeniu komisji – 
szkoda, że pan senator o tym nie wspomniał, więc ja 
o tym informuję – i było mówione, że oprócz sankcji 
administracyjnych grożą nam wręcz sankcje finan-
sowe. Biorąc to wszystko pod uwagę, zgłosiliśmy 
z senatorem Libickim wniosek mniejszości popie-
rający stanowisko Komisji Gospodarki Narodowej 
dotyczące przyjęcia ustawy bez poprawek w nadziei, 
że jak ta ustawa wejdzie w życie, odsłoni wszystkie 
swoje plusy i minusy i będzie można do niej wrócić. 
Dzisiejszy stan, można by powiedzieć, całkowite-
go braku uregulowań należy zakończyć, nie można 
narażać państwa polskiego na to, by były płacone 
kary i by ścigano nas za nieprzestrzeganie zarówno 
konwencji o pracy na morzu, jak i wymienionych 
wcześniej dyrektyw. Składamy ten wniosek z uwagi 
na poczucie odpowiedzialności, wierząc, że przy-
kładamy rękę do znaczącej poprawy sytuacji ma-
rynarzy w stosunku do tego, co obowiązuje teraz.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę…

atowany bezpiecznie i wydajnie, z uwzględnieniem 
ochrony statku – na marginesie mówiąc, zupełnie 
pominiętej w projekcie – i w związku ze zmęcze-
niem marynarzy oraz szczegółami podróży statku. 
Ustawa musi uwzględniać istnienie jako minimum 
dwóch pojęć, to jest minimalnej obsady bezpiecznej, 
pozwalającej na przemieszczenie się statku z punk-
tu A do punktu B w warunkach normalnych, oraz 
obsady operacyjnej, to jest pozwalającej zgodnie 
z obowiązującymi przepisami eksploatować statek 
bezpiecznie, z zapewnieniem mu wymaganej ochro-
ny, i wydajnie. Poziom obsady załogowej decyduje 
też o przyjęciu systemu pełnienia wacht. Poza bardzo 
nielicznymi wyjątkami system dwuwachtowy nie po-
zwala w warunkach współczesnej eksploatacji statku 
na spełnienie wymogów konwencji odnośnie do czasu 
pracy i wypoczynku. O systemie wachtowym projekt 
zupełnie nie wspomina, jakby twórcy zupełnie nie 
wiedzieli, w jaki sposób jest zorganizowana praca 
na statku. Obsada załogowa powinna też zapewnić 
bezpieczeństwo statku i przebywających na nim osób 
w sytuacjach nadzwyczajnych, na przykład awarii 
czy katastrofy.

Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
po przeanalizowaniu tych wszystkich materiałów, 
które złożyły związki zawodowe, wnosi o odrzucenie 
ustawy w całości. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz bardzo proszę sprawozdawcę mniejszości 

Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, 
pana senatora Mieczysława Augustyna, o przedsta-
wienie wniosku mniejszości komisji.

Senator Sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Pani Minister! Panie i Panowie 

Senatorowie!
Przede wszystkim małe sprostowanie. Komisja nie 

zajmowała się analizowaniem wniosków związków 
zawodowych, jedynie pan senator…

(Senator Robert Mamątow: Część komisji…)
Proszę referować to, co było na posiedzeniu ko-

misji, bo jest nieładnie, niegrzecznie nadużywać za-
ufania…

(Senator Robert Mamątow: Panie Senatorze, nie 
było pana…)

Panie Senatorze, jako przewodniczący komisji sta-
nowczo protestuję przeciwko takiemu sprawozdaniu, 
które nie odzwierciedla przebiegu posiedzenia ko-
misji. Ma pan prawo głosu, ma pan prawo do swoich 
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(wicemarszałek S. Karczewski) (Senator Wiesław Dobkowski: Trzystu.)
Chciałbym zwrócić uwagę, że tych marynarzy jest 

naprawdę niewielka liczba, bo gros polskich maryna-
rzy pracuje pod obcymi banderami.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
To wiemy. Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań. Nikt nie chce pytać. A pan 

senator chce o coś zapytać czy odpowiedzieć?
(Senator Wiesław Dobkowski: Chcę odpowie-

dzieć.)
Ale już padła odpowiedź.
(Senator Wiesław Dobkowski: Ale to pytanie było 

skierowane do wszystkich.)
(Senator Mieczysław Augustyn: Pan senator po-

wiedział, że może jeden senator odpowiedzieć.)
Ale jeden z panów senatorów już odpowiedział, 

chyba że pan ma inne zdanie, Panie Senatorze, i chce 
pan coś nowego powiedzieć.

(Senator Wiesław Dobkowski: Ja chciałbym tylko 
doprecyzować…)

Proszę bardzo. Jeśli doprecyzować, to proszę 
uprzejmie.

Senator Wiesław Dobkowski:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Mamątow powiedział, że tych mary-

narzy jest niewielu i rzeczywiście to jest naprawdę 
niewielka liczba, bo dotyczy to trzystu marynarzy, 
którzy są pod polskimi banderami, a wszystkich ma-
rynarzy, pod obcymi banderami, jest trzydzieści pięć 
tysięcy. Taka jest tu skala. Chciałbym tylko państwu 
uzmysłowić, że…

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Czyli to 
jest problem.)

…dużym problemem jest to, że właśnie wielu pol-
skich marynarzy nie skorzysta z tej ustawy. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Nie ma więcej pytań, tak? Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister infrastruk-
tury i rozwoju.

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

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Dorota Pyć: Tak, Panie Marszałku.)

Bardzo proszę, pani minister Dorota Pyć. Jest 
tu również przewodniczący Państwowej Komisji 
Badania Wypadków Morskich, pan Cezary Łuczywek.

(Senator Robert Mamątow: Mogę? Przepraszam, 
chciałbym uzupełnić swoje sprawozdanie, bo pan 
przewodniczący mi zarzucił, że moje sprawozdanie 
jest nierzetelne.)

Czyli w trybie sprostowania?
(Senator Robert Mamątow: Tak.)
Trzy minuty, Panie Senatorze, w trybie sprosto-

wania. Proszę bardzo.

Senator Robert Mamątow:
Chciałbym zwrócić uwagę na to, że senatorowie 

Stanisław Kogut, Waldemar Kraska i ja siedzieliśmy 
w jednym miejscu. Po zadaniu pytania pani mini-
ster i uzyskaniu odpowiedzi analizowaliśmy opinię 
związków zawodowych i doszliśmy do wniosku, 
że poprzemy tę opinię. I ja to dzisiaj przekazałem. 
A że pan przewodniczący tego nie słyszał, to trudno. 
Siedział pan bardzo daleko, może nie zwracał pan na 
to uwagi, ale tak było. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

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

Czy ktoś chce zadać takie pytanie? Pan senator 
Andrzej Matusiewicz. Bardzo proszę. Proszę o wska-
zanie, do którego senatora kieruje pan pytanie.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Kieruję to pytanie do wszystkich trzech panów 

senatorów sprawozdawców, ale wystarczy, jak jeden 
odpowie. Chodzi mi o czas pracy. Ustawa to wdro-
żenie konwencji MLC i dyrektyw unijnych. Ale chcę 
zwrócić uwagę na to, że w zależności od tego, czy to 
jest system wachtowy, czy nie… Tygodniowo to jest 
czterdzieści sześć godzin, pięćdziesiąt sześć godzin, 
w przypadku zmiany załogi – siedemdziesiąt dwie 
godziny, czternaście godzin itd. Ale czy to dotyczy 
również marynarza polskiego, który wykonuje pracę na 
statku zagranicznym, pod armatorem zagranicznym?

(Senator Robert Mamątow: Mogę odpowiedzieć.)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Pan senator Mamątow się zgłasza. Bardzo proszę.

Senator Robert Mamątow:
No niestety, Panie Senatorze, to nie dotyczy… 

To dotyczy tylko marynarzy pracujących pod polską 
banderą.
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(wicemarszałek S. Karczewski) związki zawodowe przedstawiły coś na kształt pro-
jektu ustawy – bo nie można tego nazwać projektem 
legislacyjnym – i niektóre rozwiązania, które miały 
charakter normatywny i nadawały się do wprowadze-
nia, do obecnej ustawy zostały wprowadzone.

Teraz po kolei. Jeżeli chodzi o zarzut, który został 
dzisiaj przywołany, związany z niewprowadzeniem 
przepisu określającego obowiązek uiszczania opłat 
portowych, to chcę powiedzieć, że na dziś w ogóle 
nie ma takiego przepisu, czyli trzeba się odnieść do 
stanowiska związków zawodowych w ten sposób, 
że jest ono niezgodne ze stanem normatywnym. My 
w tej ustawie wprowadzamy normę, z której wynika 
możliwość wnoszenia od tak zwanego tonażu statków, 
które wpływają do portów polskich, opłaty, która 
będzie kierowana do tak zwanych komisji socjalnych, 
zajmujących się tym, żeby marynarze przypływający 
na statkach do polskich portów byli, tak to określę, 
zaopiekowani, bo tak to w praktyce nazywamy.

Mamy bardzo dobre doświadczenia. Ja roz-
mawiałam z jednym z głównych przedstawicieli 
Duszpasterstwa Ludzi Morza, który zajmuje się pro-
wadzeniem takiej komisji socjalnej, i służył mi radą, 
aby jak najlepiej ten przepis przygotować. Ale muszę 
przyznać też rację związkom zawodowym w takim 
zakresie, że związki rzeczywiście w swoim wstęp-
nym projekcie w 2009 r. odniosły się do tego, że taka 
norma powinna się znaleźć w ustawie. My wyszliśmy 
naprzeciw tym propozycjom i wprowadziliśmy taką 
normę do ustawy. Więc to jest odbicie stanowiska 
związków zawodowych.

Jeżeli chodzi o te 25%, o których wspomniał pan 
senator, dotyczy to wynagrodzenia za nadgodziny, 
to ponieważ byłam obecna na posiedzeniu komisji 
sejmowej, muszę sprostować: nie czułam się zawsty-
dzona. Rząd nie czuje się zawstydzony. To nie jest po-
jęcie, to nie jest przymiotnik, określenie, który można 
do rządu odnosić. My wprowadziliśmy kolejną normę, 
która wyszła spod pióra związków zawodowych, wy-
chodząc naprzeciw związkom zawodowym. Mimo 
że to jest norma promarynarska, niekoniecznie jest 
proarmatorska i to też musimy wiedzieć. Bardzo waż-
ne jest zachowanie równowagi i na dziś ją mamy. To 
jest kolejny przykład, drugi przykład wprowadzenia 
rozwiązania oczekiwanego przez związki zawodowe.

Kolejna sprawa dotyczy stu osiemdziesięciu 
trzech dni. Tutaj też taka ogólna uwaga, dotycząca 
projektu ustawy o pracy na morzu. Dzisiaj ustawa 
o pracy na morzu miała za zadanie przede wszyst-
kim wprowadzić do polskiego porządku prawnego 
uregulowania dyrektyw unijnych i zapewnić wyko-
nanie postanowień konwencji MLC, a nie zmieniać 
system zabezpieczenia społecznego czy system po-
datkowy naszego państwa. Ale my w Ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju postawiliśmy sobie za punkt 
honoru, że postaramy się wprowadzić środki pomoco-

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Dorota Pyć: Mogę z miejsca?)

Nie. Bardzo proszę podejść tutaj, wypowiadamy 
się z mównicy.

Bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Dorota Pyć:
Panie Marszałku! Państwo Senatorowie!
Ja postaram się króciutko odnieść do tego, co zo-

stało przedstawione w sprawozdaniach panów sena-
torów. Przede wszystkim na samym początku bardzo 
ogólna uwaga, która jest bardzo ważna w ogóle dla 
filozofii, tak naprawdę, pracy na morzu, pracy na stat-
kach morskich.

Szanowni Państwo, ta ustawa jest najbardziej 
promarynarską i prospołeczną ustawą pracowniczą, 
jaka została opracowana w Polsce. Przede wszystkim 
implementuje ona do polskiego porządku prawnego 
siedem dyrektyw Unii Europejskiej, implementuje je 
w stopniu doskonałym. Jedna z tych dyrektyw ma na 
celu zapewnienie efektywności wykonywania posta-
nowień konwencji MLC, Konwencji o pracy na mo-
rzu. Polska, implementując dyrektywę, a wcześniej 
w 2011 r. ratyfikując konwencję MLC do polskiego 
porządku prawnego, weszła do systemu i podpisała 
się pod tak zwanym międzynarodowym morskim 
kodeksem pracy obowiązującym na całym świecie.

I tutaj krótko może nawiążę do pytania, które nie 
było skierowane do mnie, a dotyczyło czasu pracy. Te 
siedemdziesiąt dwie godziny obowiązują państwa na 
całym świecie, które są jakby pod rządami konwencji 
MLC, a nasza ustawa dotyczy czasu pracy polskich 
marynarzy, w wymiarze naszym, krajowym odnosi 
się do polskich marynarzy. Siedemdziesiąt dwie go-
dziny obowiązują cały świat w tej chwili, obowiązują 
wszystkie te państwa, które są stronami Konwencji 
o pracy na morzu.

I teraz może króciutko odniosę się do tego, co 
przedstawił pan senator Mamątow, do tego, co czy-
tał… Chodzi o to, co pan Kościk, przedstawiciel 
związków zawodowych, zaprezentował na posiedze-
niu komisji senackiej. Chciałabym, żeby było jasne, 
że ja dialog ze związkami zawodowymi prowadzę od 
dwóch lat. Jutro mijają dwa lata, od kiedy prowadzę 
dialog ze związkami zawodowymi w imieniu mini-
stra infrastruktury i rozwoju. I to jest jedyny zespół 
trójstronny, który nie przerwał prac. Jedyny, ten mor-
ski. Stąd też związki zawodowe zawsze aktywnie 
uczestniczyły i muszę przyznać, że przyczyniły się 
do tego, jaki kształt dzisiaj ma ta ustawa. W 2009 r. 
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(podsekretarz stanu D. Pyć) Czy ktoś z państwa senatorów pragnie…
Jest zgłoszenie. Pani Minister, przepraszam bar-

dzo, jest pytanie do pani. Przepraszam bardzo, ale 
gdyby pani zechciała wysłuchać i odpowiedzieć…

Bardzo proszę. Pan senator Wojciechowski.

Senator Grzegorz Wojciechowski:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Pani Minister!
Ja chciałbym się upewnić co do sytuacji tanich 

bander. Czy odnosi się to do wszystkich bander? Bo 
pani mówiła, że na całym świecie… Ale może tu być 
jakaś sytuacja w przypadku tanich bander, a przecież 
większość marynarzy jednak pływa pod tanimi ban-
derami. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Proszę bardzo, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Dorota Pyć:
Dziękuję bardzo za to pytanie.
Odpowiadając na to pytanie, w zasadzie chyba 

muszę odnieść się do tego, czym rządzi się rynek 
gospodarczy morski, czyli żegluga międzynarodo-
wa. To zjawisko, że tak powiem, ma wiele twarzy, 
a bez wątpienia jest ono udziałem kilku wiodących 
państw na świecie. Między innymi takim państwem, 
które ma najwięcej statków pod swoją tak zwaną wy-
godną banderą jest Panama, i to od wielu, wielu lat. 
Statki często też rejestrują się pod banderami takich 
państw jak Bahamy czy Vanuatu. Ale są też takie 
wygodne bandery jak bandera cypryjska, maltańska 
oraz grecka. I teraz tak: o ile do tych pierwszych 
pasowałby przymiotnik „tani”, bo one rzeczywiście 
są tańsze, o tyle do tych z państw członkowskich 
Unii Europejskiej już niekoniecznie. One nie są takie 
tanie, one są wygodne. A generalnie do wszystkich 
tanich bander odnosi się to, że po prostu armatorzy 
ponoszą jak najniższe koszty, rejestrując statki pod 
tymi banderami. I to jest cały problem. W samej Unii 
Europejskiej ten problem tak naprawdę został do-
strzeżony pod koniec 1988 r., a w 1989 r. już z dosyć 
dużą intensywnością. Pierwsze wytyczne w zakresie 
pomocy państwa dla sektora transportu morskiego to 
były wytyczne z 1998 r., które miały na celu wyhamo-
wanie procesu wyflagowywania się statków z państw 
członkowskich Unii Europejskiej pod tanie bandery 
pozaunijne, czyli właśnie takie jak panamska, jak 
Vanuatu czy jak Bahamów. I, pomimo że Komisja 
Europejska zaproponowała państwom do wykorzy-

we dopuszczalne wytycznymi Komisji Europejskiej, 
które Komisja Europejska opublikowała w 2004 r., 
a wśród tych środków pomocowych poza podatkiem 
tonażowym, który funkcjonuje w polskim porząd-
ku prawnym, jest na przykład możliwość ingerencji 
w system podatkowy.

I to nam się udało. Wprowadziliśmy środek po-
mocowy, właśnie te sto osiemdziesiąt trzy dni, czyli 
zwolnienie z podatku dochodowego marynarzy, któ-
rzy pływają w żegludze międzynarodowej pod polską 
flagą na polskim statku ponad sto osiemdziesiąt trzy 
dni. I to jest ekstra, ekstrainstrument, bardzo ważny, 
który ma sprzyjać zatrzymaniu bardzo negatywne-
go zjawiska wyflagowywania się statków pod obce 
bandery. To nie jest projekt tylko i wyłącznie polski, 
to jest projekt unijny, bo ten proces został zaobser-
wowany dziesiątki lat temu, a jest zjawiskiem wielce 
niekorzystnym z tego względu, że nie pozwala na 
kontrolę statku przez państwo przynależności statku, 
co waży na bezpieczeństwie morskim. W związku 
z tym jest to kolejna rzecz, z którą wychodzimy pro-
marynarsko, tym razem jest to podatek.

Następna sprawa. Jeżeli chodzi o dodatkowy urlop, 
to dziś nie mamy żadnych przepisów w tym zakre-
sie, więc my wprowadzamy pięć dni. To jest istotne. 
W projekcie związków zawodowych w 2009 r. nie 
było o tym mowy.

Następna sprawa to sprawa bezpieczeństwa 
w kontekście chociażby minimalnej obsady załogo-
wej. Nie wiem, czy związki to przeoczyły, ale my, 
rząd, w ustawie o pracy na morzu wprowadzamy 
zmianę do ustawy o bezpieczeństwie morskim, do 
art. 121. Wprowadzamy tam to zabezpieczenie zwią-
zane z bezpieczeństwem morskim. Nie wiem, może 
umknęło to związkom zawodowym.

I ostatnia, bardzo ważna kwestia to jest system 
dwuwachtowy. To niejako też umknęło. Tu nie mówi-
my o mechanizmie dwuwachtowym czy czterowach-
towym, tylko wprowadzamy limit godzin. Ten limit 
godzin odpowiada temu, co jest niezwykle istotne, 
czyli zapewnieniu bezpiecznego poziomu obsady 
załogowej. Tyle tytułem uwag, które się pojawiły.

Ja mogłabym jeszcze dużo mówić na temat na-
szych morskich kwestii, ale nie chciałabym zabierać 
państwu senatorom cennego czasu.

Uprzejmie proszę o, że tak powiem, spolegliwość 
wobec tej ustawy. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Minister.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pani 
minister.
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(podsekretarz stanu D. Pyć) du: tym rynkiem rządzi gospodarka międzynarodowa, 
globalna, a każdy armator bardzo dokładnie prowadzi 
rachunkowość i rozeznanie tego rynku. Bez pomocy 
państwa udzielanej tymi instrumentami pomocowymi 
tak naprawdę armatorzy nie mają zbyt wielu możliwości. 
W takiej sytuacji, która jest w tej chwili, wobec nad-
podaży powierzchni ładunkowej, tak naprawdę trzeba 
myśleć i perspektywicznie, i bardzo dynamicznie, bo 
czasem dosłownie w dwudziestu czterech godzin trzeba 
pomyśleć, jak zarządzić ładunkiem, statkiem, załogą, 
czyli jak dobrze prowadzić ship management. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Jeszcze trzy pytania, Pani Minister.
Proszę, pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Pani Minister, krótkie pytanie: ilu polskich mary-

narzy pływa pod obcymi banderami, a ilu pływa pod 
naszą, polską banderą?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Momencik, Pani Minister, proszę sobie zapisywać 

te pytania i udzielić odpowiedzi w bloku.
Pan senator Matusiewicz, bardzo proszę.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Pani Minister, mnie chodzi o rozdział dotyczący 

odpowiedzialności karnej. Większość tych unormo-
wań odnosi się do przestępstw. Czy pani może nam 
tutaj powiedzieć, jaka dotychczas była skala tego typu 
spraw? Myślę, że wcześniej też były przepisy, które 
to regulowały. Czy na przykład prowadzący agen-
cje zatrudnienia, armatorzy… Te przepisy są dość 
kazuistyczne, prawda? Przykładowo przechowanie 
na statku kopii marynarskiej umowy o pracę przez 
okres, w którym marynarz jest wpisany na listę załogi 
statku… Są tam określone dość wysokie grzywny co 
do tego, co się kwalifikuje jako przestępstwo. Czy 
może pani powiedzieć, ile takich spraw jest przed 
sądami morskimi?

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
To pytanie, Pani Minister, może być również skie-

rowane do przewodniczącego Państwowej Komisji 
Badania Wypadków Morskich.

(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 
i Rozwoju Dorota Pyć: Dobrze.)

Jeszcze pan senator Wojciechowski, bardzo proszę.

stania środki pomocowe, to one korzystały z nich 
zgodnie ze swoimi możliwościami finansowymi, jak 
też budżetowymi. Bo to działa na takiej zasadzie, że 
są pewne instrumenty, o których mówimy, że to są in-
strumenty pomocowe, i państwo członkowskie może 
– ale nie musi – skorzystać z wprowadzenia ich do 
swojego krajowego systemu prawnego. Wprowadzają 
je największe potęgi morskie, nawet licząc się z tym, 
że to oznacza duże koszty budżetowe i one potem 
że nie zawsze się im zwrócą. Ale żeby zastopować 
ten proces, decydują się na takie działania. Z tym że 
w pierwszym etapie, od wprowadzenia wytycznych 
z 1998 r. do roku 2004, kiedy Komisja Europejska 
wprowadziła nowe wytyczne pomocowe, ten proces 
nie został zatrzymany, jak wykazały badania, i statki 
spod bander unijnych dalej wyflagowywały się pod 
bandery państw trzecich. Troszeczkę może ten proces 
został wyhamowany w odniesieniu do niektórych 
państw po 2004 r., ale, tak jak mówię, to wszystko 
zależy od tego, ile tych środków pomocowych zosta-
nie wprowadzonych.

W wytycznych z 2004 r. jest ich osiem. My na razie 
w polskim porządku prawnym, tak jak wspomniałam, 
mamy podatek tonażowy. Chcemy wprowadzić zwol-
nienie z podatku dochodowego od osób fizycznych 
dla marynarzy, ale są jeszcze inne środki pomocowe. 
Wszystko zależy od tego, jakie będą możliwości bu-
dżetowe. Proszę pamiętać, że założenia tej ustawy zo-
stały przyjęte 22 lipca 2014 r., kiedy myśmy jeszcze 
mieli nad sobą procedurę nadmiernego deficytu. To 
zwolnienie podatkowe jest takim wyjściem naprzeciw, 
jeśli chodzi o marynarzy. Jednak generalnie w pla-
nach rządu byłoby to, żeby wprowadzić również inne 
środki pomocowe, na przykład wesprzeć armatorów 
refundacją części składki armatorskiej albo wprowa-
dzić specjalne możliwości, które polegałyby na tym, 
że byłyby instrumenty skierowane na wsparcie szkoleń 
dla marynarzy, bo taki środek też jest, w celu poprawy 
ich umiejętności i kompetencji. Jest to bardzo ważne, 
bo kwalifikacje oni mają, ale żeby te kwalifikacje mo-
gły zapracować na morzu w konkretnej, bardzo trud-
nej, nieprzewidywalnej sytuacji, potrzebne jeszcze są 
kompetencje, które zadziałają wśród grupy marynarzy 
i na poszczególnych marynarzy z osobna. Są jeszcze 
na przykład możliwości wsparcia dla różnego rodzaju 
urządzeń ekologicznych, które mogłyby być zakładane 
na statkach i zmniejszałyby ryzyko przedostawania się 
zanieczyszczeń do środowiska morskiego; taki środek 
też jest. A więc Unia Europejska jest na takiej drodze, że 
stara się zatrzymywać proces wyflagowywania i stara 
się mieć kontrolę nad flotą. Komisja Europejska nie jest 
jednak zadowolona z postępów, których się spodziewała, 
dając państwom członkowskim możliwość wprowa-
dzenia instrumentów pomocowych, z prostego wzglę-
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powiem z głowy, ile tych spraw jest, ale tych spraw 
jest niewiele. Nie wiem, może rzeczywiście pan prze-
wodniczący, tak jak pan marszałek słusznie zasuge-
rował, ma większą wiedzę w tym zakresie, ile tych 
spraw akurat jest, jeżeli chodzi o dokumenty.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: A pozo-
stałe pytania, Pani Minister?)

To jeszcze może kwestia tej kontroli, bo to jest 
bardzo ciekawe.

(Wicemarszałek Stanisław Karczewski: Właśnie. 
Bardzo proszę.)

Jeżeli chodzi o Unię Europejską, to nie ma mowy 
o tym, żeby na obszarze Unii Europejskiej nie było kon-
troli, te kontrole są przeprowadzane. Ale kontrole są 
również przeprowadzane na statkach na całym świecie. 
U nas w Europie było jedno z pierwszych memoran-
dów, memorandum paryskie, które zostało podpisane 
w 1982 r. I to memorandum paryskie w sprawie kontroli 
państwa portu wprowadziło system kontroli statków 
w portach Unii Europejskiej. To była właśnie odpowiedź 
na to, że statki nie były kontrolowane, że nie było tej 
genuine link, czyli tej bezpośredniej więzi pomiędzy 
państwem przynależności a statkiem. Zdecydowano 
się na wprowadzenie poza obowiązkami państwa ban-
dery również obowiązków państwa portu związanych 
z kontrolą statków obcych zawijających do portu. I ten 
system działa mniej więcej tak, że jak statek wpływa 
do jakiegoś portu europejskiego, przechodzi kontrolę 
i okazuje się, że on nie spełnia wymogów konwencji 
międzynarodowych, przepisów z zakresu, nie wiem, 
bezpieczeństwa, warunków pracy zawartych w kon-
wencjach MLC, STCW, SOLAS czy MARPOL, to ten 
statek automatycznie jest wpisywany do rejestru, porty 
na trasie tego statku są informowane i mogą takiego stat-
ku nie wpuścić ze względu na ryzyka, które ten statek 
stwarza. Stąd też, powiedzmy, w Unii Europejskiej ta 
kontrola bardzo sprawnie działa. Ale takich memoran-
dów jak nasze memorandum paryskie jest w zasadzie 
na całym świecie kilka. Jest na przykład memorandum 
tokijskie, czyli dla Azji. W tej chwili te systemy kontroli 
statków w portach funkcjonują na całym świecie i to jest 
związane właśnie ze zjawiskiem tanich bander.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
To były już wszystkie pytania do pani minister, 

tak? Czy ktoś jeszcze… Nie.
Dziękuje bardzo, Pani Minister.
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Dorota Pyć: Dziękuję bardzo.)
I bardzo proszę…
(Przewodniczący Państwowej Komisji Badania 

Wypadków Morskich Cezary Łuczywek: Krótko…)
Krótka odpowiedź? To bardzo proszę z miejsca. 

Proszę bardzo, Panie Przewodniczący.

Senator Grzegorz Wojciechowski:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! Pani Minister! Chciałbym zapytać 

jeszcze o jeden wątek, który tutaj nie był poruszony. 
Przynajmniej dwie z tych tanich bander na wstępie oferują 
armatorom to, że nie będą sprawdzani, kontrolowani itd. 
Więc tutaj też jest moim zdaniem spore zagrożenie i pew-
na zachęta do łamania tych przepisów. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Bardzo proszę, Pani Minister.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Dorota Pyć:
Dziękuję uprzejmie, Panie Marszałku.
Odpowiadając na pytanie o liczbę polskich mary-

narzy, powiem, że jest około trzydziestu pięciu tysięcy 
polskich marynarzy, którzy pływają w żegludze mię-
dzynarodowej na statkach podnoszących bandery ca-
łego świata, że się tak wyrażę. Jest około trzydziestu 
pięciu tysięcy polskich marynarzy. W tej chwili, jeżeli 
chodzi o polskich marynarzy, którzy są zatrudnieni na 
statkach podnoszących polską banderę, ale statkach, 
które uprawiają żeglugę międzynarodową, czyli na 
statkach handlowych w międzynarodowej żegludze, 
to jest ich około sześćdziesięciu pięciu. Dlatego nam 
bardzo zależy na tym, żeby statki wróciły pod pol-
ską banderę i żeby marynarze byli zaokrętowani na 
statkach podnoszących polską banderę.

Jeżeli chodzi o na przykład dokumenty, które są 
wydawane, bo to też odzwierciedla pewną sytuację, 
to nasze urzędy morskie wydają średnio rocznie mniej 
więcej pięć tysięcy książeczek żeglarskich, czyli ob-
sługują tych naszych marynarzy, jeżeli chodzi o do-
kumenty. I to jest też istotne.

Jeżeli chodzi o pytanie, które dotyczyło spraw, 
czyli odpowiedzialności karnej… Tutaj sytuacja wy-
gląda tak, że armator jest zobowiązany, żeby statek 
był wyposażony we wszystkie dokumenty. I oczy-
wiście są kontrole. To są kontrole, które są związane 
z podstawą prawną zawartą w kodeksie ISM, czyli 
kodeksie, który dotyczy zarządzania bezpieczną eks-
ploatacją statku i zapobieganiem zanieczyszczaniu. 
On wymaga tego, żeby na statku znajdowały się od-
powiednie dokumenty. Zresztą to nie tylko ten kodeks 
tego wymaga, ale również nasze polskie przepisy wy-
magają tego, żeby cała dokumentacja była na statku. 
W tej chwili wygląda to tak, że kapitan w zasadzie 
ma biuro na statku, ma jeden pokój, w którym ma 
dokładnie biuro, i tam ma wszystkie dokumenty; one 
są odpowiednio zafoliowane, zabezpieczone. Ja nie 
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emocjonalnie związana z tą ustawą – na to, skąd się 
bierze ta negatywna ocena związków zawodowych 
wobec tej ustawy. Ja myślę, że jest to krzyk rozpaczy 
marynarzy w odpowiedzi na to, co się dzieje dzisiaj 
z polską żeglugą morską i z samymi marynarzami. 
Słyszeliśmy wszyscy, że sześćdziesięciu pięciu – 
myślę, że jest ich jednak trochę więcej… Pani sama 
powiedziała, że dzisiaj sześćdziesięciu pięciu mary-
narzy pływa pod polską banderą, podczas gdy w su-
mie jest ich trzydzieści pięć tysięcy. No to jest jakaś 
przepaść… To znaczy, że nasze państwo w ogóle nie 
prowadzi polityki morskiej, odsunęło się od morza. 
I stąd ta negatywna opinia związków zawodowych 
będąca takim krzykiem rozpaczy po to, żeby państwo 
zawróciło z tej drogi. No to tak wygląda. Dlaczego 
marynarze uciekają do obcych bander? Dlatego, że oni 
mają w naszym kraju kilkakrotnie mniejsze zarobki 
niż za granicą. Podam państwu przykład, który jest 
bardzo miarodajny. W Świnoujściu jest market Lidl, 
500 m od granicy. Za granicą, w Niemczech, jest taki 
sam Lidl. Lidl to jest niemiecka firma. Prawda? I wy-
obraźcie państwo sobie, że w polskim Lidlu zarabia 
się średnio 1 tysiąc 500 zł, a w niemieckim – 1 tysiąc 
500 marek. A to ten sam pracodawca!

(Głos z sali: Euro!)
Euro, przepraszam, oczywiście euro. A to ten sam 

pracodawca. Nie może być takiej sytuacji, że… A tak 
samo jest właśnie z marynarzami. Nie może być tak, 
że nasze państwo nie reaguje i nic w tym kierunku nie 
robi. Dlatego opinia tych marynarzy, tych związków 
zawodowych jest właśnie taka, a nie inna.

Ja rozumiem panią minister, to na pewno jest krok 
w dobrym kierunku, tylko że to jest, że tak powiem, 
tuptanie w miejscu, truchtanie w miejscu i wiele 
z tego nie wynika. Bo jeżeli to jest ustawa dla kilku-
dziesięciu polskich marynarzy, to jest to naprawdę… 
Nic czy niewiele to znaczy. Dlatego mój apel jest taki: 
należy oczywiście robić to, co pani robi, ale robić to 
zdecydowaniej, i należy wrócić do polityki morskiej. 
I tyle. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
Dla porządku informuję, że… Informuję, że lista 

mówców została wyczerpana.
Dla porządku informuję, że pani senator Anna 

Aksamit złożyła swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
W dyskusji… Pani minister chce się jeszcze od-

nieść, czy już nie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury 

i Rozwoju Dorota Pyć: Panie Marszałku, ja chciała-

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Przewodniczący  
Państwowej Komisji Badania  
Wypadków Morskich  
Cezary Łuczywek:

Dziękuję bardzo.
Cezary Łuczywek, szef Państwowej Komisji 

Badania Wypadków Morskich.
Ja chciałbym zabrać głos w dwóch sprawach. Po 

pierwsze, chciałbym niejako rozwinąć to, co pani mi-
nister przed chwilą mówiła w odpowiedzi na pytanie 
pana senatora dotyczące armatorów, którzy mogą nie 
chcieć przeprowadzać kontroli na statkach. Tak, oni 
mogą traktować ulgowo… Nie, to znaczy… Może 
jeszcze raz. Państwo rejestru może potraktować ulgo-
wo armatora, który w tym państwie taniej bandery się 
zarejestrował. Wprawdzie opłaty rejestrowe mogą być 
mniejsze, sprzęt, który zostanie zainstalowany na tym 
statku, może być tańszy, ale w momencie, kiedy ten 
statek zostanie zarejestrowany i wypłynie w świat, to 
tak zwana kontrola państwa portu – konwencja MLC 
wskazuje na sposoby tej kontroli – będzie tak samo 
rygorystyczna jak dla każdego innego statku. A więc 
nie jest ważne, czy on będzie pod tanią banderą, czy 
też będzie to tak zwany armator narodowy.

Druga sprawa dotyczy odpowiedzialności karnej. 
Przepisy, które proponujemy w naszej ustawie, są szer-
sze. Gama tych przepisów jest dużo szersza, co wynika 
z tego, że dyrektywa 2009/13, której postanowienia 
przetransponowaliśmy do naszego prawa, wymaga, 
by naruszenia przepisów były obarczone sankcjami. 
I stąd tyle tych przepisów karnych. To są głównie kary 
za naruszenia praw pracownika. Podobne przepisy są 
w ustawie z 1991 r., która obecnie obowiązuje. Tam 
były tylko trzy artykuły, dużo krótsze, a tu jest ich 
więcej, gdyż wprowadzamy kilka nowych instytucji. 
Przykładowo regulujemy sprawę pośrednictwa pra-
cy. I dlatego też, tak jak pan senator powiedział, jest 
kara na przykład za złe skonstruowanie umowy czy 
na przykład za wprowadzenie w błąd marynarza przy 
podpisywaniu umowy. Za to jest przewidziana kara dla 
tego pośrednika. Tych kar jest więcej, ale musi ich być 
więcej, ponieważ jest dużo nowych przepisów, których 
w ustawie z 1991 r. nie było. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
I bardzo proszę o zabranie głosu pana senatora 

Mamątowa.

Senator Robert Mamątow:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Chciałbym zwrócić uwagę państwa, a szczególnie 

pani minister – bo wiem, że pani minister jest bardzo 
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(wicemarszałek S. Karczewski) mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut 
obcych do waluty polskiej oraz do ustawy o nadzorze 
makroostrożnościowym nad systemem finansowym 
i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym 
odbędzie się w dniu 4 września 2015 r., w piątek, 
o godzinie 8.15 w sali nr 217.

Kolejny komunikat. Wspólne posiedzenie Komisji 
Gospodarki Narodowej oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej w sprawie rozpatrze-
nia wniosku do ustawy o pracy na morzu odbędzie 
się jutro, 4 września, o godzinie 8.30 w sali nr 182.

Następnie o godzinie 8.40 w sali nr 182 odbędzie 
się posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Gospodarki 
Narodowej, które rozpatrzą wnioski do ustawy 
o zmianie ustawy o szczególnych zasadach przygoto-
wania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicz-
nych oraz niektórych innych ustaw. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
To wszystkie komunikaty, tak?
(Senator Sekretarz Andrzej Pająk: Tak.)
Dziękuję bardzo.
Ogłaszam przerwę do dnia jutrzejszego do godzi-

ny 9.00. Dziękuję bardzo.

bym bardzo serdecznie wszystkim panom i oczy-
wiście panu marszałkowi podziękować. Dziękuję 
bardzo.)

Dziękuję bardzo.
W dyskusji… Tak, w dyskusji senatorowie nie 

zgłosili wniosków o charakterze legislacyjnym, ale 
komisje przedstawiły odmienne wnioski. Bardzo 
więc proszę Komisję Gospodarki Narodowej oraz 
Komisję Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o ustosunkowanie się do przedstawionych wniosków 
i przygotowanie wspólnego sprawozdania.

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

I na tym kończymy.
Poproszę o ogłoszenia, komunikaty.

Senator Sekretarz Andrzej Pająk:
Komunikat pierwszy. Posiedzenie Komisji 

Budżetu i Finansów Publicznych poświęcone rozpa-
trzeniu wniosków zgłoszonych na osiemdziesiątym 
pierwszym posiedzeniu Senatu do ustawy o szczegól-
nych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów 

(Przerwa w posiedzeniu o godzinie 19 minut 13)



(Wznowienie posiedzenia o godzinie 9 minut 00)

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

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Wznawiam posiedzenie.
Proszę senatorów sekretarzy o zajęcie miejsc przy 

stole prezydialnym.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu siódme-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ob-
szarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admi-
nistracji morskiej oraz niektórych innych ustaw.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1046, a spra-
wozdanie komisji – w druku nr 1046 A.

Witam panią minister Dorotę Pyć, podsekretarz sta-
nu w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju, specja-
lizującą się między innymi w problematyce morskiej.

Bardzo proszę pana senatora Wiesława 
Dobkowskiego o przedstawienie sprawozdania Komisji 
Gospodarki Narodowej dotyczącego tej ustawy.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Mam zaszczyt przedstawić w imieniu Komisji 

Gospodarki Narodowej sprawozdanie tej komisji 
dotyczące ustawy o zmianie ustawy o obszarach 
morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej oraz niektórych innych ustaw.

Zasadniczym celem tej ustawy jest wdrożenie do 
polskiego porządku prawnego, w terminie do dnia 
18 września 2016 r., przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/89/UE z dnia 23 lipca 
2014 r. ustanawiającej ramy planowania przestrzennego 
obszarów morskich. Oprócz tego przepisy regulują 
przebieg linii podstawowej morza terytorialnego i gra-
nic polskich obszarów morskich oraz szczegółową pro-
cedurę uzgadniania planów zagospodarowania prze-
strzennego polskich obszarów morskich. Do ustawy 
wprowadzono także przepisy ustanawiające morską 

strefę przyległą, które usprawniają proces wydawa-ą, które usprawniają proces wydawa-, które usprawniają proces wydawa-
nia pozwoleń na wznoszenie oraz wykorzystywanie 
sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich 
obszarach morskich oraz uzgodnień dotyczących ukła-
dania i utrzymywania kabli i rurociągów w polskich 
obszarach morskich. Ustawa reguluje ponadto kom-
petencje organów administracji morskiej oraz dopre-
cyzowuje zadania morskiej służby hydrograficznej.

A oto najistotniejsze zmiany wprowadzone do 
ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i administracji morskiej.

Po pierwsze, nastąpiło doprecyzowanie definicji 
pojęcia morskich wód wewnętrznych i pojęcia mo-
rza terytorialnego, a także wprowadzenie przepisów 
regulujących przebieg linii podstawowej morza tery-
torialnego w celu precyzyjnego określenia morskiej 
granicy państwa.

Po drugie, chodzi o wprowadzenie przepisów 
dotyczących strefy przyległej do morza terytorialne-
go – której zewnętrzna granica będzie oddalona nie 
więcej niż 24 mile morskie od linii podstawowej – 
w celu zapobiegania naruszaniu przepisów celnych, 
skarbowych, dotyczących nielegalnej imigracji oraz 
sanitarnych na lądowym i morskim terytorium kraju.

Po trzecie, nastąpiło doprecyzowanie procedury 
wydawania pozwoleń ustalających lokalizację i okre-
ślających warunki wznoszenia i wykorzystywania na 
obszarach morskich sztucznych wysp oraz innych 
konstrukcji i urządzeń, a także układania i utrzymy-
wania kabli i rurociągów; pozwolenie takie będzie 
ważne przez okres nie dłuższy niż trzydzieści pięć lat.

Po czwarte, nastąpiło doprecyzowanie zasad ukła-
dania i utrzymywania kabli lub rurociągów w wyłącz-
nej strefie ekonomicznej.

Po piąte, chodzi o ustalenie wysokości opłat za 
wydanie wymienionych pozwoleń oraz dokonanie 
uzgodnienia; opłata ma wynosić 1 tysiąc 500 zł.

Po szóste, nastąpiło wydłużenie terminu na uzy-
skanie pozwolenia na budowę z sześciu do ośmiu lat, 
z możliwością wydłużenia o dwa lata, a więc maksy-
malnie do dziesięciu lat.

Po siódme, następuje ustalenie terminu sześciu 
miesięcy, w którym po przeprowadzeniu badań na-
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(senator sprawozdawca W. Dobkowski) skich, ustawę – Prawo wodne, ustawę o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-
czeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddzia-
ływania na środowisko, ustawę o Służbie Celnej, ustawę 
o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach 
wodnych oraz ustawę o bezpieczeństwie morskim.

Zmiany wprowadzone w wymienionych usta-
wach polegają w szczególności na doprecyzowaniu 
zasad prowadzenia przez jednostki pływające Straży 
Granicznej pościgu za statkiem, który dopuścił się 
naruszenia przepisów obowiązujących na terenie 
Rzeczypospolitej Polskiej, a także zatrzymania statku 
w celu zapobieżenia naruszeniu przepisów celnych na 
terytorium RP. Pozostałe zmiany wynikają z koniecz-
ności dostosowania prawa do nowelizowanych przepi-
sów ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej 
Polskiej i organizacji morskiej.

I jeszcze jedna sprawa: ustawa wprowadza przepi-
sy przejściowe. Między innymi jest to zapis mówiący 
o tym, że prace rozpoczęte przez dyrektora urzędu 
morskiego przed dniem wejścia w życie ustawy nad 
projektami planów zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej będą mogły być kon-
tynuowane i nie będą wymagać powtórzenia.

Ponadto przewidziano, że sprawy dotyczące wy-
dania pozwoleń i dokonania uzgodnień dotyczących 
ustalenia lokalizacji i warunków wznoszenia i wyko-
rzystywania na obszarach morskich sztucznych wysp 
oraz innych konstrukcji i urządzeń, a także układania 
i utrzymywania kabli i rurociągów, niezakończone 
ostateczną decyzją, będą toczyły się na podstawie 
przepisów dotychczasowych. Pozwolenia wydane dla 
morskich farm wiatrowych od dnia 30 lipca 2011 r. 
do dnia wejścia w życie ustawy zostaną przedłużone 
na okres trzydziestu pięciu lat, liczony od dnia wyda-
nia pozwolenia. Ustawa wejdzie w życie po upływie 
trzydziestu dni od dnia jej ogłoszenia.

Panie Marszałku, Wysoki Senacie, na posiedze-
niu Komisji Gospodarki Narodowej senackie Biuro 
Legislacyjne przedstawiło siedem propozycji popra-
wek, które miały na celu doprecyzowanie zapisów oraz 
zmiany językowe, takie doszlifowanie omawianej tu 
ustawy. Komisja Gospodarki Narodowej nie podjęła 
jednak inicjatywy, żeby przyjąć wspomniane propo-
nowane poprawki, i jednogłośnie opowiedziała się za 
skierowaniem do Wysokiego Senatu opinii, żeby przy-
jąć omawianą ustawę bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana se-
natora sprawozdawcy w związku z omawianą ustawą.

Pan senator Andrzej Matusiewicz, bardzo proszę.

ukowych minister właściwy do spraw gospodarki mor-
skiej będzie otrzymywał wyniki badań i pomiarów 
przeprowadzonych na polskich obszarach morskich.

Po ósme, chodzi o nałożenie na podmioty, które 
uzyskały pozwolenie na przeszukanie wraku stat-
ku lub jego pozostałości, obowiązku niezwłocznego 
poinformowania właściwego terytorialnie dyrektora 
urzędu morskiego o wykrytych materiałach niebez-
piecznych, takich jak amunicja, torpedy, miny itp.

Po dziewiąte, wprowadza się obowiązek sporzą-
dzania planów zagospodarowania przestrzennego 
morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego 
i wyłącznej strefy ekonomicznej.

Po dziesiąte, dodaje się przepisy określające za-
dania Państwowej Morskiej Służby Hydrograficznej. 
Zadania te obejmują w szczególności prowadzenie, 
koordynowanie i nadzorowanie pomiarów hydrogra-
ficznych i prac geodezyjnych na polskich obszarach 
morskich, opracowanie i wydawanie map polskich 
oraz innych publikacji nautycznych, utrzymywanie 
serwisu cyfrowych map nawigacyjnych, koordynowa-
nie krajowego systemu obiegu informacji nautycznej 
i rozszerzeń nawigacyjnych, jak również reprezento-
wanie Rzeczypospolitej Polskiej w Międzynarodowej 
Organizacji Hydrograficznej.

Po jedenaste, następuje określenie warunków ubie-
gania się o uzyskanie dyplomu hydrografa morskiego.

Po dwunaste, wprowadza się definicję morskiego 
portu wojennego.

Po trzynaste, upoważnia się dyrektorów urzędów 
morskich do wydawania przepisów z zakresu ochrony 
przeciwpożarowej.

Po czternaste, następuje uregulowanie zasad prze-
prowadzania przez dyrektorów urzędów morskich 
inspekcji i kontroli obejmujących tereny i obiekty por-
towe, statki, przeładunki towarów niebezpiecznych, 
a także kontrole podmiotów wykonujących zadania 
związane z ochroną przeciwpożarową w portach.

Po piętnaste, przyznaje się pracownikom tereno-
wego organu administracji morskiej, wykonującym 
czynności służbowe, uprawnienia do legitymowania 
osób lub ustalania ich tożsamości w inny sposób.

Po szesnaste, wprowadza się przepisy karne pena-
lizujące określone zachowania na obszarze morskich 
wód wewnętrznych i morza terytorialnego, na obsza-
rze portu morskiego lub przystani morskiej, a także 
kotwicowisk położonych poza obszarem portów oraz 
torów wodnych, łączących te kotwicowiska z wodami 
portowymi na obszarze pasa technicznego. Sankcją 
za naruszenie tych przepisów będzie kara grzywny 
w drodze mandatu karnego.

Ustawa nowelizuje ponadto ustawę o Straży Granicznej, 
ustawę o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej 
i administracji morskiej, o portach i przystaniach mor-
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lega do morza terytorialnego. I w tej strefie, w tym 
obszarze, każde państwo nadbrzeżne, które ma taką 
wyłączną strefę ekonomiczną – tak i Polska – nie 
sprawuje suwerennej władzy, ale wykonuje suweren-
ne kompetencje. Jest tak zwana wiązka praw suwe-
rennych, kompetencji wyłącznych, w ściśle określo-
nym zakresie, który jest uregulowany w Konwencji 
o prawie morza. I wspomniany zakres kompetencji 
został wprowadzony do ustawy o obszarach morskich 
Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej, 
ustawy z 1991 r., którą właśnie zmieniamy.

Strefa przyległa jest czwartą kategorią obszaru mor-
skiego. I właśnie tę czwartą kategorię wprowadzamy 
omawianą tu ustawą. Strefa przyległa jest liczona mak-
symalnie do 24 mil morskich od linii podstawowej. 
Tak więc ustalamy dodatkowo w granicach naszych 
obszarów morskich, 12 mil morskich od zewnętrznej 
granicy morza terytorialnego, strefę przyległą, która 
służy nam ściśle do wykonywania dodatkowych kom-
petencji, a mianowicie do tego, żeby Polska mogła za-
pobiegać naruszaniu przepisów karnych, skarbowych, 
imigracyjnych i sanitarnych. Czyli – już upraszczam 
– między innymi do tego, żeby móc podjąć pościg 
w obszarze pasa przyległego, czyli w odległości do 
12 mil morskich od zewnętrznej granicy morza te-
rytorialnego, żeby chronić nasze polskie interesy na 
terytorium, czyli na morzu terytorialnym.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Dziękuję bardzo, 
Pani Minister… Jeszcze pan senator… Aha, jeszcze 
była kwestia Nord Stream…)

Nie ma znaczenia, lokalizacja absolutnie nie ko-
liduje…

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Bardzo dziękuję, Pani Minister.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów do głosu 

się nie zapisał.
Dla porządku informuję, że pani senator Anna 

Aksamit złożyła swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję Wysoką Izbę, że głosowanie w sprawie 

rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod 
koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad.

Pragnę powitać prezesa Urzędu Ochrony 
Konkurencji i Konsumentów, pana Adama Jassera. 
Nieco się zmienił, ale to jest ten sam pan prezes. 
Bardzo serdecznie witam, Panie Prezesie.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Senator Andrzej Matusiewicz:

Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie do pana senatora sprawozdawcy, 

ale jeżeli on nie będzie mógł na nie odpowiedzieć, to 
będę prosił o odpowiedź panią minister.

Chodzi mi o to, czy nowa definicja morskich wód 
wewnętrznych, nowa definicja morza terytorialnego, 
strefy przyległej do morza terytorialnego… Czy to 
wszystko spowodowało zwiększenie naszych obsza-
rów morskich, czy też nie? I chciałbym też się dowie-
dzieć, w którym z trzech wymienionych obszarów 
będzie teraz przebiegał rurociąg Gazpromu.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy są jeszcze pytania do pana senatora sprawoz-

dawcy bądź do pani minister? Nie.
Dziękuję.
Odpowie pan senator Dobkowski czy pani mini-

ster?

Senator Wiesław Dobkowski:
Powiem tylko, że wspomniane kwestie nie były 

rozpatrywane na posiedzeniu Komisji Gospodarki 
Narodowej, tak więc ja bym prosił, żeby może ktoś 
ze strony rządowej odpowiedział na zadane pytania.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Projekt ustawy został wniesiony przez rząd. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister infrastruk-
tury i rozwoju. Z tego wynika obecność tutaj pani 
minister Doroty Pyć.

Pani Minister, bardzo proszę może o krótkie 
przedstawienie omawianej ustawy i o odpowiedź na 
pytanie pana senatora Matusiewicza.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Infrastruktury i Rozwoju  
Dorota Pyć:
Panie Marszałku! Szanowni Państwo Senatorowie! 

Jeżeli chodzi o odpowiedź na pytanie dotyczące pol-
skich obszarów morskich, to tutaj tak naprawdę nie 
ma żadnych zmian obszarowych. Mamy trzy kate-
gorie obszarów morskich. Dwie kategorie – morskie 
wody wewnętrzne i morze terytorialne – wchodzą 
w skład terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nad 
którym to Rzeczpospolita Polska sprawuje suwerenną 
władzę. Oprócz tego jest jeszcze jeden obszar, mam 
tu na myśli wyłączną strefę ekonomiczną, która przy-
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(wicemarszałek J. Wyrowiński) stosowania tego rodzaju klauzul; wprowadzenie moż-
liwości przyjęcia zobowiązań przedsiębiorcy co do 
usunięcia skutków naruszenia; przesądzenie skutków 
prawnych decyzji prezesa UOKiK w tym zakresie, 
stworzenie procedury postępowania UOKiK w wyżej 
wymienionych sprawach; przyznanie konsumentom, 
rzecznikom konsumentów, rzecznikowi finansowemu 
oraz organizacjom konsumenckim uprawnienia do 
zgłoszenia prezesowi UOKiK zawiadomienia doty-
czącego podejrzenia naruszenia zakazu stosowania 
we wzorcach umów klauzul abuzywnych; wprowa-
dzenie możliwości dopuszczenia do udziału w postę-
powaniu wskazanych wyżej podmiotów w charakte-
rze zainteresowanego.

Szanowni Państwo, w posiedzeniu komisji brały 
udział zainteresowane strony. Chcę poinformować 
Wysoki Senat, że przedstawiciele firm pożyczkowych 
negatywnie odnosili się do procedowanej ustawy. 
Wskazywali na niedookreśloność pojęć, próbowali 
też tę argumentację pogłębić, twierdząc, iż to jest 
niekonstytucyjne.

Co jest ważne po tej dyskusji, która toczyła się na 
posiedzeniu komisji? Przedstawiciele organizacji kon-
sumenckich prosili o przyjęcie ustawy bez poprawek. 
Podkreślali, że jest to bardzo ważne rozwiązanie, 
które będzie bardzo pozytywne dla konsumentów. 
Zatem bardzo proszę o przyjęcie ustawy bez popra-
wek, ponieważ propozycja poprawki zgłoszona przez 
nasze Biuro Legislacyjne nie została podjęta przez 
żadnego z członków komisji. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą w ciągu minuty pytać 

pana senatora o sprawy związane z tą ustawą i spra-
wozdaniem.

Czy są takie pytania? Nie widzę chętnych.
Dziękuję zatem, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony prezes Rady 
Ministrów, a w jego imieniu pan prezes Adam Jasser.

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

Proszę, może…
(Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsu-

mentów Adam Jasser: Panie Marszałku, pan senator 
przedstawił wszystkie najważniejsze elementy tej usta-
wy, jeżeli więc nie ma do mnie jakichś pytań, to nie 
ma potrzeby zabierania przeze mnie głosu. Dziękuję.)

Rozumiem, dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do przed-
stawiciela rządu w związku z omawianą ustawą.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych 
ustaw.

Tekst ustawy znajdą państwo senatorowie w druku 
nr 1043, a sprawozdanie komisji, które za moment 
w imieniu Komisji Ustawodawczej oraz Komisji 
Gospodarki Narodowej przedstawi senator Stanisław 
Jurcewicz, znajdą państwo senatorowie w druku 
nr 1043 A.

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o przedstawienie 
sprawozdania.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Jurcewicz:
Dziękuję.
Panie Marszałku! Państwo Ministrowie! Wysoka 

Izbo!
W imieniu połączonych komisji, Komisji 

Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej, 
mam zaszczyt przedstawić ustawę o ochronie konku-
rencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw.

Chciałbym poinformować państwa, że ta usta-
wa ma na celu zapewnienie większej skuteczności 
ochrony interesów konsumentów, w szczególności 
poprzez wzmocnienie tej ochrony na rynku usług 
finansowych, między innymi przez wprowadzenie 
zakazu proponowania konsumentom nabycia usług 
finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom, 
z uwzględnieniem dostępnych przedsiębiorcy infor-
macji w zakresie cech tych konsumentów.

Ustawa obejmuje również wprowadzenie: instytu-
cji decyzji tymczasowych w sprawach praktyk naru-
szających interesy zbiorowe konsumentów; prewen-
cyjnego trybu występowania przez prezesa UOKiK 
do przedsiębiorców; możliwości wykonywania czyn-
ności zmierzających do dokonania zakupu towaru – 
„tajemniczy klient”; możliwości nieodpłatnej publika-
cji komunikatów dotyczących zachowań lub zjawisk 
mogących stanowić istotne zagrożenie dla interesów 
konsumentów i ostrzeżeń publicznych przez prezesa 
UOKiK oraz przedstawiania sądom przez prezesa 
UOKiK – jeżeli stwierdzi on, że przemawia za tym 
interes publiczny – istotnego poglądu w sprawach 
dotyczących ochrony konkurencji i konsumentów; 
oraz wydłużenie okresu przedawnienia dla praktyk 
naruszających zbiorowe interesy konsumentów.

Ustawa wprowadza także zmianę systemu kontro-
li. Zmiany w tym zakresie obejmują: wprowadzenie 
zakazu we wzorcach umów zawieranych z konsumen-
tami postanowień wskazanych w art. 3851 §1 kodek-
su cywilnego; wprowadzenie możliwości określania 
przez prezesa UOKiK środków usunięcia skutków 
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(wicemarszałek J. Wyrowiński) samo odnosi się do zwrócenia uwagi konkretnemu 
sędziemu w razie stwierdzenia uchybienia spraw-
ności postępowania sądowego. Ponadto dookreślone 
zostały formy sprawowania wewnętrznego nadzoru 
administracyjnego, w tym zasady przeprowadzania 
wizytacji oraz lustracji sądu lub wydziału sądu, jak 
również środki, które mogą być wykorzystywane 
w ramach nadzoru zewnętrznego.

Ustawa przyznaje organowi samorządu sędziow-
skiego, jakim jest Zgromadzenie Sędziów Sądów 
Wojskowych, prawo wyrażania opinii o kandyda-
tach na stanowiska prezesów sądów wojskowych. 
Rozwiązanie to również jest wzorowane na ustawie – 
Prawo o ustroju sądów powszechnych, która to ustawa 
przewiduje udział organów samorządu sędziowskiego 
oraz przedstawicielskich gremiów sędziowskich two-
rzonych w sądach najniższego szczebla. Dodatkowo 
ustawa uściśla procedurę powoływania prezesów są-
dów wojskowych i ich zastępców przez wskazanie ter-
minów na wyrażenie stanowiska odnośnie do kandy-
datury przedstawionej przez ministra sprawiedliwości 
oraz przez określenie skutków wydania negatywnej 
opinii o kandydacie na prezesa lub niewydania opinii 
o takim kandydacie.

Wysoka Izbo, w trakcie prac komisji nad tą no-
welizacją ustawy zostało zaproponowanych przez 
naszych legislatorów siedem poprawek; wszystkie 
zostały zaakceptowane przez ministerstwo, a na-
stępnie pozytywnie przegłosowane przez komisję. 
Tak że komisja rekomenduje Wysokiej Izbie przy-
jęcie ustawy wraz z tymi siedmioma poprawkami. 
Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
A teraz poproszę pana senatora Wojciecha 

Skurkiewicza, aby przedstawił sprawozdanie Komisji 
Obrony Narodowej, której przewodniczy.

Senator Sprawozdawca 
Wojciech Skurkiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo, pan senator Pociej przedstawił 

już, czego ta ustawa dotyczy. Ja chciałbym prze-
kazać informację o przebiegu posiedzenia senac-
kiej Komisji Obrony Narodowej. Senacka Komisja 
Obrony Narodowej obradowała nad ustawą o zmia-
nie ustawy o ustroju sądów wojskowych w dniu 
1 września. Senatorowie zaproponowali siedem 
poprawek do tego aktu prawnego. Te siedem po-
prawek znajduje się w druku nr 1050 B. Ustawa 
nie wzbudziła kontrowersji na posiedzeniu komisji. 
Mam nadzieję, że tak będzie również na posiedze-
niu Izby. Dziękuję.

Czy są takie pytania? Nie widzę zgłoszeń.
Zatem dziękuję bardzo.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów do głosu 

się nie zapisał.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Dziękuję panu prezesowi.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-

wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Pragnę powitać pana ministra Wojciecha Hajduka, 
podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, 
oraz pana Piotra Raczkowskiego, który reprezentuje 
Krajową Radę Sądownictwa.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1050, 
a sprawozdania komisji – ponieważ odniosły się do 
tego dwie komisje, Komisja Obrony Narodowej oraz 
Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
– w drukach nr 1050 A i 1050 B.

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji przedstawi Izbie pan sena-
tor Aleksander Pociej.

Bardzo proszę, Panie Senatorze.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Pociej:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Wysoka Izbo! 
Przedłożona Senatowi ustawa o zmianie usta-

wy – Prawo o ustroju sądów wojskowych ma na 
celu uregulowanie kwestii nadzoru administra-
cyjnego nad działalnością administracyjną sądów 
wojskowych. W obowiązującym brzmieniu ustawy 
– Prawo o ustroju sadów wojskowych odpowiedni 
przepis stanowi, że zwierzchni nadzór nad sądami 
wojskowymi w zakresie ich organizacji i działalno-
ści administracyjnej sprawuje minister sprawiedli-
wości. Jednak przepis ten, podobnie jak i pozostałe 
jednostki redakcyjne nowelizowanej ustawy, nie 
precyzuje ani trybu, ani też form sprawowania tego 
nadzoru.

Opiniowana ustawa przenosi na grunt ustawy o są-
dach wojskowych odpowiednie rozwiązania i zara-
zem doprecyzowuje regulacje dotyczące środków 
nadzoru administracyjnego. W szczególności kom-
petencja sprowadzająca się do uchylania zarządzeń 
administracyjnych niezgodnych z prawem albo na-
ruszających sprawność postępowania sądowego lub 
z innych powodów niecelowych przysługiwać będzie 
od tej pory jedynie prezesom sądów wojskowych. To 
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Więcej pytań nie ma, Panowie Senatorowie. 
Dziękuję bardzo.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 
Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac 
parlamentarnych został upoważniony minister spra-
wiedliwości.

Czy pan minister, Wojciech Hajduk, chciałby za-
brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy i przed-
stawić stanowisko rządu? Może odniesie się również 
do wątpliwości przedstawionej przez pana senatora 
Matusiewicza…

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Wojciech Hajduk:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Sprawa wglądu 

przez ministra do akt sądowych od pewnego czasu 
budzi kontrowersje, w szczególności od czasu noweli, 
która weszła w życie w 2012 r. W przepisach usta-
wy o ustroju sadów powszechnych, które są niejako 
wzorem dla rozwiązań przyjmowanych obecnie do 
ustawy o ustroju sądów wojskowych, takie upoważ-
nienie ministra jest. Ten przepis został poddany kon-
troli Trybunału Konstytucyjnego. Termin, w którym 
trybunał rozstrzygnie tę kwestię, został wyznaczony 
na dzień 1 października. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań do pana ministra. Dziękuję 

bardzo.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę pana senatora Zientarskiego o za-

branie głosu.

Senator Piotr Zientarski:
Panie Marszałku! Panowie Ministrowie! Wysoka 

Izbo!
Zgodnie z art. 1 pkt 11 ustawy nowelizacyjnej – 

Prawo o ustroju sądów wojskowych dodany został §6 
w brzmieniu: „Jeżeli swoją kandydaturę zgłosiła oso-
ba, która nie spełnia warunków wymaganych do obję-
cia stanowiska sędziego sądu wojskowego, o których 
mowa w art. 22 §1 pkt 1 i 3–7, albo zgłoszenie nastąpi-
ło po upływie terminu, Minister Sprawiedliwości za-
wiadamia zgłaszającego o pozostawieniu zgłoszenia 
bez rozpatrzenia i podaje przyczynę pozostawienia 
zgłoszenia bez rozpatrzenia. Osoba, której zgłoszenie 
pozostawiono bez rozpatrzenia, może, w terminie 7 
dni od dnia otrzymania zawiadomienia, złożyć pisem-
ne zastrzeżenie. Jeżeli Minister Sprawiedliwości nie 
uwzględni zastrzeżenia, niezwłocznie przekazuje je 
wraz ze zgłoszeniem Krajowej Radzie Sądownictwa. 

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zadawać panom sena-

torom sprawozdawcom trwające nie dłużej niż minutę 
zapytania w sprawie przedmiotowej ustawy.

Pan senator Matusiewicz, bardzo proszę.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.
Mam pytanie do obu panów senatorów sprawoz-

dawców. Chodzi o nowe uprawnienie ministra spra-
wiedliwości do żądania akt postępowania w zasadzie 
na każdym etapie tego postępowania w celu ustalenia, 
czy istnieją przesłanki do wszczęcia postepowania 
administracyjnego w stosunku do sędziego. Wiemy, 
że ta sprawa w środowiskach prawniczych budzi okre-
ślone wątpliwości. To dotyczy kwestii niezawisłości 
sędziego. Czy była dyskusja na ten temat w obu ko-
misjach, czy po prostu państwo to zaakceptowaliście 
jako rzecz niebudzącą wątpliwości?

Senator Wojciech Skurkiewicz:
Panie Senatorze, na posiedzeniu Komisji Obrony 

Narodowej dyskusji na ten temat nie było. Jedyna 
kwestia, która zaznaczyła się w dyskusji, dotyczyła 
art. 1 pkt 7 dotyczącego art. 15 ustawy. Tam jest mię-
dzy innymi mowa o tym, że po upływie pięciu lat od 
dnia zwrócenia uwagi w trybie określonym w §4 lub 
§5 ulega ona zatarciu. Ta sprawa wywołała pewnego 
rodzaju kontrowersje. Propozycja ze strony zarówno 
ministerstwa, jak i Biura Legislacyjnego była taka, 
żeby taki mechanizm stosować również w przypadku 
innych sędziów, nie tylko prezesów sądów, czyli żeby 
ta uwaga ulegała zatarciu w przypadku sędziów 
w ogóle. Takie rozwiązanie nie znalazło się jednak 
w zestawieniu poprawek. Tak że tylko ta jedna 
kontrowersja… tylko ta jedna sprawa wywołała dys-… tylko ta jedna sprawa wywołała dys-
kusję na posiedzeniu komisji.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Senator Pociej.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Senatorze, ta sprawa jest znana, ale na posie-

dzeniu komisji nie było na ten temat nic powiedziane.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Może pan minister się później do tego odniesie.
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(senator P. Zientarski) Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze. Tak się stanie, 
bo to przecież projekt, który dotarł do nas z Sejmu. 
Tutaj nie trzeba nawet składać specjalnych wniosków, 
to będzie wynikało z biegu wydarzeń.

Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie ma.
Zatem informuję, że lista mówców została wy-

czerpana i zamykam…
Aha, informuję też, że stało się tak, jak się stało, to 

znaczy, że pan senator Piotr Zientarski wraz z panią 
senator Anną Sztark złożyli wniosek o charakterze 
legislacyjnym na piśmie.

Zamykam dyskusję.
Czy pan minister chciałby się odnieść do tego 

wniosku?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Wojciech Hajduk:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Istotnie, tej re-
gulacji zabrakło w projekcie. Musimy mieć świado-
mość faktu, że sędziów wojskowych w skali kraju 
jest pięćdziesięciu kilku, są dwa sądy okręgowe, 
siedem sądów garnizonowych, a więc ta grupa jest 
bardzo niewielka i pracuje w specyficznych warun-
kach, w innych warunkach niż sądy powszechne. Ale 
oczywiście ten przepis jest zamieszczony w ustawie 
o ustroju sądów powszechnych i nie da się wykluczyć, 
że zdarzy się sytuacja, w której miałby zastosowanie 
również dla kandydujących na stanowiska sędziów 
sądów wojskowych. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Z uwagi na zaistniały stan rzeczy proszę Komisję 

Praw Człowieka, Praworządności i Petycji oraz 
Komisję Obrony Narodowej o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom 
niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1042, 
a sprawozdanie komisji, które w imieniu Komisji 
Ustawodawczej oraz Komisji Praw Człowieka, 
Praworządności i Petycji przedstawi Izbie pan se-

O pozostawieniu zgłoszenia bez rozpatrzenia roz-
strzyga Krajowa Rada Sądownictwa”.

Ta regulacja nie pozwala pozostawić zgłoszenia 
bez rozpatrzenia w przypadku, gdy kandydat zgłosił 
swoją kandydaturę na więcej niż jedno stanowisko 
sędziowskie, pomimo tego, że art. 70 §1 obecnie 
obowiązującej ustawy – Prawo o ustroju sądów woj-
skowych… Jest odesłanie do odpowiedniego stoso-
wania art. 57 §1 ustawy o ustroju sądów powszech-
nych, który stanowi, że każdy, kto spełnia warunki 
do objęcia stanowiska sędziego sądu powszechne-
go, o którym mowa w art. 55 §2, może zgłosić swo-
ją kandydaturę na jedno stanowisko sędziowskie 
w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia, 
o którym mowa w art. 56 §3. W związku z tym ist-
nieje ustawowy zakaz zgłaszania się kandydatów na 
więcej niż jedno stanowisko sędziowskie, natomiast 
nie ma przepisu pozwalającego na pozostawienie 
drugiego i kolejnych zgłoszeń bez rozpatrzenia, 
to jest rozwiązania analogicznego do przyjętego 
w art. 57ac §2 ustawy – Prawo o ustroju sądów 
powszechnych. Jest więc potrzeba uzupełnienia 
art. 1 pkt 11 ustawy nowelizacyjnej o możliwość 
pozostawienia kolejnych zgłoszeń kandydata bez 
rozpatrzenia. §6 powinien brzmieć następująco: 
jeżeli swoją kandydaturę zgłosiła osoba, która nie 
spełnia warunków wymaganych do objęcia stano-
wiska sędziego sądu wojskowego, o których mowa 
w art. 22 §1 pkt 1 i 3–7, albo zgłoszenie nastąpiło 
po upływie terminu… I tutaj trzeba dodać: albo 
wobec zgłaszającego kandydaturę toczy się inne 
postępowanie w sprawie powołania do pełnienia 
urzędu na stanowisku sędziowskim. I później już 
będzie to, co jest teraz, że minister sprawiedli-
wości zawiadamia itd., według dotychczasowego 
brzmienia. Wprowadzając tę modyfikację, należy 
także wprowadzić do ustawy – Prawo o ustroju 
sądów wojskowych postanowienia określające datę 
wszczęcia i zakończenia postępowania wywołane-
go zgłoszeniem kandydata, aby z ustawy wynikało, 
kiedy kandydat może złożyć kolejne zgłoszenie. 
W ustawie – Prawo o ustroju sądów powszechnych 
kwestia ta została uregulowana w art. 57aa §4.

Dlatego też, jako członek Krajowej Rady 
Sądownictwa w porozumieniu z Krajową Radą 
Sądownictwa, złożyłem już stosowne dwie po-
prawki. Ten wniosek podpisała pani senator 
Sztark, która też jest członkiem Krajowej Rady 
Sądownictwa. Są to poprawki o charakterze le-
gislacyjnym.

Przy okazji bardzo bym prosił, żeby pan marszałek 
zobowiązał komisję praw człowieka do ustosunko-
wania się do tych poprawek, żeby była możliwość 
głosowania nad nimi na tym posiedzeniu.
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– Kodeks postępowania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

(wicemarszałek J. Wyrowiński) sądowych przepis, który osobę ubiegającą się o kom-
pensatę zwalnia z ponoszenia kosztów sądowych.

W związku z tym wnoszę do Wysokiej Izby, aby 
tę ustawę przegłosować zgodnie z wnioskiem połą-
czonych komisji.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora Bohdana Paszkowskiego, senatora sprawoz-
dawcy.

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

Projekt tej ustawy został wniesiony przez Senat, 
tak jak wspomniał pan senator Paszkowski. Do pre-
zentowania stanowiska rządu w toku prac parlamen-
tarnych został upoważniony minister sprawiedliwości.

Czy pan minister Węgrzyn pragnie zabrać głos 
w tej sprawie?

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Wojciech Węgrzyn:
Panie Marszałku, chciałbym tylko powiedzieć, 

że popieramy wniosek o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać panu 

ministrowi pytanie w związku z tą ustawą? Nie.
Zatem otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów do głosu 

się nie zapisał.
Zamykam dyskusję.
Informuję, że głosowanie w sprawie rozpatry-

wanej ustawy zostanie przeprowadzone pod koniec 
posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1040, 
a sprawozdania Komisji Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi oraz Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej znajdą państwo senatorowie w drukach 
nr 1040 A i 1040 B.

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi reprezen-
tuje pan minister Tadeusz Nalewajk; bardzo serdecz-
nie witam pana ministra.

A pana senatora Waldemara Kraskę uprzejmie proszę 
o przedstawienie sprawozdania Komisji Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej o przedmiotowej ustawie.

nator Bohdan Paszkowski, znajdą państwo w druku 
nr 1042 A.

Pragnę powitać pana ministra Wojciecha 
Węgrzyna, podsekretarza stanu w Ministerstwie 
Sprawiedliwości.

Wywołanego pana senatora bardzo proszę o przed-
stawienie sprawozdania tych dwóch komisji.

Senator Sprawozdawca 
Bohdan Paszkowski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Praw Człowieka, Praworządności 

i Petycji oraz Komisja Ustawodawcza pochyliły się 
nad tą ustawą na swoim posiedzeniu w dniu 27 sierp-
nia 2015 r. Ponieważ był to projekt senacki, ustawa 
była już znana senatorom, a w związku z tym po wy-
słuchaniu kwestii dotyczących zmian, które zostały 
dokonane w Sejmie, myśmy bez większych dyskusji 
tę ustawę zaaprobowali. I wnosimy do Wysokiego 
Senatu, aby przyjąć ją bez poprawek.

Tylko gwoli przypomnienia stwierdzę, że ta usta-
wa, jak mówiłem, była inicjatywą senacką, a inspi-
racją do jej przedłożenia jako projektu przez Senat 
była informacja pani rzecznik praw obywatelskich. 
Wskazywała ona na to, że obowiązująca ustawa w za-
kresie praw osób, które są ofiarami przestępstw, jest 
nieadekwatna do sytuacji, a nawet niezgodna z prze-
pisami i odpowiedniej dyrektywy Rady Europy, i kon-
wencji europejskiej o kompensacie dla ofiar prze-
stępstw popełnionych z użyciem przemocy z 1983 r.

Przypominam, że w tejże ustawie myśmy odeszli 
od stwierdzenia, że kompensata przysługuje tylko 
ofiarom przestępstw. Używamy tutaj, co znalazło 
swoje odzwierciedlenie i w tytule, i w treści ustawy, 
określenia, że chodzi o ofiary czynów zabronionych. 
Rozszerzyliśmy krąg osób uprawnionych, którym 
kompensata będzie przysługiwała, bo oprócz ofiar 
przestępstw będzie ona przysługiwała również ich 
osobom najbliższym. Odeszliśmy od obecnie obo-
wiązującego warunku, że osoby bliskie muszą być na 
utrzymaniu ofiary. W nowej ustawie takiego wymogu 
nie będzie. Zwiększyliśmy wysokość kompensaty 
z 12 tysięcy zł do 25 tysięcy zł, a w przypadku śmierci 
ofiary do 60 tysięcy zł. Doprecyzowane zostały prze-
słanki, kiedy ta kompensata ofierze nie przysługuje, 
kto jest organem właściwym do rozpatrzenia kom-
pensaty; tutaj też nastąpiły pewne zmiany. Określono, 
co powinien zawierać wniosek o kompensatę, kto 
jest organem pomocniczym. Zmieniono również od-
powiednio artykuły w ustawie – Kodeks postępo-
wania cywilnego; to dotyczy możliwości wnoszenia 
o zabezpieczenie w postępowaniu cywilnym tego 
roszczenia. Wprowadzono też w ustawie o kosztach 
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Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz proszę pana senatora Przemysława 

Błaszczyka, aby przedstawił sprawozdanie Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące przedmiotowej 
ustawy.

Senator Sprawozdawca 
Przemysław Błaszczyk:
Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatrzyła 

wspomnianą ustawę na posiedzeniu w dniu 1 wrze-
śnia 2015 r. Ustawa była oczekiwana, zmiany były 
oczekiwane, podczas obrad komisji nie było żadnych 
kontrowersji. Kolega senator Kraska bardzo szczegó-
łowo przedstawił omawianą ustawę. Powiem tylko, 
że komisja przyjęła jedną poprawkę. Ma ona na celu 
umożliwienie rolnikom podjęcia pracy za połowę 
minimalnego wynagrodzenia bez, że tak powiem, 
wypadnięcia z KRUS w związku z zawarciem umo-
wy o pracę. Myślę, że ta poprawka idzie w dobrym 
kierunku. Chodzi o to, aby rolnicy mogli dorobić do 
nieraz niewielkich dochodów, jakie są w rolnictwie, 
szczególnie w gospodarstwach niskotowarowych. 
Ponadto przyjęcie tej poprawki pozwoli środowiskom 
rolniczym związanym ze strażą świadczenie umów 
o pracę, związanych nieraz z prowadzeniem pojaz-
dów, wozów bojowych; takie umowy są zawierane na 
niewielkie kwoty. I myślę, że przyjęcie wspomnianej 
poprawki również pozwoli rozwiązać wiele problemów 
z umowami o pracę i funkcjonowaniem w systemie 
ubezpieczeń rolniczych KRUS. I proszę o przyjęcie 
ustawy wraz z tą poprawką. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Teraz proszę pana senatora Marka Konopkę 

o przedstawienie wniosku mniejszości Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bardzo proszę.

Senator Sprawozdawca 
Marek Konopka:
Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 

Senatorowie! Panie Ministrze!
Oczywiście poprawka, która została zgłoszona 

przez pana senatora Błaszczaka…
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Błaszczyka.)
Błaszczyka, przepraszam… Poprawka, która zo-

stała zgłoszona przez komisję, jest uzasadniona, ale 
pani legislator stwierdziła, że wykracza ona poza ma-
terię ustawy. Tak więc zgłosiłem wniosek o przyjęcie 
ustawy bez poprawek. Dziękuję bardzo.

Senator Sprawozdawca 
Waldemar Kraska:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 

spotkała się 1 września 2015 r. na posiedzeniu, na 
którym zajęła się ustawą o zmianie ustawy o ubezpie-
czeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie 
ubezpieczeń społecznych.

Ustawa ta została przyjęta przez Sejm 5 sierp-
nia 2015 r. Dotyczy ona osób, które sprawują stałą 
opiekę nad dzieckiem lub osobą niepełnosprawną 
oraz nie są aktywne zawodowo, to znaczy nie po-
dejmują zatrudnienia lub rezygnują z niego w celu 
sprawowania tej opieki, i korzystają z pieniężnych 
świadczeń opiekuńczych przewidzianych w ustawie 
o świadczeniach rodzinnych, to znaczy ze specjal-
nego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielę-
gnacyjnego, albo ze świadczenia dla opiekunów na 
podstawie ustawy z 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu 
i wypłacie zasiłków dla opiekunów. Przyznanie tych 
świadczeń oznacza jednocześnie objęcie ubezpiecze-
niem społecznym w systemie powszechnym, czyli 
w ZUS, i łączy się z opłacaniem za te osoby składek 
społecznych przez wójta, burmistrza lub prezydenta 
miasta. Od 15 maja 2014 r. ustawa o świadczeniach 
rodzinnych przesądziła wprost o prawie do wy-
mienionych świadczeń także dla rolników – o ile 
oczywiście zaprzestaną prowadzenia gospodarstwa 
rolnego – a także dla ich małżonków lub domow-
ników, jeżeli potwierdzą zaprzestanie prowadzenia 
gospodarstwa w oświadczeniu złożonym pod rygo-
rem odpowiedzialności karnej. Regulacja ta była 
odpowiedzią na spory interpretacyjne co do prawa 
rolników do świadczeń związanych z opieką nad 
osobami niepełnosprawnymi, gdyż wiele instytucji 
inaczej czy nawet, można powiedzieć, różnie inter-
pretowało te przepisy.

Przyjęta przez Sejm 5 sierpnia 2015 r. ustawa ma 
na celu wyjście naprzeciw rolnikom w tej sytuacji, 
która zaistniała w okresie ich ubezpieczenia spo-
łecznego w KRUS, to jest wyłączenia ich z ubezpie-
czenia społecznego rolników z powodu spełniania 
warunków do objęcia ich innym ubezpieczeniem 
społecznym. Wprowadza się dla osób uprawnionych 
do świadczenia pielęgnacyjnego, zasiłku opiekuńcze-
go lub zasiłku dla opiekunów osób niepełnospraw-
nych możliwość dokonania wyboru ubezpieczenia 
w okresie pobierania świadczeń w ZUS lub KRUS 
albo rezygnacji z ubezpieczenia w ZUS i powrót do 
ubezpieczenia w KRUS, w przypadku osób pobiera-
jących już świadczenia.

W czasie obrad komisja nie wniosła zastrzeżeń 
do omawianej tu ustawy, przyjęła ją jednogłośnie 
i prosi Wysoki Senat o przyjęcie jej bez poprawek. 
Dziękuję bardzo.
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(Głos z sali: Są.)
(Jerzy Chróścikowski: Ja mam pytanie.)
Jest pytanie, tak że zapraszam, Panie Ministrze. 

Nie uchroni się pan przed…
Pan senator Jerzy Chróścikowski chce zadać py-

tanie.
Bardzo proszę, Panie Przewodniczący.

Senator Jerzy Chróścikowski:
Panie Marszałku, Panie Ministrze, moje pyta-

nie wynika z wcześniejszego pytania pana senatora 
Andrzeja Matusiewicza, który pytał o to, czy prezy-
dent będzie miał czas na podpisanie… W związku 
z tym mam pytanie, czy przesunięcie terminu vacatio 
legis wiąże się z jakimś rozwiązaniem prawnym, któ-
re zmuszałoby do tego, że ten termin byłby obligato-
ryjny, a nie zmieniany?

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Czy są jeszcze inne pytanie do pana ministra? 

Nie widzę.
Panie Ministrze, bardzo proszę.

Podsekretarz Stanu  
w Ministerstwie  
Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Tadeusz Nalewajk:
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, Wysoki Senacie, skoro zo-

stałem wywołany do tablicy, to, jeśli mogę, powiem 
dwa słowa o samej ustawie.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Może pan, oczy-
wiście.)

Stanowisko rządu, które reprezentuję, jest zdecy-
dowane za przyjęciem ustawy, którą Sejm uchwalił 
na początku sierpnia. Dlaczego? Jest to, jak myślę, 
oczekiwane – takie są szacunki KRUS – przez po-
nad sześć tysięcy naszych mieszkańców… Tak jak 
mówię, kwestia wyroku NSA… Zaprzestania dzia-
łalności rolniczej wiązało się dotychczas z wypad-
nięciem z KRUS. Dzisiejsza propozycja, czyli ustawa 
sejmowa, daje możliwość, tak jak mówił pan senator 
sprawozdawca, wyboru tejże formy.

Druga kwestia, mówiłem o tym również na po-
siedzeniu komisji rolnictwa. Jesteśmy przeciwni, 
żeby rozszerzać to o umowy… Chcę przypomnieć, 
że kwestia umów-zleceń, która została przez parla-
ment, i przez Sejm, i przez Senat, uchwalona… To 
dotyczyło umów-zleceń i była abolicja. My jednak 
uważamy… Zresztą pani legislator powiedziała, że 
to wykracza poza ramy ustawy procedowanej w tej 
chwili , ale byłaby to furtka… Powiem inaczej: my 

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Czy są pytania do panów senatorów sprawozdaw-

ców i senatora sprawozdawcy mniejszości? Nie.
A, przepraszam, jest pytanie.
Pan senator Andrzej Matusiewicz, bardzo proszę.

Senator Andrzej Matusiewicz:
Dziękuję bardzo.
Mam pytanie do trzech panów senatorów. Chodzi 

o okres vacatio legis. Termin wejścia ustawy w życie 
to 1 października. Dziś jest 4 września. No a jeszcze 
dochodzi konstytucyjny termin dla pana prezyden-
ta… To wykracza poza okres do 1 października. Czy 
była na ten temat dyskusja i czy ewentualnie są jakieś 
poprawki poszczególnych komisji we wspomnianym 
zakresie? Czy to przeszło tak…

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Pan senator Kraska.

Senator Waldemar Kraska:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Panie Senatorze, tak, jedna z uwag legislatora do-

tyczyła właśnie kwestii dość krótkiego okresu vacatio 
legis, ale komisja doszła do wniosku, że jeżeli ustawa 
zostanie przyjęta bez poprawek, to jest nadzieja, że 
pan prezydent zdąży i podpisze tę ustawę.

(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Jest nadzieja.)
(Senator Andrzej Matusiewicz: Czy nie uważa pan, 

Panie Senatorze, że w taki sposób Senat, można po-
wiedzieć, skraca prezydentowi konstytucyjny…)

Panie Senatorze, ustawa jest potrzebna i zostali-
śmy, jak zawsze, postawieni trochę pod ścianą, tak 
więc myślę, że pan prezydent też stanie na wysokości 
zadania i zdąży wspomnianą ustawę podpisać.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Wraz z senatorami…
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt ustawy został wniesiony przez posłów. Do 

prezentowania stanowiska rządu w toku prac parla-
mentarnych został upoważniony minister rolnictwa 
i rozwoju wsi, pan Tadeusz Nalewajk.

Czy pan minister chciałby zabrać głos w tej sprawie?
(Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa 

i Rozwoju Wsi Tadeusz Nalewajk: Nie, dziękuję.)
Rozumiem.
Czy są pytania do pana ministra w związku z tą 

ustawą?
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(podsekretarz stanu T. Nalewajk) zywały na to, iż obowiązujące aktualnie przepisy 
są krzywdzące dla osób ubezpieczonych w Kasie 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Zwracano 
uwagę, iż w części ośrodków rolnicy rezygnują ze 
starania się o świadczenia opiekuńcze, ponieważ 
nie chcą utracić ubezpieczenia w KRUS. Warto tu 
przypomnieć, iż aby rolnik, małżonek rolnika czy 
domownik mógł ubiegać się o zasiłek opiekuńczy, 
musi zrezygnować z prowadzenia gospodarstwa 
rolnego i wykonywania w nim pracy. Tak samo 
jest ze świadczeniem pielęgnacyjnym oraz zasił-
kiem dla opiekunów przyznawanymi w związku 
z zakończeniem aktywności zawodowej spowo-
dowanym koniecznością sprawowania opieki nad 
niepełnosprawnym członkiem rodziny. Rezygnację 
potwierdza się w oświadczeniu złożonym pod ry-
gorem odpowiedzialności karnej za składanie fał-
szywych zeznań. Rezultatem zaprzestania prowa-
dzenia działalności jest wyrejestrowanie z KRUS. 
Za świadczeniobiorców gmina opłaca z budżetu 
państwa składki do ZUS na ubezpieczenie emery-
talne i rentowe, tyle że emerytury z ZUS dla tych 
osób będą niższe od tych z KRUS o odpowiedni 
procent, składki opłaca się bowiem od wysokości 
uzyskiwanych świadczeń. Opiekunowie nie mogą 
więc liczyć na wyższą emeryturę z ZUS niż mini-
malna, która jest ponad 10% niższa od tej wypła-
canej z KRUS. Co prawda świadczenia rodzinne są 
przyznawane na wniosek osoby zainteresowanej, 
a nie urzędu, jednak należy pamiętać, że państwo 
ma służyć obywatelom, którzy podejmując decyzję 
o złożeniu wniosku o zasiłek opiekuńczy, mogą nie 
być w pełni świadomi konsekwencji tego działania.

Mając to na uwadze, chciałbym jeszcze raz wy-
razić poparcie dla projektu ustawy mającej na celu 
eliminację przepisów krzywdzących osoby ubezpie-
czone w KRUS i chcących skorzystać z uprawnień 
danych im przepisami ustawy o świadczeniach ro-
dzinnych. Z drugiej jednak strony chciałbym zwró-
cić uwagę, iż projekt ustawy, której cel był tożsamy 
z dzisiaj prezentowaną, został złożony do laski mar-
szałkowskiej w dniu 12 marca 2015 r., ale niestety 
7 maja 2015 r. po wycofaniu podpisów poparcia 
został wycofany z dalszego procedowania. Szkoda 
więc, że to nie senatorowie mogą poczuć się w pełni 
inicjatorami rozwiązania ważnego problemu, który 
dotyczy osób ubezpieczonych w Kasie Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego, ale posłowie, którzy 
omawiany projekt złożyli w dniu 15 maja. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Bardzo proszę teraz pana senatora Jerzego 

Chróścikowskiego.

chcemy, żeby polscy rolnicy mieli oddzielny system 
emerytalno-rentowy. I dlatego musimy to chronić 
i nie dawać furtek, możliwości wejścia w ten sys-
tem. Chcę przypomnieć, że jest art. 5b, który daje 
możliwość prowadzenia działalności gospodarczej 
innej niż rolnicza i pozostawania w systemie. Inna 
kwestia. Mamy w polskim systemie problem z na-
zewnictwem, z określeniem, co to jest wolny zawód, 
i, powiedziałbym, z wchodzeniem pewnych, jak my-
ślę, nie do końca uprawnionych obywateli do syste-
mu emerytalno-rentowego ubezpieczeń społecznych 
rolników. I dlatego – mówiłem o tym również na 
posiedzeniu komisji rolnictwa – jesteśmy przeciwni 
tej poprawce, którą przyjęła komisja rolnictwa. Daje 
ona możliwość, jak powiedziałem, furtki, tego, żeby 
ten system, że tak powiem, się rozchodził, a nie był 
tylko i wyłącznie dla rolników.

Teraz bardzo ważna kwestia. Nie, Panie Senatorze, 
to nie rodzi konsekwencji… Z tego, co pamiętam, 
prezydent Rzeczypospolitej Polskiej ma dwadzieścia 
jeden dni na podpisanie tejże ustawy, która wyjdzie 
z Senatu. Jeżeli ona wyjdzie bez poprawek, to od razu 
z Senatu idzie… Sejm uchwalił ją, tak jak powiedzia-
łem, na początku sierpnia. No i oczywiście mamy 
przykład z ostatnich dni, że ustawy, które były kon-
trowersyjne… na przykład ustawę o ustroju rolnym 
prezydent podpisał. Omawiana dziś ustawa nie była 
kontrowersyjna, jeśli chodzi o samo rozstrzygnięcie, 
bo wszyscy byliśmy za tym, żeby ten nowy system 
prawodawstwa wprowadzić od 1 października, tak 
aby ci, którzy będą składać wnioski, byli już objęci 
nowym rozwiązaniem prawnym. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję.
Nie ma więcej pytań.
Panie Ministrze, bardzo dziękuję.
Otwieram dyskusję.
Bardzo proszę o zabranie głosu pana senato-

ra Józefa Zająca, a potem pana senatora Jerzego 
Chróścikowskiego.

Bardzo proszę.

Senator Józef Zając:
Panie Marszałku! Panie Ministrze!
Pragnę wyrazić pełną aprobatę dla ustawy 

o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym 
rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń spo-
łecznych, która stanowi jeden z punktów dzisiej-
szych obrad. Prezentowany projekt ustawy stanowi 
odpowiedź na szereg postulatów zgłaszanych przez 
miejskie ośrodki pomocy rodzinie. Te ośrodki wska-
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Proszę o poparcie tej poprawki senackiej, jeżeli 
to jest możliwe, a jeśli nie, to proszę, aby rząd to 
rozważył i ewentualnie w perspektywie przygotował 
rozwiązania, które będą konstytucyjne. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana.
Zamykam dyskusję.
W dyskusji senatorowie nie zgłosili wniosków 

o charakterze legislacyjnym, ale – tak jak tu mie-
liśmy okazję usłyszeć – komisje przedstawiły od-
mienne wnioski. Proszę zatem Komisję Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi oraz Komisję Rodziny, Polityki 
Senioralnej i Społecznej o ustosunkowanie się do 
przedstawionych wniosków i przygotowanie wspól-
nego sprawozdania.

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

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu dwuna-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o za-
trudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Pragnę powitać panią minister Elżbietę Seredyn, 
podsekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki 
Społecznej. Witam serdecznie panią minister.

Przedmiotem naszych obrad będzie ustawa 
o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz 
niektórych innych ustaw.

Tekst tej ustawy zawarty jest w druku nr 1041, 
a sprawozdania Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej oraz Komisji Rodziny, 
Polityki Senioralnej i Społecznej znajdą państwo sena-
torowie odpowiednio w drukach nr 1041 A i 1041 B.

Bardzo proszę panią senator Marię Koc o przed-
stawienie sprawozdania Komisji Samorządu 
Terytorialnego i Administracji Państwowej.

Senator Sprawozdawca 
Maria Koc:
Panie Marszałku! Pani Minister! Wysoka Izbo!
Pragnę przedstawić sprawozdanie Komisji 

Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej w sprawie uchwalonej przez Sejm w dniu 
5 sierpnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy o zatrud-
nieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Zasadniczym celem nowelizacji ustawy o zatrud-
nieniu socjalnym jest uwzględnienie uwag zgłoszo-
nych między innymi przez organizatorów centrów 
oraz klubów integracji społecznej, a także wypeł-
nienie postulatów formułowanych przez Najwyższą 
Izbę Kontroli.

Zmiany dotyczą między innymi zakresu pod-
miotowego ustawy, jej zapisy będą stosowane także 

Senator Jerzy Chróścikowski:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiaj w ramach debaty nad ustawą o zmianie 

ustawy o ubezpieczeniach społecznych rolników oraz 
ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych muszę 
wyrazić podziękowanie za propozycję wprowadzenia 
tej ustawy. Pamiętam, że wielokrotnie występowali-
śmy w tej sprawie, zgłaszaliśmy, że ten problem trzeba 
rozwiązać. Rolnicy tracili możliwość ubezpieczenia 
w KRUS, a to była dla nich potężna strata – i ten 
okres już im nie będzie zaliczony, a wiemy, jak dzia-
ła system krusowski, że liczą się lata; do systemu 
krusowskiego nie wlicza się lat zaliczonych w ZUS. 
Tak że rolnicy są pozbawieni tego uprawnienia. Rząd 
wielokrotnie obiecywał, że to uprawnienie przywróci, 
że takie samo prawo będzie zarówno dla tych rolni-
ków, którzy są ubezpieczeni w KRUS, jak i tych, któ-
rzy są ubezpieczeni w ZUS. Niestety to trwało dość 
długo, ale dobrze, że jest to rozwiązanie. Składałem 
oświadczenie w tej sprawie i do KRUS, i do rządu. 
Dobrze, że dzisiaj jest już finał tej sprawy, że możemy 
to zrealizować, żeby rolnicy w końcu…

Wrócę do poprawki zgłoszonej przez pana senatora 
Błaszczyka na posiedzeniu komisji, która teraz przy-
brała charakter już poprawki komisyjnej. Uważam, 
że jest zasadne, żeby tę poprawkę wprowadzić, bo 
powinno się dać taką możliwość rolnikom, którzy 
naprawdę mają umowy na niewielkie pieniądze, bo 
przecież tam nie chodzi o wielkie kwoty. Dobrze by-
łoby dopuścić taką możliwość, żeby rolnicy mogli wy-
konywać usługi… Na przykład kierowca ochotniczej 
straży, który jest zatrudniony na niepełny etat, bo to 
jest jego tylko doraźna działalność, jednak wypada 
z KRUS. Myślę, że warto o tym rozmawiać, warto 
tę poprawkę rozważyć. Dzisiaj Platforma pewnie nie 
poprze tej poprawki, tu jest kwestia konstytucyjności, 
ale trzeba to rozważyć, jeżeli nie teraz, to w przyszło-
ści, gdyż trzeba ten system uregulować.

Chcę zwrócić uwagę, że wielokrotnie dyskuto-
waliśmy na temat systemu KRUS. Wiele jest takich 
głosów, ze strony tak polityków, jak i finansistów, 
które mówią, że KRUS należy zlikwidować. Ja mó-
wię wprost: KRUS należy utrzymać i należy go 
dostosować. Jest to system oparty o system europej-
ski, w części o rozwiązania francuskie. Taki model 
został wprowadzony, ale we Francji jest dopusz-
czone łączenie i ten, kto należy do francuskiego 
systemu rolniczego, ma możliwość łączenia tych 
rzeczy. Więc trzeba się zastanowić, czy rzeczy-
wiście w Polsce w systemie KRUS nie należałoby 
zastosować także takich rozwiązań francuskich. 
Ale to nie jest sprawa na dzisiejszą debatę. Ja tylko 
sygnalizuję, że takie rozwiązania istnieją w innych 
krajach, w związku z tym nie bójmy się rozwiązań 
europejskich. To tyle.
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zmiany zaproponowane w tej ustawie. Pozwolę sobie 
zwrócić uwagę tylko na niektóre spośród nich, ale, 
moim zdaniem, o fundamentalnym znaczeniu. 

Finansowanie ze środków unijnych właśnie się 
kończy i stanęliśmy przed problemem utrzymania 
tych centrów. Wprawdzie jeszcze nie ma tu działań, 
które nasza komisja być może zamierza w przyszło-
ści podjąć, by zagwarantować kierowanie tam środ-
ków marszałkowskich otrzymywanych z koncesji na 
hurtową sprzedaż alkoholu, ale są tu bardzo poważne 
zmiany, które pozwolą podnieść kondycję finansową 
tych ośrodków. Ośrodki te będą mogły korzystać ze 
środków Funduszu Pracy wtedy, kiedy na mocy wła-
śnie tych zmian będą podejmowały się kształtowania 
aktywnych postaw w życiu społecznym i zawodowym. 
Takie działanie wzmocni możliwość ich finansowania. 
Ludzie, którzy trafiają do centrów, jak mówiłem, często 
mają wielkie problemy i bardzo często ich dochody 
podlegają egzekucji. Na mocy tych zmian świadczenia 
integracyjne nie będą podlegały egzekucji. To po prostu 
było demotywujące: otrzymywali te świadczenia, a za 
chwilę podlegały one egzekucji. Jest tu także zmiana 
dotyczącą sprawy, która jest, że tak powiem, na końcu 
tej ścieżki. Po centrach mamy spółdzielnie socjalne… 
Jak wiadomo, one mają już pewne preferencje, jeśli 
chodzi o zamówienia publiczne, ale to doprecyzowanie, 
które tutaj jest – w przetargu będzie można zastrzec, że 
wyłącznie spółdzielnia socjalna będzie mogła, oczy-
wiście na określonych warunkach, wykonywać dane 
usługi, a tu jest powołanie się i na przepisy unijne, i na 
ustawę o zamówieniach publicznych – wzmocni sektor 
zatrudnienia socjalnego. 

Nasza komisja również poleca przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 

trwające nie dłużej niż minutę zapytania. Nie widzę 
takiej woli.

Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy pani minister Elżbieta Seredyn pragnie za-

brać głos w sprawie rozpatrywanej ustawy? Dziękuję 
bardzo.

Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać pani 
minister pytanie w związku z tą ustawą? Nie widzę 
zgłoszeń.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów do niej 

się nie zapisał.
Dla porządku informuję, że senator Rafał 

Muchacki złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

w odniesieniu do osób uzależnionych od alkoholu, 
narkotyków oraz innych środków odurzających bez 
konieczności ukończenia leczenia odwykowego. 
W ustawie doprecyzowano przepisy określające spo-
sób naliczania dotacji otrzymywanej przez centra oraz 
wprowadzono zmiany w odniesieniu do niektórych 
wymogów dotyczących przyznawania lub przedłuża-
nia czasu obowiązywania statusu centrom integracji 
społecznej. Wprowadzone zmiany pozwalają również 
centrom realizować działania z zakresu integracji 
społecznej bezrobotnych w celu ich aktywizacji spo-
łecznej i zawodowej. Ustawa przewiduje też utworze-
nie przy ministrze właściwym do spraw zabezpiecze-
nia społecznego Rady Zatrudnienia Socjalnego jako 
organu opiniodawczo-doradczego.

Na posiedzeniu Komisja Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej nie wnosiła zastrzeżeń do 
ustawy, przyjęła ją jednogłośnie bez poprawek i reko-
menduje jej przyjęcie przez Wysoki Senat. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Bardzo dziękuję, Pani Senator.
A teraz proszę pana senatora Mieczysława 

Augustyna o przedstawienie sprawozdania Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej, której to 
komisji pan senator przewodniczy.

Senator Sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn:
Panie Marszałku! Pani Minister! Państwo 

Senatorowie!
Pani senator przed chwilą omówiła główne zmia-

ny, jakie proponowane są w tym przedłożeniu. Ja 
chciałbym powiedzieć, że na posiedzeniu naszej ko-
misji mówiliśmy o wadze zatrudnienia socjalnego 
i o potrzebie wprowadzenia tej ustawy. To jest waż-
ne przedłożenie, gdyż proste zasoby na rynku pracy 
powoli się wyczerpują. W oczekiwaniu na wejście na 
rynek pracy – każdy z państwa może to sprawdzić 
w urzędzie pracy – pozostają osoby o bardzo niskich 
kwalifikacjach i z wielkimi życiowymi problemami. 
To im potrzebna jest ta przekładnia, ten dłuższy czas, 
ta specjalna praca. Chodzi o to, żeby oni byli zdolni do 
wejścia na rynek pracy, bo nie możemy się zgodzić na 
ich trwałe wykluczenie. Oni już dzisiaj są długotrwale 
poza rynkiem pracy.

Mamy duże doświadczenia, także dzięki środkom 
unijnym, w zakresie tworzenia i funkcjonowania klu-
bów integracji społecznej i centrów integracji spo-
łecznej. Owocem tych doświadczeń, a także uwzględ-
nienia tych uwag, o których pani senator mówiła, są 

(senator sprawozdawca M. Koc)
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(wicemarszałek J. Wyrowiński) Czy są pytania do pana ministra w związku z tą 
ustawą? Nie widzę zgłoszeń.

Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów do głosu 

się nie zapisał.
Dla porządku informuję, że pan senator Rafał 

Muchacki złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Informuję Wysoką Izbę, że głosowanie w sprawie 

rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod 
koniec posiedzenia Senatu.

Dziękuję panu ministrowi za obecność.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu czter-

nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo własności przemysłowej.

Tekst ustawy zawarty jest w druku nr 1049, a spra-
wozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, które 
przedstawi za moment pan senator Stanisław Iwan, 
znajdą państwo senatorowie w druku nr 1049 A.

Pragnę powitać prezes Urzędu Patentowego, panią 
Alicję Adamczak.

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o przedstawienie 
sprawozdania.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Iwan:
Panie Marszałku! Pani Prezes! Wysoka Izbo!
Komisja Gospodarki Narodowej debatowała nad 

ustawą o zmianie ustawy – Prawo własności przemy-
słowej w dniu 27 sierpnia bieżącego roku i w efekcie 
swoich obrad rekomenduje Wysokiej Izbie przyjęcie 
dziewiętnastu poprawek.

Kolejność poprawek zawartych w druku nr 1049 A, 
o którym mówił pan marszałek… Poprawki: pierw-
sza, druga, trzecia, czwarta, piąta, dziewiąta, dziesią-
ta, dwunasta, trzynasta, siedemnasta i dziewiętnasta 
– to są poprawki zaproponowane przez nasze Biuro 
Legislacyjne. Takie propozycje są zawarte w opinii 
Biura Legislacyjnego do tejże ustawy. W efekcie de-
baty na posiedzeniu komisji zaistniała potrzeba wpro-
wadzenia dodatkowych poprawek. Stąd też z tych 
czternastu proponowanych, sugerowanych przez 
Biuro Legislacyjne ostatecznie zrobiło się dziewięt-
naście. Komisja wnosi do Wysokiej Izby o przyjęcie 
tych poprawek.

Pozwolę sobie powiedzieć parę słów na temat tego, 
czego ta ustawa dotyczy. Na poprzednim posiedzeniu 
Senatu zajmowaliśmy się prawem patentowym, a te-
raz zajmujemy się prawem własności przemysłowej, 
to jest prawo do znaków towarowych.

Zasadniczym celem tej nowelizacji jest do-
konanie zmiany w procedurze uzyskania prawa 

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.

Zamykam dyskusję.
Informuję Wysoką Izbę, że głosowanie w sprawie 

rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod 
koniec posiedzenia Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz nie-
których innych ustaw.

Pragnę powitać pana ministra Zdzisława Gawlika, 
sekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa.

Tekst tej ustawy zawarty jest w druku nr 1044, 
a sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej, któ-
re za moment przedstawi Wysokiej Izbie pan sena-
tor Aleksander Pociej, znajdą państwo senatorowie 
w druku nr 1044 A.

Bardzo proszę, Panie Senatorze, o przedstawienie 
sprawozdania.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Pociej:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Ustawa o zmianie ustawy o Prokuratorii 

Generalnej Skarbu Państwa ma na celu usprawnie-
nie funkcjonowania Prokuratorii Generalnej poprzez 
zminimalizowanie jej nadmiernego obciążania spra-
wami sądowymi o niewielkim znaczeniu z punktu wi-
dzenia ochrony praw lub interesów Skarbu Państwa. 
Nowelizacja ta przyznaje Prokuratorii Generalnej 
nową kompetencję – przejmowanie na polecenie pre-
zesa Rady Ministrów zastępstwa procesowego nie-
których państwowych osób prawnych za ich zgodą.

Ustawa ta nie wzbudziła żadnych kontrowersji 
podczas posiedzenia komisji i jednogłośnie została 
przyjęta bez poprawek. W związku z tym rekomen-
dacja komisji jest taka, aby przyjąć tę ustawę bez 
poprawek. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

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

trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora Aleksandra Pocieja.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie takie py-
tanie zadać? Nie widzę zgłoszeń.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Projekt tej ustawy został wniesiony przez rząd. 

Do prezentowania stanowiska rządu w toku prac par-
lamentarnych został upoważniony minister Skarbu 
Państwa.

Czy pan minister Zdzisław Gawlik pragnie zabrać 
głos w sprawie tej ustawy? Dziękuję.
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(senator sprawozdawca S. Iwan) Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze, za przedsta-
wienie sprawozdania.

Obecnie senatorowie mogą zgłaszać z miejsca 
trwające nie dłużej niż minutę zapytania do pana 
senatora Iwana. Nie ma chętnych.

Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Stanisław Iwan: Dziękuję.)
Projekt tej ustawy został wniesiony przez posłów.
Czy prezes Urzędu Patentowego, pani Alicja 

Adamczak, chciałaby zabrać głos?
(Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak: 

Jeśli pan marszałek pozwoli, chętnie powiem kilka 
słów tytułem dopełnienia.)

To bardzo proszę.
(Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak: 

Szanowny Panie…)
Bardzo proszę tutaj, na trybunę.

Prezes Urzędu Patentowego RP  
Alicja Adamczak:
Szanowny Panie Marszałku! Szanowna Izbo!
Chciałabym przekazać na ręce pana marszałka 

i Wysokiej Izby serdeczne podziękowania za dotych-
czasowe prace Senatu związane z wniesieniem po-
prawek, nad którymi dzisiaj Wysoki Senat dyskutuje. 
One są bezwzględnie potrzebne i zmierzają przede 
wszystkim do ujednolicenia nomenklatury, która jest 
przyjęta we wcześniejszej części ustawy. Tym samym 
zapewniona jest spójność terminologii, która w tej 
chwili jest przewidziana w omawianej ustawie, oraz 
terminologii w ustawie, która obowiązuje do tej pory.

Istotna jest również wdzięczność wszystkich, 
jak sądzę, podmiotów reprezentujących gospodar-
kę, które bardzo często w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą zgłaszają znaki towaro-
we do ochrony. Zmiany będą na pewno obfitowały 
zwiększoną liczbą zgłoszeń do Urzędu Patentowego 
RP i wyborem polskiej, krajowej procedury, a nie 
procedury przed Urzędem Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego, OHIM, który mieści się w Alicante 
w Hiszpanii, z tego względu, że procedura przed kra-
jowym urzędem jest znacznie tańsza, kosztuje 500 zł 
w przypadku zgłoszenia drogą elektroniczną, podczas 
gdy w OHIM jest to 900 euro w przypadku właśnie 
zgłoszenia drogą elektroniczną. Bo do tej pory nasi 
zgłaszający często wybierali drogę uzyskania ochro-
ny na znak towarowy poprzez zgłoszenie właśnie 
do OHIM ze względu na to, że obowiązująca tam 
procedura była tak łatwa, tak prosta i tak szybka, że 
mogli uzyskać ochronę w ciągu pół roku, podczas gdy 
procedura przed polskim Urzędem Patentowym ze 
względów właśnie na stopień skomplikowania trwała 
mniej więcej rok i dwa miesiące. Teraz nasi zgłasza-

ochronnego na znak towarowy, a także określenie 
przesłanek dla ustania takiej ochrony. Jeżeli cho-
dzi o zmianę tej ustawy, autorom przyświecał cel 
w postaci usprawnienia systemu rejestracji znaków 
towarowych oraz obniżenia kosztów jego funk-
cjonowania. Przyjęte rozwiązania polegające na 
pewnym uproszczeniu procedury, o której zaraz 
powiem, mają wpłynąć pozytywnie na konkuren-
cyjność Urzędu Patentowego RP względem organi-
zacji unijnej, jaką jest Urząd Harmonizacji Rynku 
Wewnętrznego. O co chodzi? Otóż chodzi o to, że 
w dotychczasowym stanie prawnym urząd patento-
wy na wniosek podmiotu, który chce uzyskać prawa 
ochronne na znak towarowy, zgodnie z obowiązują-
cym w Polsce prawem musi przeprowadzić badania, 
i to obowiązkowo. To się nazywa „ex officio”. I to 
są badania uwzględniające przeszkody bezwzględne 
wynikające z zapisów prawnych oraz przeszkody 
względne wynikające z takiego a nie innego stanu 
zastrzeżeń odnośnie do znaków towarowych. I to 
jest prawo inne od tego, które generalnie obowiązuje 
w Unii Europejskiej. W Unii Europejskiej obowią-
zuje bowiem prawo typu sprzeciwowego. To prawo 
polega na tym, że odnośne badanie jest uproszczone 
i decyzję można uzyskać w przyspieszonym tempie, 
w krótszym czasie, niezwłocznie po przeprowadze-
niu badania formalnoprawnego i ocenie przesłanek 
bezwzględnych. Takim bardzo kluczowym ele-
mentem jest także to, że jeżeli nie ma sprzeciwu 
ze strony tych, którzy posiadają już takie prawo do 
znaku ochronnego, to nie trzeba przeprowadzać tej 
całej procedury formalnej związanej właśnie z tym, 
że jeżeli istnieją gdzieś jakieś inne zastrzeżenia, 
to trzeba je uwzględniać. Można przyznać prawo 
do takiego znaku towarowego – a przynajmniej ja 
tak to zrozumiałem – również wobec zastrzeżenia, 
że już taki znak istnieje, ale jego właściciel, który 
wcześniej uzyskał prawo do znaku, w ciągu trzech 
miesięcy nie zgłosi zastrzeżenia. Konsekwencją jest 
właśnie potrzeba usystematyzowania wszystkich 
przesłanek bezwzględnych, w których będzie mowa 
o tym, kiedy to prawo można przyznać, a kiedy nie.

Dalsza część zmian, już końcowa, dotyczy zakresu 
pierwszeństwa co do wystawy publicznej. Te zmia-
ny dotyczą przyznawania przywileju pierwszeństwa 
do uzyskania prawa ochronnego na wzór użytkowy 
albo prawa rejestracji wzoru przemysłowego odpo-
wiednio wzorom użytkowym i wzorom przemysło-
wym wystawionym na wystawie krajowej wskazanej 
przez prezesa urzędu patentowego, nawet gdy jest to 
wystawa inna niż międzynarodowa oficjalna albo 
oficjalnie uznawana. Ustawa ma wejść w życie po 
upływie sześciu miesięcy.

Panie Marszałku, zakończyłem sprawozdanie.
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(prezes A. Adamczak) które zostały zgłoszone i zarejestrowane w Polsce, 
jak i te, które zostały zgłoszone i zarejestrowane 
w Unii Europejskiej poprzez Urząd Harmonizacji 
Rynku Wewnętrznego, OHIM, w Alicante. I odwrot-
nie: również OHIM musi brać pod uwagę wszystkie 
prawa, które z pierwszeństwem zostały zgłoszone 
i zarejestrowane w trybie krajowym. W związku 
z tym tu musi nastąpić wzajemne poszanowanie i ko-
relacja tych wszystkich znaków, które już istnieją 
w obrocie bądź będą istniały w obrocie, ze wzglę-
du na wcześniejsze pierwszeństwo uznane w którejś 
z tych procedur. Niemniej do tej pory, ze względu na 
funkcjonujący u nas tryb i inne przeszkody istniejące 
do momentu uchwalenia projektu zmian, procedura 
przed Urzędem Harmonizacji Rynku Wewnętrznego 
była nie tylko bardziej uproszona, ale bardziej libe-
ralna. Przykładowo oznaczało to, że w OHIM można 
było rejestrować znaki z użyciem nazwy „Polska” 
bądź przymiotnika „polski” w różnych odmianach, 
podczas gdy nasza procedura eliminowała taką możli-
wość. W tej chwili również będzie możliwość użycia 
w nazwie znaku, w jego wizerunku, nazwy „Polska” 
i przymiotnika „polski” w różnych odmianach. Bo do-
chodziło do sytuacji paradoksalnej, że podmioty, któ-
re nie miały nic wspólnego z naszym krajem, używały 
nazwy „Polska” bądź przymiotnika „polski” w od-
mianie i rejestrowały te znaki w OHIM dla produk-
tów, które nie pochodziły z Polski i nie miały żadnych 
konotacji z Polską, podczas gdy my odmawialiśmy 
rejestracji tych znaków, ze względu na przeszkodę 
właśnie w tym systemie. Teraz nie będzie żadnych 
kolizji, jest to kwestia solidności procedur i osób je re-
alizujących, zarówno w postępowaniu przed Urzędem 
Harmonizacji Rynku Wewnętrznego, jak i w Polsce, 
aby nie dochodziło do nieprawidłowości w funkcjo-
nowaniu tych obydwu systemów. One w tej chwili 
będą miały takie same przesłanki. My dostosowu-
jemy je praktycznie w pełni do procedury sprzeci-
wowej, która obowiązuje w Urzędzie Harmonizacji 
Rynku Wewnętrznego, w związku z tym tu będzie 
pełna harmonizacja. Co więcej, w ostatniej fazie, 
przyjmowania przez Parlament Europejski, jest spra-
wa zarówno dyrektywy, jak i dwóch rozporządzeń 
Rady w sprawie trybu sprzeciwowego i innych kwe-
stii związanych z rejestracją znaków towarowych. Ta 
nasza, dyskutowana w tej chwili regulacja w pełni 
odpowiada już tym założeniom, które i tak będziemy 
zobowiązani respektować.

I teraz, jeśli chodzi o drugie pytanie pana senatora, 
odnośnie do przeszkód bezwzględnych i względnych. 
Otóż w ustawie – Prawo własności przemysłowej, 
obowiązującej jeszcze obecnie, są uwzględnione prze-
szkody bezwzględne i względne. Jedną z przeszkód 
bezwzględnych był brak zgody na uwzględnienie 
w znaku towarowym nazwy „Polska”. Nie można 
nadal, i to będzie należało do przesłanek bezwzględ-

jący będą mogli uzyskać prawa w Polsce najpóźniej 
w ciągu właśnie pół roku, co wpłynie nie tylko na czas 
oczekiwania, ale również na skuteczność tej ochrony, 
która będzie znacznie szybsza, i oczywiście potani 
istotnie koszty postępowania.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję, Pani Prezes. 
(Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak: 

Dziękuję bardzo.)
Dziękuję za słowa uznania dla Senatu.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać pani 

prezes pytanie w związku z przedmiotową ustawą?
Pan senator Robert Dowhan. Bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Pierwsze pytanie. Czy zastrzeżenie własności 

w Alicante jest tak samo ważne jak zastrzeżenie jej 
w procedurze, która odbywa się teraz w Polsce? I czy 
nie ma tu na przykład takiego konfliktu, że jedna 
strona będzie dążyć do zastrzeżenia znaków w Polsce, 
a druga w Alicante i kto pierwszy ten lepszy? To moje 
pierwsze pytanie.

I drugie. Nie do końca mogę zrozumieć opinię 
Biura Legislacyjnego: „uwzględniającego przeszkody 
bezwzględne oraz przeszkody względne do udziele-
nia prawa ochronnego na znak towarowy”. Czym się 
różni przeszkoda bezwzględna od względnej? Nie 
jest to szerzej opisane.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Czy są jeszcze pytania do pani prezes? Nie ma.
Pani Prezes, bardzo proszę.

Prezes Urzędu Patentowego RP  
Alicja Adamczak:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo! 

Z przyjemnością odpowiadam na tak sformułowane 
przez pana senatora pytania.

Jaka jest relacja pomiędzy trybem wspólnoto-
wym i tak uzyskanymi prawami a prawami uzyska-
nymi w drodze procedury krajowej przed Urzędem 
Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej? Otóż w po-
stępowaniu o udzielenie praw my, jako udzielający 
praw Urząd Patentowy, musimy wziąć pod uwagę 
wszystkie prawa, które w Unii Europejskiej zostały 
zastrzeżone zarówno poprzez OHIM, jak i w trybie 
postępowań krajowych, bo również to może budzić 
kolizje, jeśli chodzi o uzyskanie ochrony. Urząd 
Patentowy musi brać pod uwagę zarówno te prawa, 
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(prezes A. Adamczak) Jaki procent wniosków w stosunku do całości był 
rozpatrywany poza Polską, a jaki w pani urzędzie? 
Jak to się kształtowało?

Prezes Urzędu Patentowego RP  
Alicja Adamczak:

Już, Panie Marszałku, z przyjemnością odpo-
wiem również na to pytanie. Według danych staty-
stycznych za rok 2014, które wnikliwie badaliśmy, 
na około szesnaście tysięcy osiemset znaków, które 
zostały zgłoszone według polskiej procedury, trzy 
tysiące siedemset zgłoszono do Alicante, podczas gdy 
w większości przypadków nie było do tego żadnych 
powodów. Może 20% uzasadnia pójście tą drogą ze 
względu na to, że te podmioty prowadzą wymianę to-
warową, interesy gospodarcze poza Polską, ale w po-
zostałych przypadkach była to działalność lokalna 
bądź jeszcze w ogóle niepodejmowana i ograniczała 
się do Polski. W związku z tym szkoda tej energii 
i środków wydawanych przez polskie podmioty na 
uzyskiwanie ochrony poza terytorium Polski tylko 
dlatego, że jest szybciej i prościej.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:

Dziękuję bardzo.
Jeszcze pan senator Dowhan, bardzo proszę.

Senator Robert Dowhan:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam jedno pytanie w związku z tym, co pani 

powiedziała, bo to mnie bardzo ciekawi. Do tej pory 
nie można było używać znaku „Polska” dla produk-
tów czy nazw rejestrowanych w Polsce, a w Alicante 
można było.

(Prezes Urzędu Patentowego RP Alicja Adamczak: 
Tak.)

Czy dzisiaj, jeżeli jest na przykład zarejestrowany 
znak „Senat” i ktoś zgłosi się, aby zarejestrować znak 
„Senat Polska”, to już będzie mógł to zrobić?

Prezes Urzędu Patentowego RP  
Alicja Adamczak:
Nie, absolutnie nie. W ogóle nie ma możliwości 

zarejestrowania nazwy „Senat”, dlatego że jest to 
nazwa zastrzeżona dla najwyższego organu ustawo-
dawczego w Polsce.

(Senator Robert Dowhan: Przepraszam, może to 
jest zły przykład, to prawda. Niech będzie nazwa 
„Kowalski” i „Kowalski Polska”.)

Jeżeli będzie to znak, wobec którego nie zostanie 
wniesiony sprzeciw, to znak „Kowalski Polska” może 

nych, używać godła Polski, tak samo jak godła żad-
nego innego kraju. Nie będzie można używać wprost 
barw narodowych, chyba że one będą pewną impresją 
na temat kolorystyki zastrzeżonej dla naszych barw 
narodowych, dla flagi. Nie można również używać 
żadnych oznaczeń, które godziłyby w przekonania 
religijne i powodowały ubliżenie obyczajom i zwy-
czajom obowiązującym w danej społeczności. Nie 
może to być także znak obraźliwy, który będzie go-
dził w pewne zasady i kanony obowiązujące w mo-
ralności danego kraju.

Przepraszam tu za określenie, ale przytoczę nazwę 
znaku, w przypadku którego Urząd Patentowy kilka 
miesięcy temu odmówił ochrony: „Pożar w Burdelu”, 
dla pewnego kabaretu, który tak się właśnie nazywa. 
Zarzucono nam, że powinniśmy być bardziej liberalni 
i absolutnie udzielić ochrony na taki znak. Twierdzimy, 
że działając w majestacie i z upoważnienia państwa 
polskiego, nie możemy pozwolić sobie na obrazoburcze 
określenie tego rodzaju, bo zgodnie ze słownikiem języ-
ka polskiego to słowo oznacza to, co oznacza, myślę, że 
wszyscy państwo doskonale zdają sobie sprawę z wy-
mowy takiego określenia. Sprawa w tej chwili jest w są-
dzie, ponieważ nasze orzeczenie zostało zaskarżone, 
ale mamy również wypowiedź Rady Języka Polskiego, 
która stwierdza, że tradycyjne rozumienie tego poję-
cia nadal jest przyjęte i obowiązuje, w związku z tym 
urząd postąpił słusznie. Niemniej to Wojewódzki Sąd 
Administracyjny dla miasta Warszawy wkrótce będzie 
decydował w tej sprawie i mamy nadzieję, że zgodnie 
z linią Urzędu Patentowego.

Do przeszkód względnych należy między innymi 
przeszkoda w postaci istniejącego wcześniej prawa 
udzielonego na rzecz innego podmiotu. W tym mo-
mencie, gdy jest to system sprzeciwowy, ta przesłanka 
będzie brana pod uwagę tylko na podstawie sprzeciwu 
zgłoszonego przez właściciela takiego prawa.

Niemniej w nowelizowanej ustawie, wniesionej 
z inicjatywy rządu, w ustawie, która już została opu-
blikowana, istnieje również dopuszczenie możliwości 
pewnej liberalizacji postępowań o udzielenie ochrony 
na znak towarowy, przy czym w projekcie ustawy 
obecnie poddawanym dyskusji zabrakło wielu ele-
mentów, które słusznie zostały wniesione pod obrady 
Sejmu, izby niższej, i Senatu ze względu na to, że 
postępowanie w tej pierwszej części trwało bardzo 
długo i ze względów konstytucyjnych nie mogły być 
wniesione uzupełnienia i poprawki wybiegające poza 
ramy przyjętego uprzednio projektu ustawy.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Pani Prezes.
Jeżeli można, Pani Prezes, ja mam pytanie.
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(prezes A. Adamczak) Marszałek Senatu skierował otrzymaną infor-
mację do Komisja Praw Człowieka, Praworządności 
i Petycji, która to komisja na posiedzeniu w dniu 
27 maja bieżącego roku wysłuchała informacji i po-
informowała o tym marszałka Senatu.

Bardzo proszę pana prezesa, doktora Łukasza 
Kamińskiego, o zabranie głosu i przedstawienie in-
formacji Wysokiej Izbie.

Tak się składa, Wysoka Izbo, że obradujemy nad 
wspomnianą sprawą, że tak powiem, w towarzy-
stwie wystawy, którą przygotowało Biuro Edukacji 
Publicznej w Gdańsku, delegatura w Bydgoszczy. 
Mamy okazję zobaczyć niewielki fragmencik wiel-
kiego dzieła realizowanego przez Instytut Pamięci 
Narodowej.

Panie Prezesie, bardzo proszę.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Bardzo dziękuję.
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Rok 2014 miał, w sensie symbolicznym, szcze-

gólne znaczenie dla Instytutu Pamięci Narodowej, 
ponieważ w roku ubiegłym przypadały rocznice 
ważnych wydarzeń historycznych, które w dużym 
stopniu konstytuują działalność Instytutu Pamięci 
Narodowej, wyznaczają ramy tej działalności. Mam 
tu na myśli siedemdziesiątą piątą rocznicę wybuchu 
II wojny światowej i dwudziestą piątą rocznicę upad-
ku systemu komunistycznego w Polsce. Oczywiście 
nasza działalność nie koncentrowała się tylko i wy-
łącznie wokół wspomnianych rocznic. Wystarczy 
wspomnieć o bardzo wielu działaniach, które instytut 
podjął w związku z rocznicą bitwy pod Monte Casino, 
akcji „Burza” czy powstania warszawskiego. Akcji 
„Burza” poświęciliśmy duży projekt wystawienniczy 
„Polska Walcząca”, była to wystawa przygotowana 
w szeregu wersji regionalnych. Chciałbym tylko 
przykładowo powiedzieć, że główna wystawa była 
prezentowana na Zamku Królewskim w Warszawie 
i według danych przekazanych nam przez Zamek 
Królewski obejrzało ją około stu tysięcy widzów. To 
pokazuje, jak szeroki może być zakres działalności. 
A to była tylko jedna prezentacja wspomnianej wysta-
wy, która w ubiegłym roku była prezentowana trzy-
dzieści cztery razy w różnych miejscach. Obecnie jej 
anglojęzyczna wersja jest prezentowana w Stanach 
Zjednoczonych i w Kanadzie.

W roku ubiegłym instytut przykładał największą 
wagę do siedemdziesiątej piątej rocznicy powstania 
Polskiego Państwa Podziemnego. Wychodziliśmy 
z założenia, że Polskie Państwo Podziemne jest 

uzyskać ochronę. Ale takie skojarzenia znaków raczej 
się w praktyce nie zdarzają.

Podam przykład, jeśli pan marszałek pozwoli. 
Problematyczne dla zgłaszającego było postępowanie, 
jeśli chodzi o fundację „Teraz Polska”. Jest to bardzo 
znany znak, nadający renomę, rangę, prestiż różnym 
produktom, które spełniają określone wymogi, które 
otrzymują znak „Teraz Polska” jako rodzaj pewnego 
godła. Niestety Urząd Patentowy Rzeczypospolitej 
Polskiej nie mógł udzielić ochrony takiego znaku 
pod rządami obecnie obowiązujących przepisów ze 
względu na użycie wprost słowa „Polska”. A teraz, 
jeśli omawiana ustawa zostanie przyjęta – o co ser-
decznie proszę – i wejdzie w życie, taka możliwość 
będzie. Ale zapewniam państwa, że Urząd Patentowy 
podchodzi bardzo ostrożnie do używania w nazwach 
znaków słów, z którymi wiąże się pewien prestiż, 
duma, ze względu na to, żeby ich nie nadużywać, 
i w związku z tym słowo „Polska” na pewno nie bę-
dzie nadużywane. Dziękuję uprzejmie.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Nie ma więcej pytań.
Pani Prezes, bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Otwieram dyskusję.
Informuję, że nikt z państwa senatorów nie zapisał 

się do głosu.
Zamykam dyskusję.
Informuję Wysoką Izbę, że głosowanie w sprawie 

rozpatrywanej ustawy zostanie przeprowadzone pod 
koniec posiedzenia Senatu.

Za chwilę ogłoszę krótką, pięciominutową prze-
rwę, bo trochę przyspieszyliśmy procedowanie 
i teraz oczekujemy na przybycie prezesa Instytutu 
Pamięci Narodowej, który jedzie do nas na Wiejską 
z Wołoskiej.

Zatem ogłaszam przerwę.
Przypominam: pięć minut.
(Przerwa w obradach od godziny 10 minut 36  

do godziny 10 minut 41)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Wysoka Izbo, wznawiam obrady.
Witam pana doktora Łukasza Kamińskiego, pre-

zesa Instytutu Pamięci Narodowej.
Przystępujemy do rozpatrzenia punktu szes-

nastego porządku obrad: informacja o działalności 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania 
Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 
1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

Tekst informacji zawarty jest w druku nr 914.
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(prezes Ł. Kamiński) „Masz prawo”, którą w roku ubiegłym przeprowa-
dzono wspólnie z Naczelną Radą Adwokacką. Była 
to akcja udzielania pomocy prawnej osobom repre-
sjonowanym przed rokiem 1989. To akcja o charak-
terze informacyjnym, pomoc w sporządzaniu pism 
procesowych. A w tych wypadkach, w których stan 
materialny danej osoby nie pozwalał na skorzystanie 
z pomocy wyspecjalizowanego prawnika, Naczelna 
Rada Adwokacka zapewniała taką pomoc pro bono.

Jeśli już mowa o kwestiach związanych ze ściga-
niem zbrodni, bardzo krótko chciałbym napomknąć 
o zaangażowaniu instytutu w prace legislacyjne. 
W roku 2014 szczególnie istotne z naszej perspekty-
wy były trzy inicjatywy legislacyjne Wysokiej Izby: 
ustawa o usunięciu symboliki totalitarnej, ustawa 
zmieniająca ustawę o orderach i odznaczeniach pań-
stwowych w zakresie przyznawania Krzyża Wolności 
i Solidarności i ustawa o działaczach opozycji i oso-
bach represjonowanych, która dosłownie kilka dni 
temu weszła w życie. Tak naprawdę już przed wej-
ściem w życie tej ustawy instytut był w pełni przy-
gotowany do jej realizacji, jeszcze przed jej wejściem 
w życie przyjmowaliśmy wnioski i do końca sierp-
nia takich wniosków wpłynęło dwieście. Tak że od 
razu mogę poinformować o pierwszych efektach tej 
inicjatywy ustawodawczej. I chciałbym podzięko-
wać Wysokiej Izbie za wszystkie te trzy inicjatywy, 
z których dwie zakończyły się przyjęciem ich przez 
Sejm – wszystkie trzy z różnych perspektyw są bar-
dzo ważne także dla Instytutu Pamięci Narodowej.

Podobnie jak w latach poprzednich, w roku 2014 
bardzo duże zainteresowanie opinii publicznej wzbu-
dzał realizowany od jesieni 2011 r. projekt poszuki-
wań miejsc pochowania ofiar terroru komunistycz-
nego. Można powiedzieć, że ten projekt w roku 2014 
osiągnął jak dotychczas największe efekty, odnalezio-
no najwięcej szczątków ofiar, najwięcej osób zostało 
zidentyfikowanych. Także w 2014 r. miały miejsce 
istotne zmiany organizacyjne: w instytucie powołano 
samodzielny wydział poszukiwań, ponieważ skala 
tych prac była tak duża, że trzeba było je też jakoś 
ująć organizacyjnie – aczkolwiek wciąż, zwłaszcza 
w wymiarze kadrowym, na pewno nie można uznać 
sytuacji za zadowalającą. Niestety po dyskusji nad 
tegorocznym budżetem nie otrzymaliśmy środków 
na stworzenie dodatkowych etatów. Tę prośbę pono-
wiliśmy w planie budżetowym na rok 2016.

Kolejnym pionem IPN jest Biuro Lustracyjne. 
Biuro Lustracyjne w ubiegłym roku zmierzyło się 
z wielkim wyzwaniem, jakim co cztery lata są wybo-
ry samorządowe. Tak naprawdę, gdy mówimy o pracy 
Biura Lustracyjnego, weryfikacji oświadczeń lustra-
cyjnych, to mówimy, że największa część tej pracy 
związana jest właśnie z oświadczeniami składanymi 
przy okazji wyborów samorządowych. W ubiegłym 
roku były też wybory do Parlamentu Europejskiego, 

jednym z naszych wspólnych najważniejszych po-
wodów do dumy. Odwołam się do opinii marszałka 
Piłsudskiego, który, mówiąc o polskim państwie pod-
ziemnym z okresu powstania styczniowego, mówił 
że pokazało ono Polaków innymi, niż są postrzegani 
przez pozostałe narody, ale też pokazało ich w ta-
kiej perspektywie, w jakiej sami siebie często nie 
postrzegamy. I myślę, że tę opinię można powtórzyć 
także w stosunku do Polskiego Państwa Podziemnego 
z okresu II wojny światowej. Dzięki wsparciu i za-
angażowaniu setek tysięcy samorządów, szkół i or-
ganizacji społecznych z całego kraju udało się prze-
prowadzić wspomniane obchody w bardzo szerokim 
zakresie.

Zanim przejdę do bardziej szczegółowych, ale 
wciąż nader ogólnych informacji o efektach działalno-
ści Instytutu Pamięci Narodowej w roku 2014, chciał-
bym przypomnieć, że także w roku ubiegłym ciążyły 
nam skutki utraty budynku przy ulicy Towarowej. To 
w roku ubiegłym zakończyły się działania inwestycyj-
ne, a także nastąpiły przeprowadzki kolejnych jedno-
stek organizacyjnych Instytutu Pamięci Narodowej. 
Tak że przez trzy lata, między 2012 r. a 2014 r. w spo-
sób bardzo istotny odczuwaliśmy, przede wszystkim 
pod względem organizacyjnym i finansowym, kon-
sekwencje tamtego wydarzenia, aczkolwiek wydaje 
mi się, że z punktu widzenia odbiorców to nie było 
zauważalne, ponieważ efekty naszej pracy były po-
równywalne z efektami w okresie wcześniejszym.

Pierwszym pionem, którego działalność chciał-
bym przedstawić, jest Komisja Ścigania Zbrodni prze-
ciwko Narodowi Polskiemu, która w roku ubiegłym 
zakończyła tysiąc sto dziewięćdziesiąt dwa postępo-
wania. Zdecydowana większość, to jest siedemset, to 
postępowania w sprawie zbrodni komunistycznych, 
czterysta pięćdziesiąt siedem postępowań – w spra-
wie zbrodni nazistowskich, było też trzydzieści pięć 
innych. Przesłuchano blisko pięć tysięcy świadków. 
Do sądów skierowano dwanaście aktów oskarżenia 
przeciwko dwudziestu ośmiu oskarżonym. I to jest 
istotna informacja, bo o ile sama liczba prowadzo-
nych postępowań stopniowo maleje, co jest procesem 
naturalnym, to udało się w roku ubiegłym w sposób 
wyraźny przełamać tendencję spadkową, jeśli chodzi 
o liczbę aktów oskarżenia. No i przede wszystkim 
to pokazuje, że wciąż są sprawy, które kończą się 
przed sądami – aczkolwiek oczywiście odczuwamy 
wciąż skutki uchwały Sądu Najwyższego z 2010 r., 
wyznaczającej nowy sposób definiowania terminu 
przedawnienia, który spowodował, że znaczna część 
śledztw w sprawach zbrodni komunistycznych mu-
siała zostać umorzona.

Chciałbym wspomnieć o ważnej akcji pionu śled-
czego Instytutu Pamięci Narodowej, to jest o akcji 
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(prezes Ł. Kamiński) chiwalnych. Te materiały archiwalne są wciąż odkry-
wane w archiwach instytucji, które są zobowiązane 
do przekazywania ich instytutowi. Niewielką część, 
aczkolwiek czasem bardzo ważną, stanowią darowi-
zny osób prywatnych.

W 2014 r. archiwum zrealizowało mniej więcej 
czterysta piętnaście tysięcy różnego rodzaju wnio-
sków o dostęp do akt, zapytań o informacje zawarte 
w dokumentach. Tak że to pokazuje, jak ogromna 
jest skala przetwarzania danych zawartych w naszym 
archiwum. Ponieważ jest to bardzo duże wyzwanie, 
od kilku lat realizujemy projekt archiwum cyfrowego, 
bardzo nowoczesny, chwalony też przez profesjonali-
stów, jednocześnie chyba najmniej kosztowny projekt 
informatyczny wśród projektów centralnych instytu-
cji państwa polskiego, który sprawia, że dostęp do akt 
jest prostszy, szybszy, a przede wszystkim łatwiej jest 
wyszukiwać informacje o dokumentach.

W roku ubiegłym z uwagi na zainteresowanie bar-
dzo wielu osób i środowisk powołaliśmy w Instytucie 
Pamięci Narodowej Centrum Udzielania Informacji 
o Ofiarach II Wojny Światowej. To jest komórka wy-
specjalizowana w naszym archiwum. W ciągu pierw-
szego roku wpłynęło wiele tysięcy wniosków od osób, 
które wciąż poszukują informacji o bliskich, którzy 
zginęli bądź zaginęli w czasie II wojny światowej. 
Tak że widzimy, że siedemdziesiąt lat po zakończe-
niu II wojny światowej to jest wciąż istotny problem 
społeczny. My spodziewaliśmy się zainteresowania, 
ale chyba nie aż tak dużego, jak nastąpiło ono w rze-
czywistości.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej jest tak-
że komórką odpowiedzialną za przygotowywanie 
wniosków do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
o nadanie Krzyża Wolności i Solidarności. W roku 
ubiegłym takich wniosków skierowaliśmy ponad pięć-
set. Myślę, że w tym będzie ich już znacząco więcej, 
również dzięki nowelizacji zainicjowanej przez Senat. 
Instytut, także z uwagi na pewne prośby płynące 
ze środowiska dawnej opozycji antykomunistycznej, 
w roku ubiegłym zorganizował piętnaście uroczysto-
ści, na których w imieniu prezydenta wręczaliśmy te 
odznaczenia, tak jakby podnosząc nieco ich rangę, 
wydzielając je z innych uroczystości wręczenia or-
derów i odznaczeń państwowych.

Kończąc informację o działalności naszego archi-
wum, chciałbym wspomnieć o jeszcze jednym bardzo 
ważnym elemencie z nim związanym, jakim jest po-
zyskiwanie w większości w tej chwili już cyfrowych 
kopii dokumentów dotyczących historii Polski, histo-
rii Polaków z archiwów zagranicznych – tutaj przede 
wszystkim mam na myśli archiwa na Wschodzie. 
Realizujemy już od wielu lat taki projekt współpra-
cy z Ukrainą, współpracujemy z Litwą, nawiązali-
śmy współpracę z Gruzją, gdzie też represje wobec 
Polaków miały dość szeroki zakres. Część z tych 

ale ich skala jest całkowicie nieporównywalna. Jeśli 
chodzi o wybory samorządowe, to wpłynęło ponad 
sześćdziesiąt osiem tysięcy nowych oświadczeń i po-
nad sześćdziesiąt pięć tysięcy informacji o uprzed-
nim złożeniu oświadczenia, czyli łącznie musieliśmy 
przekazać do komisji wyborczych różnych szczebli 
sto trzydzieści tysięcy informacji na temat treści zło-
żonych oświadczeń lustracyjnych i tak naprawdę mie-
liśmy na to kilkanaście dni. Tak że to było ogromne 
wyzwanie organizacyjne, ale operacja zakończyła się 
pełnym powodzeniem.

Jeśli na marginesie mogę zwrócić na coś uwa-
gę Wysokiej Izby, to powiem, że w tych wyborach 
już tylko mniej więcej połowa kandydatów skła-
dała oświadczenie lustracyjne bądź też informację 
o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, 
co pokazuje – w tej perspektywie wyborów samo-
rządowych – zmianę pokoleniową, bo tutaj mamy 
kryterium wieku decydujące, kto powinien składać 
oświadczenie, a kto nie powinien go składać.

W roku ubiegłym zakończono weryfikację blisko 
dziesięciu tysięcy oświadczeń i tak naprawdę ta liczba 
około dziesięciu tysięcy to jest pułap obecnych moż-
liwości Biura Lustracyjnego, tej komórki Instytutu 
Pamięci Narodowej w obecnym kształcie kadrowym. 
Do sądów skierowano sto siedemdziesiąt pięć wnio-
sków o wszczęcie postępowania lustracyjnego, czyli 
w tylu przypadkach prokuratorzy uznali, że złożo-
ne oświadczenie mija się z prawdą. W tym samym 
czasie, czyli w roku 2014, zapadło dwieście dziesięć 
prawomocnych orzeczeń w sprawach lustracyjnych, 
w tym sto pięćdziesiąt siedem potwierdzających sta-
nowisko prokuratora Biura Lustracyjnego mówiącego 
o niezgodności oświadczenia z prawdą.

Warto też pamiętać, że Biuro Lustracyjne nie tylko 
zajmuje się weryfikacją oświadczeń lustracyjnych, 
ale także tworzy cztery duże katalogi internetowe. 
W roku ubiegłym w tych katalogach pojawiło się 
blisko jedenaście tysięcy nowych wpisów. Po kilku 
latach tworzenia tych katalogów można już uznać 
– jest to także opinia Rady IPN – że chociażby ka-
talog dawnych funkcjonariuszy, oprócz spełniania 
pewnych, powiedziałbym, funkcji społecznych, jest 
też bardzo przydatnym narzędziem w badaniach na-
ukowych z uwagi na liczbę danych, które zostały 
tam umieszczone. Przekroczono już pewien próg, co 
sprawia, że jest to takie narzędzie, z którego historycy 
powinni korzystać na co dzień.

Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej liczy 
obecnie ponad 90 km bieżących akt. W archiwum 
pracuje 40% wszystkich zatrudnionych w Instytucie 
Pamięci Narodowej. I to archiwum cały czas rośnie, 
o czym warto pamiętać. W ubiegłym roku powięk-
szyło się o 227 m bieżących nowych materiałów ar-
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(prezes Ł. Kamiński) w roku 2014 wzięło udział dwadzieścia sześć tysięcy 
uczniów polskich szkół.

Jeśli chodzi o nowe inicjatywy, to chciałbym 
wspomnieć o jednej – „Historia w kolorach”. To jest 
projekt edukacyjny Instytutu Pamięci Narodowej ad-
resowany do najmłodszego odbiorcy, to jest uczniów 
młodszych klas szkół podstawowych, a nawet star-
szych przedszkolaków. Dzięki takim narzędziom jak 
bardzo proste gry i zabawy jesteśmy w stanie eduko-
wać także tę najmłodszą grupę odbiorców. Projekt, 
jakim była gra „Polak mały”, którą wydaliśmy w na-
kładzie dziesięciu tysięcy egzemplarzy, spotkał się 
z takim zainteresowaniem, że już po dziesięciu dniach 
zakończyliśmy rejestrację placówek edukacyjnych, 
które chciały pozyskać ten materiał edukacyjny.

Jeśli chodzi o inicjatywy kontynuowane, to chciał-
bym wspomnieć o trzech: „Opowiem ci o wolnej 
Polsce”, „Kamienie pamięci”, „Sprzączki i guziki 
z orzełkiem ze rdzy”. Wspominam o tych projektach 
nie tylko dlatego, że one dotyczą bardzo ważnych 
elementów polskiej historii najnowszej, ale także dla-
tego, że one w sposób szczególny angażują młodego 
człowieka w poznanie historii – poprzez samodzielne 
odkrywanie historii poszczególnych osób, poprzez 
spotkania ze świadkami. To są projekty, co do których 
jestem przekonany, że takie doświadczenie będzie 
bardzo ważnym doświadczeniem w rozwoju młodych 
ludzi.

Rozwijamy działalność, wykorzystując także in-
ternet. W roku ubiegłym bardzo rozbudowana została 
działalność naszej telewizji internetowej upowszech-
nianej poprzez kanał IPN na YouTube. Powstały czte-
ry nowe portale edukacyjne. Chciałbym wspomnieć 
o jednym z nich – o portalu o Obławie Augustowskiej. 
Siedemdziesiątą rocznicę tej zbrodni obchodziliśmy 
w roku bieżącym, ale już w roku ubiegłym przygo-
towaliśmy, w trzech wersjach językowych, portal 
zawierający podstawowe informacje na ten temat.

W roku ubiegłym IPN przygotował dwadzieścia 
dwie nowe wystawy. Oczywiście te starsze nadal są 
prezentowane. Bardzo wiele tych działań edukacyj-
nych jest realizowane we współpracy z innymi pod-
miotami – z samorządami, z centrami kształcenia na-
uczycieli, ale także z organizacjami pozarządowymi. 
Odwołam się tu do jednego przykładu. Już od wielu 
lat wraz ze Światowym Związkiem Żołnierzy Armii 
Krajowej instytut prowadzi kluby historyczne imienia 
generała Stefana Roweckiego „Grota”. Początkowo 
były one projektem adresowanym głównie do kom-
batantów Armii Krajowej – tworzyły dla nich pewną 
przestrzeń do dyskusji o historii najnowszej. Dzisiaj 
jest to miejsce spotkania pokoleń – kombatanci spo-
tykają się z młodzieżą i przekazują jej te wartości, 
które były im szczególnie bliskie.

Instytut Pamięci Narodowej prowadzi bardzo 
aktywną działalność poza granicami kraju na kil-

dokumentów jest pozyskiwana w ramach śledztw 
prowadzonych przez prokuratorów Instytutu Pamięci 
Narodowej. W roku ubiegłym chociażby drogą pomo-
cy prawnej trafiły do Polski bardzo ważne dokumenty 
dotyczące osób deportowanych do Kazachstanu.

Badaniami naukowymi zajmuje się Biuro Edukacji 
Publicznej, aczkolwiek pewna część badań jest pro-
wadzona także przez nasze archiwum. Czasem an-
gażują się w to pojedyncze osoby pracujące w innych 
komórkach instytutu. Te badania są prowadzone w ra-
mach jedenastu projektów ogólnopolskich. Mamy 
także szereg projektów mniejszej rangi, projektów 
oddziałowych. Wyniki badań prezentowane są na 
konferencjach naukowych. Takich konferencji w roku 
ubiegłym było osiemdziesiąt siedem, z czego dwa-
dzieścia trzy o charakterze międzynarodowym – co 
jest ważne, bo one służą także prezentacji polskiej 
historii badaczom zagranicznym.

Projektom naukowym towarzyszą działania doku-
mentacyjne, takie jak zbieranie notacji i sporządzanie 
list nazwisk osób represjonowanych, w tym dwa naj-
większe projekty: „Straty osobowe i ofiary represji 
pod okupacją niemiecką” oraz „Index Polaków re-
presjonowanych i zamordowanych za pomoc Żydom 
w czasie II wojny światowej”.

W roku ubiegłym IPN wydał łącznie blisko dwie-
ście publikacji, z czego większość to są książki oraz 
czasopisma. O randze publikacji instytutu świadczy 
fakt, iż w roku ubiegłym w najbardziej prestiżowych 
konkursach dotyczących publikacji o charakterze hi-
storycznym wydawnictwa IPN otrzymały dwanaście 
nagród i piętnaście nominacji, które nie zakończyły 
się nagrodami. Są takie konkursy, w których ponad 
połowa wszystkich nominacji to są publikacje wydane 
przez Instytut Pamięci Narodowej – i to niezależnie 
od tego, kto te konkursy organizuje.

Potencjał naukowy IPN jest obrazowany przez 
fakt, iż na koniec ubiegłego roku zatrudnialiśmy – to 
już są nieaktualne liczby, na grudzień 2014 r. – stu 
dziewięćdziesięciu trzech doktorów, dwudziestu je-
den doktorów habilitowanych i czterech profesorów 
tytularnych.

Każdego roku Instytut Pamięci Narodowej or-
ganizuje wiele tysięcy różnego rodzaju inicjatyw 
edukacyjnych, takich właśnie jak ta wystawa, która 
dzięki życzliwości pana marszałka gości w Senacie 
od wczoraj. To są wystawy, to są różnego rodzaju 
projekty edukacyjne. Część z nich jest adresowana 
do węższego grona odbiorców – czasem uczestni-
czy w nich kilkadziesiąt osób – a część… Tak jak 
mówiłem, jedną wystawę prezentowaną w jednym 
miejscu oglądało sto tysięcy osób. Żeby podać skalę 
tego oddziaływania, wspomnę, iż w tylko jednym 
z projektów o nazwie „Lekcje z historii najnowszej” 
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(prezes Ł. Kamiński) komunizmu i doświadczenie pamięci o ofiarach to-
talitaryzmu komunistycznego.

Trzeci obszar naszej aktywności, szczególnie 
widoczny w roku ubiegłym, to jest dzielenie się do-
świadczeniem w zakresie rozliczania się z przeszło-
ścią z czasu dyktatury. Tutaj można powiedzieć, że 
IPN – nieskromnie to powiem, ale takie są głosy, które 
do nas docierają – jest w tej chwili traktowany jako 
podstawowy punkt odniesienia, polskie doświadcze-
nie traktowane jest jako jedno z najważniejszych, i to 
nie tylko przez kraje, które miały podobne doświad-
czenia, czyli przeszły przez dyktaturę komunistycz-
ną, ale także w wielu innych miejscach na świecie. 
W roku ubiegłym zorganizowaliśmy szereg wizyt 
studyjnych między innymi dla osób z Kuby, Tunezji, 
Korei, Wenezueli, Mołdawii, Rosji i Ukrainy. Nasi 
eksperci wyjeżdżają również na zaproszenie innych 
państw, aby dzielić się tym doświadczeniem.

I wreszcie czwarty obszar aktywności między-
narodowej. To jest budowanie – poprzez przybli-
żanie polskiej historii – obrazu Polski na świecie. 
Mówiłem już o konferencjach międzynarodowych, 
ale wchodzi w to także aktywny udział historyków 
IPN w wielu konferencjach na całym świecie, orga-
nizowanych przez inne instytucje, wchodzą w to też 
publikacje w językach obcych, a także publikacje 
internetowe – aczkolwiek w tej mierze na pewno 
zawsze można by zrobić dużo więcej – i prezen-
tacja wystaw. W roku 2014 w dwudziestu dwóch 
miejscach na świecie prezentowaliśmy czternaście 
wystaw instytutu, najczęściej była to wystawa „Od 
wojny do zwycięstwa”, przybliżająca losy Polski 
między rokiem 1939 a 1989.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Na wstępie mó-
wiłem o tym, jak wielkie znaczenie miały dla nas 
obchody siedemdziesiątej piątej rocznicy powsta-
nia Polskiego Państwa Podziemnego. Dwa miesiące 
temu, 1 lipca tego roku, wspominaliśmy siedem-
dziesiątą rocznicę rozwiązania ostatniego organu 
Polskiego Państwa Podziemnego, czyli podziemnego 
parlamentu – Rady Jedności Narodowej. Na tym 
ostatnim posiedzeniu Rada Jedności Narodowej 
oprócz decyzji o samorozwiązaniu, podjęła także 
bardzo ważną uchwałę, która do historii przeszła 
jako Testament Polski Walczącej. Jeśli pan marszałek 
i państwo senatorowie pozwolą, to chciałbym przy-
toczyć fragment tego testamentu Polski podziem-
nej. Jest to definicja demokracji polskiej i myślę, że 
warto, aby te słowa w roku rocznicy zakończenia 
działalności Rady Jedności Narodowej zabrzmia-
ły w polskim parlamencie. Otóż: „Według narodu 
polskiego demokracja to pozostawiona najszerszym 
warstwom narodu swoboda wyboru ustroju społecz-
no-politycznego oraz światopoglądu, z którego on 
wypływa. Demokracja to wolność określona trafnie 
w Karcie Atlantyckiej jako wolność od strachu i od 

ku polach. Pierwsze z nich to jest działalność na 
rzecz Polaków mieszkających poza granicami 
Rzeczypospolitej. Jest to przede wszystkim wspar-
cie dla najważniejszych polskich instytucji archiwal-
nych działających poza granicami kraju takich jak 
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce, Studium 
Polski Podziemnej w Londynie czy Biblioteka Polska 
w Paryżu. Te placówki co roku są przez nas wspierane 
w porządkowaniu zbiorów, opisywaniu tych zbiorów 
i przede wszystkim ich digitalizacji, co jest bardzo 
ważne, ponieważ kopie tych materiałów cyfrowych 
są później dostępne także w naszym archiwum, co 
z kolei przyspiesza badania naukowe nad polskim 
wychodźstwem. Chciałbym dodać, że dosłownie dzi-
siaj w Muzeum Polskim w Rapperswilu ma miejsce 
prezentacja efektów naszego wsparcia dla tej niezwy-
kle zasłużonej polskiej placówki o pięknej historii. 
W ramach pomocy archiwalnej nie tylko uporządko-
wano akta 2. Dywizji Strzelców Pieszych, ale także je 
zdigitalizowano. Część tych materiałów jest dostępna 
na specjalnym portalu internetowym, wydaliśmy też 
album i dzisiaj otwierana jest w Rapperswilu wystawa 
przygotowana przez Instytut Pamięci Narodowej na 
podstawie tych materiałów.

Kolejna sfera wsparcia dla Polaków poza granica-
mi kraju to jest oczywiście edukacja. Instytut organi-
zuje szkolenia nauczycieli. Raz do roku zapraszamy 
dużą grupę nauczycieli szkół polskich poza granicami 
kraju do Polski, tu ich szkolimy, pokazujemy różne 
metody edukacji historycznej, ale też nasi edukato-
rzy regularnie jeżdżą na zjazdy nauczycielstwa pol-
skiego w Ameryce i tam, w ramach takich zjazdów, 
zawsze są części szkoleniowe, warsztatowe, które my 
wypełniamy odpowiednimi treściami. Staramy się 
też tam, gdzie jest to możliwe, pracować przy okazji 
bezpośrednio z uczniami, zasilamy polskie placówki, 
co jest dla nich bardzo istotne, w pomoce edukacyj-
ne – w publikacje, w gry edukacyjne, w różne inne 
materiały, które nauczyciele wykorzystują po to, żeby 
przybliżać tym uczniom polską historię.

Kolejna sfera naszej aktywności zagranicznej to 
jest współpraca z podobnymi instytucjami na całym 
świecie, i to zarówno jest współpraca dwustronna – 
a takich partnerów mamy bardzo wielu, nawet nie 
będę starał się ich wymienić – jak też mamy kilka 
inicjatyw wielostronnych. Najważniejsze z nich to jest 
Europejska Sieć Instytucji Archiwalnych Zajmujących 
się Aktami Tajnych Służb oraz Platforma Europejskiej 
Pamięci i Sumienia. W obu przypadkach jesteśmy 
nie tylko aktywnymi uczestnikami tych inicjatyw, 
ale także byliśmy ich współzałożycielami. Dla tych 
dwóch konkretnych instytucji szczególnym wyzwa-
niem jest niejako równoważenie europejskiej pamięci, 
przede wszystkim uzupełnienie jej o doświadczenie 
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(prezes Ł. Kamiński) Senator Jan Wyrowiński:

Chciałbym tylko, Panie Prezesie, dowiedzieć 
się, jaka jest w tej chwili skala zaangażowania 
Instytutu Pamięci Narodowej w projekt pod tytułem 
„Encyklopedia Solidarności”, niezwykle popularny, 
potrzebny, przypominający wielu dzisiaj już ano-
nimowych bohaterów tamtych czasów. Czy trzeci 
tom i następne tomy… Jak pan to wszystko widzi? 
W jakim stopniu instytut się w to angażuje? Dziękuję 
bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo, Panie Prezesie.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:

Jeśli chodzi o „Encyklopedię Solidarności”, to 
zapewne pan marszałek pamięta, że była to inicjaty-
wa wspólna strony społecznej, czyli Stowarzyszenia 
„Pokolenie”, i Oficyny Wydawniczej „Volumen” 
oraz Instytutu Pamięci Narodowej. W roku, które-
go już nie dotyczy informacja, podpisaliśmy umowę 
ze Stowarzyszeniem „Pokolenie”, zgodnie z którą 
praktycznie w ciągu najbliższych miesięcy całkowi-
tą odpowiedzialność za ten projekt przejmie Instytut 
Pamięci Narodowej. To w pewnym sensie jest natu-
ralna konsekwencja tego, że jest to projekt niezwykle 
pracochłonny, ale także kosztochłonny. Instytut jest 
w stanie takie środki, i ludzkie, i finansowe, wygo-
spodarować, a strona społeczna po prostu nie jest już 
w stanie pozyskiwać dodatkowych środków. Trzeci 
tom, który jest już gotowy i który jest już przeka-
zany do redakcji, do wydania, będzie jeszcze wy-
dany wspólnie, ale już od czwartego tomu – a już 
redakcja czwartego tomu… Będziemy oczywiście 
opierać się na tej wspólnie wypracowanej bazie, ale 
całkowitą odpowiedzialność będzie ponosił Instytut 
Pamięci Narodowej. Tak że myślę, że mniej więcej, 
powiedziałbym, w rytmie dwóch, trzech lat będą się 
ukazywały kolejne tomy. Niestety każdy kolejny tom 
jest coraz trudniejszy, to znaczy jest coraz więcej 
kłopotów z docieraniem do informacji, zwłaszcza 
o osobach, chociaż o niektórych strukturach także.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję, Panie Prezesie.
Pan senator Iwan.

głodu, wolność osobista, wolność słowa i przekonań. 
Demokracja to równe prawa dla wszystkich grup 
politycznych, czy to zachowawczych, czy to radykal-
no-postępowych, o ile nie nadużywają one swobody 
zrzeszenia się dla szerzenia anarchii czy też narzu-
cania innym swych poglądów siłą. Demokracja to 
rządy większości wyłonione w drodze swobodnych 
wyborów, odbywających się przez pięcioprzymiot-
nikowe powszechne głosowanie. Demokracja to rząd 
prawa, czyli praworządność obowiązująca zarówno 
rządzących, jak rządzonych, a zabezpieczająca tak 
wolność osobistą, jak autorytet władzy. Demokracja 
to sprawiedliwość oparta na zbiorowym poczuciu 
słuszności, przyznającym każdej jednostce, war-
stwie pracującej i narodowi prawo do warunków 
życia zapewniających im nie tylko materialną egzy-
stencję, ale i wszechstronny rozwój ich możliwości 
twórczych. Demokracja to system zbiorowego bez-
pieczeństwa, w którym wszystkie państwa wyrzeka-
ją się użycia siły i zobowiązują się podporządkować 
decyzjom międzynarodowych organów, wypływają-
cych z obiektywnych norm prawa międzynarodowe-
go. Demokracja to uznanie i zabezpieczenie równych 
praw mniejszych i większych narodów, aby ukró-
cić raz na zawsze dążenie mocarstw do hegemonii 
nad innymi narodami, do podziału świata na strefy 
wpływów. W swych stosunkach z Rosją naród polski 
nie żąda niczego więcej, jak poszanowania przez nią 
tych podstawowych zasad demokracji, o których 
ocalenie i zabezpieczenie walczyły przez pięć i pół 
roku wszelkie miłujące wolność narody”.

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, jestem głęboko 
przekonany, że Instytut Pamięci Narodowej dzięki 
swojej pracy, przypominaniu tych wartości, które 
towarzyszyły poprzednim pokoleniom walczącym 
o wolność i niepodległość, przywracaniu sprawie-
dliwości, odkrywaniu prawdy, budowaniu tożsa-
mości opartej na pamięci, uczestniczy w budowie 
współczesnego państwa polskiego i w umacnianiu 
polskiej demokracji. W ten sposób, na miarę naszych 
możliwości, wypełniamy testament, jaki pozostawiło 
nam pokolenie Polski podziemnej. Dziękuję bardzo. 
(Oklaski)

(Przewodnictwo obrad obejmuje marszałek Bog-
dan Borusewicz)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję panu.
Czy ktoś z państwa senatorów chciałby zadać py-

tania panu prezesowi?
Pan marszałek Wyrowiński, pan senator Iwan, pan 

senator Rulewski – taka jest kolejność.
Proszę bardzo, pan marszałek Wyrowiński.
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wygląda tak, że zostały już wystosowane zawiado-
mienia do wszystkich ustalonych członków rodzin 
osób pochowanych we wspomnianym miejscu o roz-
poczęciu procedury zmierzającej do przeniesienia 
grobów, zawierające zaproszenie do negocjacji. Tak 
że obecnie, moim zdaniem, ustawa, o której mówi-
my, działa. Zastrzeżenia, które dotyczyły inicjaty-
wy prezydenckiej, związane były przede wszystkim 
z obawą, czy decyzje administracyjne, które będą 
wydawane we wspomnianej sprawie, nie będą za-
skarżane. Bo sama procedura jest dość zwarta, jest 
trzymiesięczny termin negocjacji, później decyzja 
ostateczna. Wydaje się, że to nie budziło jakichś więk-
szych kontrowersji. Kontrowersje dotyczyły tego, co 
będzie dalej, tego, czy decyzje nie będą zaskarża-
ne. My wystąpiliśmy o to, aby one były wydawane 
z rygorem natychmiastowej wykonalności. W takiej 
sytuacji nawet ewentualne zaskarżenie nie będzie 
wstrzymywało pracy, tylko ewentualne procesy będą 
dotyczyć jakichś odszkodowań od Skarbu Państwa 
na rzecz danych rodzin. Myślę jednak, że przynaj-
mniej w większości przypadków uda się wynegocjo-
wać z rodzinami satysfakcjonujące dla nich warunki 
przeniesienia. Wiem, że jest już przygotowana dość 
duża pula miejsc na cmentarzu Powązkowskim, gdzie 
można przenosić wspomniane groby. Zaawansowane 
są też, jak dowiedziałem się właśnie dzisiaj od pana 
wojewody, prace nad poszerzeniem cmentarza, tak 
żeby wszystkim wspomnianym rodzinom można było 
zaproponować przeniesienie w ramach tego samego 
cmentarza. Aczkolwiek część z nich zapewne będzie 
chciała przenieść groby na inne cmentarze, być może 
też w Polsce. Tak że wydaje mi się, że mechanizm, 
który został przyjęty, działa obecnie bez zastrzeżeń.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Rulewski.

Senator Jan Rulewski:
Dziękuję, Panie Marszałku.
Mam trzy pytania. Panie Prezesie, IPN brał udział 

w realizacji ustawy dezubekizacyjnej, w wyniku któ-
rej członkowie aparatu przemocy stracili przywileje 
emerytalne. Czy zakończono już tę akcję? Ile osób 
ona objęła?

Drugie pytanie. Z inicjatywy Senatu weszła w ży-
cie ustawa o opozycji antykomunistycznej, o osobach 
prześladowanych. W ustawę wpisano rolę Instytutu 
Pamięci Narodowej. Jak przebiega wspomniana ak-
cja? Pytam, jako że 1 września ustawa zaczęła działać.

(Senator Jan Wyrowiński: 31 sierpnia.)
31 sierpnia, słusznie pan marszałek, twórca wspo-

mnianej ustawy, mnie poprawia, dziękuję.

Senator Stanisław Iwan:

Panie Prezesie, chciałbym zapytać… Myśmy nie-
dawno uchwalili prezydencką ustawę dotyczącą eks-
humacji… możliwości dalszych prac na Łączce zwią-
zanych z ekshumacją i przeniesieniem grobów, które 
powstały tam w latach osiemdziesiątych. Chciałbym 
zapytać, w jakim stopniu ta ustawa rzeczywiście 
umożliwia realizację tych planów, dalszych badań, 
prowadzenie wykopalisk na Łączce. Ten projekt był 
trochę kontrowersyjny i był kontestowany przez część 
środowisk kombatanckich czy też patriotycznych. Ja 
prowadziłem wspomnianą ustawę, zasięgałem infor-
macji w instytucie i dostałem odpowiedź, że ustawa ta 
spełnia wymogi… Chciałbym usłyszeć bezpośrednio 
od pana prezesa opinię, jak to jest i co za tym wszyst-
kim idzie. Bardzo dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Proszę bardzo, Panie Prezesie. 

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Ustawa, o której mowa, weszła w życie 1 sierp-

nia, tak więc możemy już w pewnym stopniu zoba-
czyć, jak ona działa w praktyce. Może zacznę jed-
nak od tego, że rzeczywiście, właśnie w roku 2014, 
tym, którego dotyczy informacja, natrafiliśmy na 
problem z kontynuowaniem prac, szczególnie tutaj, 
w Warszawie, na Łączce. Ale jest to problem uniwer-
salny, on będzie dotyczył także innych miejsc. My, 
razem z Radą Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, 
wychodziliśmy z założenia, że także w ówczesnym 
stanie prawnym omawiane tu działania były możliwe. 
Jednak podmioty, które musiałyby się w nie zaanga-
żować, przedstawiły opinie prawne mówiące o tym, 
że ich zdaniem nie można przeprowadzić wspomnia-
nej operacji, a przede wszystkim części polegającej 
na przeniesieniu bardziej współczesnych nagrobków. 
Z tego powodu odczuwaliśmy potrzebę uregulowania 
wspomnianej sprawy w polskim prawie.

Jeśli chodzi o realizację omawianej tu ustawy, to 
w pierwszym możliwym terminie, pierwszego dnia 
po wejściu ustawy w życie, złożyliśmy wnioski doty-
czące Łączki w Warszawie. Teraz chcemy skupić się 
na tym, żeby jak najszybciej zamknąć wspomnianą 
sprawę.

Dosłownie tuż przed przyjazdem do Senatu roz-
mawiałem z wojewodą mazowieckim, panem Jackiem 
Kozłowskim, na temat realizacji ustawy. Sytuacja 
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(senator J. Rulewski) które zostało na nas w ostatnich latach nałożone, a na 
realizację którego nie otrzymaliśmy żadnych dodat-
kowych środków.

Oczywiście staramy się, tam gdzie możemy, 
szukać oszczędności w funkcjonowaniu instytutu 
poprzez różnego rodzaju zabiegi, takie jak wspólne 
przetargi na energię dla centrali i oddziałów instytutu. 
To przynosi realne oszczędności, ale skala nowych 
zobowiązań ustawowych… W ciągu ostatnich pięciu 
lat nie było roku, żebyśmy nie otrzymali dwóch czy 
trzech nowych zadań. Czasem są to sprawy oczywi-
ste, jak wspomniana ustawa, do której zaraz przejdę, 
dotycząca opozycji antykomunistycznej i osób repre-
sjonowanych, ale na przykład ustawa o cudzoziem-
cach też nałożyła na nas pewne obowiązki. Zatem 
skala tych wyzwań jest wciąż bardzo…

(Głos z sali: O obywatelstwie.)
Przepraszam, o obywatelstwie, ustawa o obywa-

telstwie, znowelizowana kilka lat temu, też nałożyła 
na nas nowe obowiązki. Tak że ja bym raczej nie wi-
dział możliwości poczynienia istotnych oszczędności 
w instytucie. Albo inaczej: my oszczędności dokonu-
jemy, ale pracy merytorycznej wciąż mamy tak dużo, 
że tak naprawdę potrzebujemy dodatkowych środków.

Nie maleje również skala potrzeb społecznych, 
które odczuwamy, gdy przychodzą do nas przedsta-
wiciele kolejnych środowisk, którzy żądają – i mają do 
tego prawo – żeby opisać ich historię, żeby zbadać ich 
przeszłość, to są czasem bardzo ważne wydarzenia 
regionalne bądź lokalne. Tak to wygląda, a to wszyst-
ko kosztuje. Tak że moim zdaniem budżet w roku 
przyszłym powinien zostać zwiększony, a nie ulec 
zmniejszeniu. Aczkolwiek, jak mówię, staramy się jak 
najbardziej racjonalnie gospodarować tymi środkami, 
które posiadamy.

Pan senator pytał o lustrację. Proszę zwrócić uwa-
gę na to, że wciąż większość oświadczeń lustracyj-
nych złożonych w ostatnich latach jest niezweryfi-
kowana. Dzieje się tak dlatego, że jest ich naprawdę 
dużo, zwłaszcza po wyborach samorządowych. Tak 
że mimo iż ich napływ jest systematycznie mniejszy, 
to tych już zgromadzonych jest tyle, że tak naprawdę 
jest jeszcze pracy na wiele, wiele lat. Dlatego nie mam 
wrażenia, żeby nasza misja w najbliższej przyszłości 
się wyczerpała, raczej musimy wciąż podejmować 
nowe wyzwania.

Kolejne pytanie dotyczyło realizacji ustawy 
o opozycji antykomunistycznej oraz osobach repre-
sjonowanych. Byliśmy przygotowani do jej realizacji 
mniej więcej sześć tygodni wcześniej. Uruchomiliśmy 
specjalną stronę zawierającą informacje dla osób za-
interesowanych, nawiązaliśmy kontakty z wieloma 
organizacjami skupiającymi osoby działające w opo-
zycji komunistycznej bądź osoby represjonowane. 
Zachęcaliśmy też do tego, żeby składać wnioski jesz-
cze przed wejściem w życie ustawy, żeby w jak naj-

I trzecie pytanie, może pan je uznać za trudne, 
ale muszę je zadać. Toczy się dyskusja o kosztach 
funkcjonowania IPN. Czy nie uważa pan, że można 
już mówić o oszczędnościach? Jako że, po pierw-
sze, odległa jest już epoka, której dotyczą działania 
instytutu, to znaczy okres I i II wojny światowej, 
a nawet czasy „Solidarności”, bo to już trzydzieści 
pięć lat. Po drugie, sam pan zwrócił uwagę, że lustra-
cja już nie obejmuje wszystkich, nie ma charakteru 
powszechnego, tylko półpowszechny, bo nowe poko-
lenie radnych, polityków nie było dotknięte nagaby-
waniem ze strony ubeków. Trzeba też zauważyć dużą 
pomoc państwa w zakresie budżetowym, niezmienną, 
właściwie mniejszą, ale błyskawicznie przyznano 
nowy lokal, nową siedzibę. Czy nie warto już mówić 
o oszczędnościach rozumianych jako mniejsze koszty 
funkcjonowania?

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Odpowiadając na pytanie dotyczące tak zwanej 

ustawy dezubekizacyjnej, muszę powiedzieć, że 
oczywiście sam mechanizm polegający na weryfikacji 
przeszłości tych osób, którym Zakład Emerytalno-
Rentowy MSW wypłaca świadczenia, przestał działać 
już kilka lat temu, to się zakończyło; to jest nadal 
prowadzone, ale w odniesieniu do tych osób, które 
w tej chwili przechodzą na emeryturę, czyli jest kil-
kaset zapytań rocznie dotyczących weryfikacji prze-
szłości takich osób. A skala była następująca, podam 
dane, nieco zaokrąglając. Otóż zweryfikowaliśmy 
przeszłość około dwustu tysięcy osób, z czego ponad 
czterdzieści tysięcy straciło dotychczasowe uprawnie-
nia, świadczenia zostały im obniżone.

Tyle że ta ustawa dezubekizacyjna w dalszym cią-
gu nakłada ogromnie dużo pracy na IPN w związku 
z tym, iż zdecydowana większość funkcjonariuszy 
objętych jej zapisami odwołuje się do sądów. To spra-
wia, że my na potrzeby sądów musimy dokonywać 
dodatkowych kwerend, kopiować materiały, prze-
kazywać je do sądów. Tak że to jest wciąż ustawa, 
która tak naprawdę – mimo iż formalnie w większości 
zrealizowana – bardzo obciąża bieżącą działalność 
instytutu.

Tutaj może przejdę do odpowiedzi na pytanie trze-
cie, bo to jest właśnie przykład nowego działania, 
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(prezes Ł. Kamiński) mach działań badawczych, czy organizacji konfe-
rencji, wspólnych wydawnictw itd. I jak najbardziej 
jesteśmy otwarci również na taki projekt badawczy. 
Moglibyśmy wnieść do tej współpracy swój dotych-
czasowy dorobek, bo badania o charakterze, powie-
działbym, prawnokarnym, a nie wyłącznie historycz-
nym, były w instytucie prowadzone. Myślę, że także 
doświadczenie naszego pionu ścigania, jeśli chodzi 
o definiowanie zbrodni popełnionych w latach czter-
dziestych i pięćdziesiątych, w tym także tak zwanych 
zbrodni sądowych, mogłoby być bardzo ważnym ele-
mentem takiego projektu. Aczkolwiek trzeba powie-
dzieć, że mamy niestety negatywne doświadczenia, 
jeśli chodzi o postawę sądów wobec takiej konstruk-
cji prawnej i pewną solidarność środowiska, która, 
mam wrażenie, przetrwała do dzisiaj. Doświadczenia 
te pokazują że niechęć do uchylania immunitetów 
uniemożliwia postawienie dawnych sędziów, a także 
dawnych prokuratorów przed sądem i pociągnięcie 
ich do odpowiedzialności za zbrodnie, które popełnili.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Senator Aleksander Pociej:
Panie Prezesie, nawiązując do pytania pana sena-

tora Rulewskiego, chciałbym zapytać, jaki jest koszt 
utrzymania pionu ścigania. Ilu tam jest prokuratorów? 
Prosiłbym też, żeby się pan ustosunkował do tych 
liczb, które sam pan podał, a z których wynika, że 
na kilkaset postanowień było tylko dwanaście ak-
tów oskarżenia. Jak odniesiemy te dane do proporcji 
w przypadku prokuratury, że tak powiem, cywilnej… 
No, tutaj odsetek jest dramatycznie niższy. Przecież 
na jednego prokuratora w IPN przypada kilkadziesiąt 
bądź kilkanaście razy mniej spraw niż na prokuratora 
zwykłego. No więc z czego to wynika? Chciałbym, 
żeby pan powiedział, jakie macie plany co do przy-
szłości pionu ścigania. Sam pan mówił, że tych spraw 
będzie coraz mniej. Czy w jakieś perspektywie my-
ślicie o tym, żeby zmniejszyć koszty funkcjonowania 
tego pionu? To jest pierwsze pytanie.

Drugie pytanie. Jakie kwoty przeznaczył IPN na 
publikacje pracowników IPN? I w tym kontekście 
proszę o komentarz, jakie powiązanie ze zbrodnia-
mi przeciwko narodowi polskiemu mają na przykład 
takie publikacje jak: „Ciekawy przyczynek do hi-
storii stosunków polsko-wietnamskich”, „Ideologia 
komunistyczna a tradycyjne wartości mieszkańców 
Wietnamu”, „II wojna indochińska w polskiej histo-
riografii wojskowej” autorstwa Benkena, „Wacław 
Lipiński i jego pamiętnik z bojów I Brygady” 
Gałęzowskiego, „Birma na rozstajach. Zmiany w kra-
ju tysiąca pagód” i „Décorations polonaises attribuées 

większym stopniu można było ją zrealizować w tym 
roku, bo tutaj tak naprawdę głównym problemem 
jest to, że środki, które były przewidziane, były prze-
widziane na cały rok, a trzeba je zagospodarować 
w ciągu czterech miesięcy. Tak że myślę, że można 
uznać, iż instytut już w pełni realizuje założenia tej 
ustawy. Myślę, że w najbliższych dniach zostaną wy-
dane pierwsze decyzje związane z tą ustawą, czyli 
pierwsze osoby otrzymają poświadczenie decyzji ad-
ministracyjnej, że spełniają wymogi ustawy, i uda-
dzą się do Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych, aby kontynuować procedurę.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Pan senator Górecki, proszę bardzo.
(Senator Ryszard Górecki: Panie Marszałku, 

Szanowny Panie Prezesie, chcę przede wszystkim…)
Gdzie się pan senator tak śpieszy?
(Senator Robert Mamątow: Do domu.)
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, pan senator Górecki.

Senator Ryszard Górecki:
Dziękuję.
Panie Prezesie, przede wszystkim chcę panu po-

dziękować za solidną i rzetelną pracę w IPN i za 
świetną współpracę naszego biura IPN z Instytutem 
Historii na Uniwersytecie w Olsztynie.

I chciałbym zapytać, czy poparłby pan, jako prezes 
IPN, wniosek badawczy z obszaru nauk humanistycz-
nych o przeanalizowanie prawidłowości stosowania 
prawa karnego w Polsce powojennej, kiedy skazy-
wano na śmierć lub więzienie tych, którzy walczyli 
o wolność Polski. Tego nikt dotychczas nie przeana-
lizował, a mogłyby to zrobić wydziały prawa i huma-
nistyczny razem z IPN.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Proszę bardzo.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Jesteśmy otwarci na współpracę z uczelniami. 

Współpracujemy, myślę, z większością polskich 
uniwersytetów, na różnych poziomach – czy to w ra-
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i we Francji. Ten tekst mówiący o odznaczeniach 
wskazuje na skalę współpracy belgijskiego ruchu opo-
ru z polskimi placówkami. Tak więc takie jest uzasad-
nienie. Jeśli chodzi zaś o inne przywoływane przez 
pana senatora publikacje, to proszę zwrócić uwagę na 
to, że są to artykuły pracowników, które nie są publi-
kowane tylko w wydawnictwach Instytutu Pamięci 
Narodowej. Publikacje pana Benkena, te wszystkie 
przywoływane, są publikowane w wydawnictwach 
akademickich, w czasopismach naukowych.

(Senator Aleksander Pociej: Czyli to nie wiąże się 
z żadnym kosztem dla IPN?)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Panie 
Senatorze…)

To nie wiąże się z żadnym kosztem dla Instytutu 
Pamięci Narodowej, świadczy jedynie o tym, że nasi 
pracownicy mają szersze zainteresowania badawcze, 
które nie są realizowane tylko w ramach obowiązków 
służbowych. Wielu naszych pracowników naukowych 
jest jednocześnie pracownikami wyższych uczelni 
i w ramach tamtej działalności mają inne projekty 
badawcze niż tylko związane z historią Polski XX 
wieku.

Odpowiadając na pytanie dotyczące pionu ści-
gania… Chyba też w tej chwili tak na gorąco nie 
odnajdę… Nie, odnajdę.

Pierwsza część pytania: jaka część budżetu jest 
związana ze ściganiem zbrodni? To jest 11,5% bu-
dżetu Instytutu Pamięci Narodowej, z tym że musimy 
pamiętać, że cały budżet jest podzielony według tych 
naszych czterech zadań ustawowych, więc oczywiście 
wszystkie koszty administracyjne funkcjonowania in-
stytutu jako całości są rozbite na poszczególne piony.

Skąd się bierze ta mniejsza liczba aktów oskar-
żenia, z czego wynikają te wszystkie sprawy staty-
styczne, które poruszył pan senator?

Po pierwsze, chciałbym zwrócić uwagę na to, iż 
śledztwa, które prowadzi Instytut Pamięci Narodowej, 
ze względu na swoją rangę i skalę nie mogą być po-
równywane z przeciętnymi śledztwami prokuratur 
rejonowych, które budują statystykę prokuratu-
ry powszechnej. Wystarczy wspomnieć, że mamy 
śledztwa, w których jest na przykład sześćdziesiąt 
tysięcy ofiar śmiertelnych. Prokuratura powszechna 
nie prowadzi ani jednego porównywalnego śledztwa, 
jeśli chodzi o liczbę ofiar. A takie śledztwa z natury 
rzeczy trwają wiele lat. To jest pierwsza przyczyna.

Jeśli chcielibyśmy porównywać obciążenie pro-
kuratorów Instytutu Pamięci Narodowej – a przypo-
mnę, że oddziałowe komisje funkcjonują na poziomie 
prokuratury apelacyjnej, czyli wszędzie tam, gdzie 
jest prokuratura apelacyjna, jest również oddziało-
wa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi 
Polskiemu – to zachęcam do porównania też liczby 
prowadzonych śledztw z liczbami śledztw w takich 
wydziałach prokuratur apelacyjnych jak wydziały 

aux Belges”, co można przetłumaczyć jako „Polskie 
odznaczenia dla Belgów”, Gasztolda-Senia. No, ta-
kich publikacji jest więcej w tym zbiorze. Bardzo bym 
prosił o odpowiedź. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Senatorze.
Proszę bardzo.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Już odpowiadam… To znaczy na pewno nie podam 

w tej chwili, jaki procent budżetu… czy jaka w licz-
bach bezwzględnych jest wielkość kosztów publikacji, 
taką informację przekażemy pisemnie. Kontynuując 
wątek publikacji, po pierwsze, chciałbym zwrócić 
uwagę na to, że zgodnie z ustawą Instytut Pamięci 
Narodowej zajmuje się najnowszą historią Polski. 
Myślę, że możemy uznać, że historia XX wieku to jest 
najnowsza historia Polski. To jest pierwszy element 
mojej odpowiedzi na to pytanie. Ściganie zbrodni jest 
inaczej definiowane. Proszę zwrócić uwagę na to, że 
inny jest zakres chronologiczny w rozdziałach ustawy 
dotyczących ścigania zbrodni czy gromadzenia doku-
mentów, a inny w tym rozdziale, który mówi o dzia-
łalności edukacyjnej Instytutu Pamięci Narodowej.

Po drugie, nie widzę akurat tych publikacji, które 
pan senator przywołał, ale rozumiem, że być może 
one są z innego roku. Chciałby zwrócić…

(Senator Aleksander Pociej: Ja tutaj to mam.)
(Senator Robert Mamątow: A która to strona?)
A na której stronie to jest? Jeśli mógłbym prosić o…
(Senator Aleksander Pociej: Jeżeli chodzi 

o Birmę…)
Może przykładowo.
(Senator Aleksander Pociej: …to jest to strona 258, 

a jeśli chodzi o sprawy wietnamskie, to jest to stro-
na 252. I chciałbym prosić o odpowiedź co do przy-
szłości… dokończenie tego wątku przyszłości pionu 
prokuratorskiego.)

Tak, tak, oczywiście, to było odrębne…
(Senator Aleksander Pociej: Dziękuję. Bo pan 

przeszedł do drugiego pytania…)
…pytanie.
Ta francuskojęzyczna publikacja, którą teraz 

rzeczywiście odnalazłem, to jest publikacja zawar-
ta w publikacji wydanej przez Instytut Pamięci 
Narodowej. To są materiały z konferencji, która po-
równywała okupację niemiecką w Polsce, w Belgii 

(senator A. Pociej)
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(prezes Ł. Kamiński) Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, a wcześniej 
– Główna Komisja Badania Zbrodni Hitlerowskich 
w Polsce. Po podpisaniu i ratyfikacji układu PRL 
z Republiką Federalną Niemiec, w latach siedemdzie-
siątych, gros spraw dotyczących zbrodni niemieckich 
po prostu zostało zawieszonych i niezamkniętych 
w sposób prawomocny. I one czekają na podjęcie 
i prawomocne zamknięcie. Aczkolwiek w wielu przy-
padkach to nie chodzi tylko o czynność techniczną. 
W wielu przypadkach – odnoszących się także do 
tych zbrodni, których dotyczy wystawa prezentowana 
przed salą obrad – udaje się dokonać nowych ustaleń. 
Tak że nawet w odniesieniu do okresu II wojny świa-
towej jest jeszcze sporo pracy do wykonania.

Ale, jak mówię, moim zdaniem dyskusja o zmia-
nach na pewno nas czeka w najbliższym czasie, a ta-
kim momentem wprowadzenia tych zmian w życie 
byłby ten ustawowy termin roku 2020.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Pan senator Ryszka.

Senator Czesław Ryszka:
Panie Marszałku, rezygnuję z zadania pytań teraz. 

Pozwolę je sobie zadać prywatnie panu prezesowi. 
Dziękuję…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Nie rozumiem. 
Nie chce pan zadać pytania, tak?)

(Senator Jan Rulewski: W innych okoliczno-
ściach…)

Chodziło mi o budowę muzeum żołnierzy niezłom-
nych w Ostrołęce. Czy Instytut Pamięci Narodowej 
wesprze tę inicjatywę? I chodziło mi o to, czy ustały 
zagrożenia dla muzeum w Rapperswilu.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Jeśli chodzi o muzeum w Ostrołęce, to my tę 

inicjatywę wspieramy od samego początku. Kiedy 
pojawił się ten pomysł, spotkałem się z panem pre-
zydentem Ostrołęki i na taką miarę… Oczywiście 
nie jesteśmy w stanie zaangażować się na przykład 
finansowo, ale angażujemy się merytorycznie, po-
przez udostępnianie naszych wystaw… Można po-
wiedzieć, że to muzeum, którego jeszcze nie ma, tak 

przestępczości zorganizowanej. Wtedy okaże się, że 
nasza statystyka jest lepsza, a obciążenie prokuratora 
Instytutu Pamięci Narodowej na poziomie właśnie 
prokuratur apelacyjnych jest wyższe niż prokuratora 
prokuratury powszechnej. A więc to jest pierwsza 
kwestia.

Jeśli chodzi o liczbę aktów oskarżenia, to na pew-
no wszyscy się zgodzimy, że ona jest niesatysfakcjo-
nująca. I tutaj wskazać trzeba dwie kwestie. Pierwsza 
to znowuż charakter takich śledztw. Udowodnienie 
indywidualnej odpowiedzialności kilkadziesiąt lat 
po pełnieniu zbrodni jest często bardzo trudne, po-
woduje to brak świadków, brak dowodów. Ale druga, 
istotniejsza, ze względów statystycznych istotniejsza 
sprawa to jest ustawa o Instytucie Pamięci Narodowej, 
która zobowiązuje prokuratorów do prowadzenia 
śledztw w przypadkach, w których z góry wiadomo, 
iż sprawcy nie można postawić przed sądem, bo on nie 
żyje. Czyli na przykład w sprawach z okresu II wojny 
światowej albo z okresu tużpowojennego, w których 
to przypadkach sprawcy w dużej większości już nie 
żyją, nasi prokuratorzy muszą prowadzić śledztwa, 
oczywiście po to, żeby je ostatecznie umorzyć. Ale 
dzieje się to po ustaleniu wszystkich okoliczności 
sprawy, po ustaleniu odpowiedzialności, wskaza-
niu kwalifikacji prawnej oraz, co najważniejsze i co 
ustawa bardzo wybija, po sporządzeniu możliwie 
najpełniejszej listy ofiar danej zbrodni. Tak że takie 
są powody, dla których procentowy udział spraw za-
kończonych aktem oskarżenia jest tak niski.

Pan senator pytał także o plany. Oczywiście my 
możemy snuć pewne rozważania w tej kwestii, nie-
mniej jednak wchodzi tu w grę materia ustawowa, 
a więc niezależna od Instytutu Pamięci Narodowej. 
I jest oczywiste, że ta działalność będzie się zmniej-
szać, bo liczba popełnionych zbrodni jest liczbą za-
mkniętą, w miarę zamykania kolejnych spraw ona 
będzie maleć. Mamy tu też bardzo ważny termin 
ustawowy, to jest rok 2020, gdy możliwość ścigania 
zdecydowanej większości zbrodni komunistycznych 
wygaśnie, i to znowuż jest określone ustawowo. 
Myślę, że okolice roku 2020 to będzie czas na jakąś 
bardzo głęboką reformę tej działalności, bo wówczas 
jako podlegające ściganiu pozostaną tylko zbrodnie 
prawa międzynarodowego, a ich też nie będzie wiele, 
bo zakładamy, że utrzymując obecne tempo prac, 
do tego czasu zakończymy kilka tysięcy kolejnych 
postępowań.

Przy tym chciałbym zwrócić uwagę, że jeżeli 
chodzi o okres II wojny światowej, to liczba spraw 
z tego okresu, które muszą być podjęte i praworząd-
nie zakończone, jest wciąż jeszcze duża. To jest, tak 
naprawdę, spuścizna jeszcze po PRL. W PRL, jak 
państwo wiedzą, działała Główna Komisja Badania 
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(prezes Ł. Kamiński) mało. Instytut prowadzi aktywną działalność w tym 
zakresie na kilku polach. Pierwsze to jest to, o czym 
mówiłem w tym wstępnym wystąpieniu, czyli nowo 
powołane Centrum Udzielania Informacji o Ofiarach 
II Wojny Światowej. Ono również prowadzi aktywną 
działalność dotyczącą pozyskiwania dokumentów, 
także z archiwów zagranicznych, na temat losów 
Polaków czy pod okupacją niemiecką, czy pod oku-
pacją sowiecką. I tutaj zwrócę uwagę na fakt bardzo 
mało znany, może sami powinniśmy o tym nieco sze-
rzej mówić. Instytut Pamięci Narodowej jest jedynym 
dysponentem w Polsce, na podstawie odpowiednich 
umów międzynarodowych, bazy Międzynarodowej 
Służby Poszukiwawczej Czerwonego Krzyża z Bad 
Arolsen, czyli tego centralnego światowego punktu, 
który gromadził informacje o wszystkich ofiarach 
II wojny światowej, pomagał rodzinom ustalać ich 
losy. To wielkie archiwum jest w tej chwili zdigi-
talizowane, my, jak mówię, jesteśmy dysponentem 
tej elektronicznej wersji i na tej podstawie udziela-
my informacji, a także wykorzystujemy te dane do 
uzupełniania list ofiar tam, gdzie jest to możliwe. 
Aczkolwiek nie w przypadku zbrodni na Pomorzu, 
bo, jak wiadomo, dokumentacja Selbstschutzu zosta-
ła zniszczona w końcowym okresie wojny i takich 
bezpośrednich dokumentów, wykazów ofiar nie ma.

Kolejny element – i tutaj już nawiązuję bezpo-
średnio do pytania pana marszałka – to są badania 
naukowe, w trakcie których nasi historycy starają 
się docierać do środowisk lokalnych, dopytywać, 
szukać… już coraz mniej świadków bezpośrednich, 
ale właśnie świadków pośrednich, osób, które mogą 
mieć jakieś dokumenty, relacje rodzinne. I wreszcie 
największy projekt, to jest projekt dokumentacyjny 
dotyczący ofiar okupacji niemieckiej. Ten projekt jest 
realizowany już blisko dziesięć lat, w jego ramach 
ustalono i wprowadzono do tej chwili do elektronicz-
nej bazy danych nazwiska około czterech milionów 
ofiar, zarówno osób zamordowanych, jak i na przy-
kład więźniów obozów koncentracyjnych. Pochodzą 
one z bardzo różnych źródeł. Jest to projekt finanso-
wany przez IPN, instytut jakby zarządza jego treścią, 
natomiast zgodnie z formułą, którą przyjęliśmy na 
samym początku, sam projekt jest realizowany przez 
podmioty pozarządowe. W tym przypadku jest to 
Fundacja „Polsko-Niemieckie Pojednanie”, to ona 
realizuje od kilku lat ten projekt. I do niej właśnie 
można się zgłaszać, to jest to najlepsze miejsce. Dzięki 
środkom, które przekazujemy, fundacja prowadzi 
działania edukacyjne, apelując do społeczności lo-
kalnych. Przypominam sobie nawet, że swego czasu 
w którymś z popularnych seriali, bodajże w „M jak 
miłość”, był product placement tej akcji, po czym rze-
czywiście później napłynęło dużo nowych informa-
cji od rodzin ze środowisk lokalnych. Jest specjalny 
formularz służący do zgłaszania. Tak że ten system 

naprawdę już działa. Tak że jesteśmy jak najbardziej 
zaangażowani.

I, przepraszam, druga część pytania, bo nie do-
słyszałem…

(Senator Czesław Ryszka: Muzeum w Rapper-
swilu.)

Jeśli chodzi o muzeum w Rapperswilu, to oczywi-
ście ono jest bardzo poważnie zagrożone utratą siedzi-
by. Ono nie przestanie istnieć w sensie formalnym, ale 
jest poważne zagrożenie utraty siedziby. Wspieramy 
je na tyle, na ile możemy, czyli przede wszystkim 
w bieżącej działalności, w nagłaśnianiu działalności 
muzeum, już w tym roku muzeum otrzymało na-
szą najważniejszą nagrodę, czyli Kustosza Pamięci 
Narodowej. Myślę, że takie działania wzmacniają 
pozycję muzeum, nie tylko poprzez nagłośnienie tej 
sprawy tutaj, w Polsce, i zachęcanie innych władz 
do aktywniejszego działania, ale także poprzez spra-
wianie, by jego problemy były bardziej zauważane 
w Szwajcarii. Ta wystawa, o której mówiłem, jest 
w wersji dwujęzycznej, czyli jest zarówno francusko-
języczna, jak i niemieckojęzyczna, będzie prezento-
wana nie tylko w Rapperswilu, ale też w wielu innych 
miejscach Szwajcarii, i na pewno zwróci uwagę na 
to, że taka placówka istnieje i że wymaga pewnego 
wsparcia.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Panie Prezesie, teraz ja chciałbym zadać pytanie.
Mamy tutaj wystawę dotyczącą Selbstschutzu, 

mordów Selbstschutzu. Bardzo mało jest ustalonych 
nazwisk pomordowanych, nie wiem, chyba mniej niż 
10%. Podobnie jeżeli chodzi o inny mord, w Ponarach 
pod Wilnem – też poniżej 10%. W zasadzie jest moż-
liwość uzyskania czy poszerzenia tej listy zamordo-
wanych tylko poprzez zbieranie informacji wśród 
rodzin, bo w tradycji rodzinnej nazwiska, imiona 
oczywiście się zachowały. W związku z tym pytam: 
czy IPN prowadzi jakieś badanie w tym kierunku? 
Czy próbuje zbierać te informacje, czy apeluje do 
rodzin o ich zgłaszanie? Jeżeli tak, to proszę powie-
dzieć, do kogo można zgłaszać tego typu informacje.

Proszę bardzo.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Oczywiście w pełni zgadzam się z panem mar-

szałkiem, to jest bardzo bolesne, że siedemdziesiąt 
lat po zakończeniu wojny tych informacji mamy tak 
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(prezes Ł. Kamiński) Archiwum Historii Najnowszej, które przechowuje 
akta partii komunistycznej od śmierci Stalina. W ra-
mach tej współpracy pozyskaliśmy kilka tysięcy 
stron kserokopii ważnych dokumentów z przełomu 
lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych, bo takie granice 
wyznaczyła de facto strona rosyjska; one są w tej 
chwili przygotowywane do druku w Biurze Edukacji 
Publicznej. Jest to wiele cennych dokumentów, acz-
kolwiek na pewno nie tak ważnych, jak te z archiwum 
FSB. No, do czasu jakiegoś przełomu w relacjach 
polsko-rosyjskich nie widzę szansy na pozyskanie 
jakichś istotnych kopii. Tak że tak naprawdę to, co 
udało się pozyskać w latach dziewięćdziesiątych – 
kopie znajdują się w tej chwili w archiwum Instytutu 
Pamięci Narodowej, a część w Centralnym Archiwum 
Wojskowym, bo to częściowo była też komisja woj-
skowa – wciąż jest głównym zasobem dla polskich 
historyków, jeśli chodzi o badanie represji w czasie 
II wojny światowej czy też po jej zakończeniu.

Teraz archiwa białoruskie. W tej chwili nie pro-
wadzimy żadnej współpracy, aczkolwiek przedsta-
wiciel Instytutu Pamięci Narodowej jest członkiem 
grupy roboczej, która w ciągu ostatnich kilkunastu 
miesięcy spotykała się z przedstawicielami władz 
białoruskich odpowiednich szczebli i rozmawiała 
o sprawach archiwaliów, o możliwości poszuki-
wania ofiar zbrodni Obławy Augustowskiej. No, 
na razie można powiedzieć, że rozmowy są pod-
trzymywane, ale niestety konkretnych efektów nie 
przynoszą. Tam są bardzo istotne dokumenty, nie 
tylko w tych archiwach służb specjalnych, ale także 
w archiwum partyjnym. Jestem tego pewny, bo część 
z nich widziałem na własne oczy, ale niestety nie 
było możliwości ich skopiowania. Są to dokumenty 
partyjne, które zostały, że tak powiem, ewakuowane 
z Mińska, a więc zachowały się w bardzo dobrym 
stanie, dokumenty zarówno sprzed wybuchu woj-
ny – chodzi o operację polską NKWD, o bardzo 
wiele raportów kierowanych do partii o wykonaniu 
tej operacji – jak i z okresu pierwszej okupacji so-
wieckiej, bardzo cenne dokumenty. Mam nadzieję, 
że jeśli nastąpi bardziej wyraźna poprawa relacji 
Białorusi z Europą, wówczas uzyskamy możliwości 
skopiowania i wydania tego w Polsce.

Jeśli chodzi o śledztwo w sprawie zbrodni katyń-
skiej, to śledztwo trwa. Jest jeszcze wiele czynności 
do wykonania, zwłaszcza jeśli chodzi o przesłuchania 
osób pokrzywdzonych. Przede wszystkim czekamy 
na kluczowe trzydzieści pięć tomów ze śledztwa ro-
syjskiego. Nie wydaje mi się, abyśmy mogli zamknąć 
to postępowanie – oczywiście ono będzie zamknię-
te poprzez umorzenie, bo, jak się wydaje, żyjących 
sprawców żadnego ze szczebli wykonawczych już nie 
ma – bez dostępu do tego postanowienia prokuratury 
wojskowej Federacji Rosyjskiej, która stwierdziła, że 
była to zbrodnia pospolita. Musimy się do tego od-

działa, aczkolwiek na pewno jeszcze nie udało się do 
wszystkich środowisk dotrzeć. Efekty projektu są do-
stępne na www.straty.pl. Można tam też wyszukiwać 
nazwiska, sprawdzać, czy dana osoba już tam jest, 
a jeśli jej nie ma, to wtedy zgłaszać.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję, Panie Prezesie.
Panie Prezesie, jeszcze ja mam pytania.
W latach dziewięćdziesiątych i na początku dwu-

tysięcznych była prowadzona współpraca z archiwa-
mi rosyjskimi. Czy ona jest kontynuowana? Jeśli tak, 
to w jakim zakresie?

Mam podobne pytanie, jeżeli chodzi o współpracę 
z archiwami białoruskimi. Wiem, że jeżeli chodzi 
o ukraińskie, to ta współpraca jest bardzo dobra.

I kolejne pytanie. Czy wasze śledztwo w sprawie 
zbrodni katyńskiej – oczywiście jest to symboliczna 
nazwa, bo przecież tę zbrodnię popełniano też w kil-
ku innych miejscach – zostało zakończone, czy nie? 
Jaki jest stan tego śledztwa?

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Już odpowiadam.
Co do współpracy z archiwami rosyjskimi – wiele 

lat temu Instytut Pamięci Narodowej zdołał nawią-
zać krótkotrwałą współpracę z archiwum Federalnej 
Służby Bezpieczeństwa. Wierzyliśmy, że uda się ją 
rozwinąć i pójdzie to w tę stronę, jak właśnie wspo-
mniana przez pana marszałka dobra współpraca, 
aczkolwiek też zależna od sytuacji politycznej, z ar-
chiwami ukraińskimi. Niestety, po wydaniu pierw-
szego tomu dokumentów dotyczących powstania war-
szawskiego, gdzie były także dokumenty z dawnego 
archiwum KGB, ta współpraca została przez stronę 
rosyjską zerwana. Próbowałem ją odnowić, jednak 
nie wpłynęła żadna formalna odpowiedź. Myślę, że 
dla nikogo tutaj na tej sali  nie jest to zaskakująca 
informacja. Udało nam się za to…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Który to był rok?)
Oni zerwali współpracę w 2007 r., a my w latach 

2011–2012 próbowaliśmy tę współpracę odnowić. 
Udało nam się za to w ostatnich latach nawiązać 
współpracę z innym ważnym archiwum, aczkolwiek 
nie tak ważnym z punktu widzenia badania represji 
wobec Polaków, z kolei ważniejszym z punktu widze-
nia badania sposobów, przy użyciu których Moskwa 
zarządzała PRL. Jest to Rosyjskie Państwowe 
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Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Czy zgłaszał się pan senator Jan Maria Jackowski?
(Senator Jan Maria Jackowski: Nie.)
(Głos z sali: W dyskusji wystąpi.)
Aha, no dobrze.
(Senator Jan Maria Jackowski: Ale jak pan mar-

szałek mnie wywołuje…)
(Rozmowy na sali)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.
(Senator Jan Maria Jackowski: Może jednak…)
Proszę bardzo, Panie Senatorze.

Senator Jan Maria Jackowski:
Ja bym tylko chciał panu prezesowi bardzo ser-

decznie podziękować, złożyć podziękowania na 
ręce pana prezesa za działalność Instytutu Pamięci 
Narodowej. (Oklaski)

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Ale to było py-
tanie, Panie Senatorze?)

Mam pytanie, czy pan się cieszy, że ja dziękuję? 
Dziękuję bardzo.

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:
Oczywiście, jak wszyscy państwo wiedzą, i po-

wstaniu, i działalności Instytutu Pamięci Narodowej 
towarzyszyło bardzo wiele emocji, również sporów, 
publicznych dyskusji. Dla pracowników instytutu to 
nigdy nie była łatwa sytuacja, bo wygłaszano czasem 
bardzo pochopne sądy publicystyczne, niepoparte 
realnym odniesieniem do naszej działalności. To, że 
dostrzegana jest ta nasza realna działalność, bardzo 
nas cieszy. Cieszy nas też to, że taką opinię wyraża 
nie tylko Wysoka Izba czy pan senator w tym mo-
mencie, ale także… W badaniach opinii publicznej 
Instytut Pamięci Narodowej w ostatnich latach pla-
suje się wśród kilku najwyżej ocenianych instytucji 
publicznych w Polsce. Można powiedzieć, że jest to 
trochę zaskakujące, bo naszym zadaniem jest prze-
cież podejmowanie tematów bardzo trudnych, takich, 
które ciężko jest tak od razu przyjąć do wiadomości. 
Trudno jest zaakceptować pewne fakty z przeszło-
ści, a mimo to w ostatnich badaniach CBOS byli-
śmy w granicach trzeciego czy czwartego miejsca, 
jeśli chodzi o najlepiej oceniane instytucje publiczne 
w Polsce. Wyprzedzają nas służby mundurowe, ale, 
jak sądzę, trudno jest przebić ten poziom zaufania do 
wojska, tak że nie stawiamy sobie aż tak ambitnych 
celów. Tak że jestem ogromnie zobowiązany, że… Dla 

nieść. Przypomnijmy sobie, że to śledztwo było tak 
naprawdę reakcją na zamknięcie śledztwa rosyjskie-
go. Ono zostało wszczęte kilka tygodni po ogłoszeniu 
decyzji o zamknięciu śledztwa prokuratury wojsko-
wej Federacji Rosyjskiej. A więc jego celem jest nie 
tylko możliwie pełne zbadanie tej sprawy i wyja-
śnienie tego, co jeszcze da się wyjaśnić, ale także 
przedstawienie przez prokuratora Rzeczypospolitej 
w imieniu państwa polskiego stanowiska prawnego 
w kwestii tej zbrodni, w tym przede wszystkim jej 
kwalifikacji prawnej.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Panie Prezesie, jak wgląda poziom zatrudnienia 
w IPN? Ile osób zatrudnia IPN w tej chwili? I jaka 
jest średnia płaca?

Prezes  
Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński:

Żeby podać precyzyjne liczby, muszę otworzyć 
informację na odpowiedniej stronie… Jeśli chodzi 
o poziom zatrudnienia, to jest to w tej chwili mniej 
więcej dwa tysiące dwieście etatów. Myślę, że mogę 
tutaj zaokrąglić…

Aha, jeszcze nie odpowiedziałem senatorowi 
Pociejowi na pytanie o liczbę prokuratorów. W pio-
nie ścigania jest w tej chwili ponad osiemdziesięciu 
pełniących czynności prokuratorów.

Jeśli chodzi o średni poziom wynagrodzenia, to 
musimy pamiętać, że w Instytucie Pamięci Narodowej 
mamy dwie kategorie pracowników, urzędników oraz 
prokuratorów. Jeśli chodzi o płace prokuratorów, to 
są one regulowane odpowiednią ustawą, podlegają 
one corocznej waloryzacji. Są to płace na poziomie 
płac w prokuraturze apelacyjnej bądź Prokuraturze 
Generalnej, jeżeli mówimy o Biurze Lustracyjnym, 
tym centralnym, i Głównej Komisji Ścigania Zbrodni 
przeciwko Narodowi Polskiemu. Jeżeli chodzi o płace 
urzędnicze, to średnie wynagrodzenie za rok 2014 
– pamiętajmy, że wlicza się tutaj tak zwaną trzyna-
stą pensję – wynosiło 4908 zł. A więc jeśli mówimy 
o centralnych organach państwa, to należy ono do 
zdecydowanie najniższych. Są ministerstwa, w któ-
rych średnia płaca jest wyższa niż średnia płaca osób 
pełniących stanowiska kierownicze w Instytucie 
Pamięci Narodowej, tak że na pewno nie jesteśmy 
w chwili obecnej uprzywilejowani, jeśli chodzi o ad-
ministrację państwową.

(prezes Ł. Kamiński)
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(prezes Ł. Kamiński) o Krzyżu Wolności i Solidarności, czyli o odzna-
czeniach państwowych, a także ustawa o opozycji 
antykomunistycznej, o osobach prześladowanych – 
rodziły się w warunkach bardzo bliskiej współpra-
cy z Instytutem. Powiedziałbym, że czasami była to 
współpraca trudna, gdyż trzeba było zachować auto-
nomię instytutu w sprawach trudnych. Dodajmy, że 
obszerna statystyka nie jest zawsze czytelna, jednak 
warto na nią wskazać, gdy komisja przyjęła to spra-
wozdanie. Oto na strony internetowe IPN wchodzi 
ponad jedenaście milionów osób, do dokumentacji, 
która liczy 11 km. Dodajmy, że nie jest to tylko insty-
tucja zamknięta, żeby nie rzec, biurokratyczna, jakiś 
zamknięty instytut, gdzie ślęczą naukowcy. Odwiedza 
jego podwoje lub składa wnioski przeszło czterysta 
tysięcy obywateli, bynajmniej nie tylko w poszuki-
waniu swoich historii, może prześladowców, ale także 
w sprawach ściśle dotyczących spraw bytowania tych 
obywateli. Że nie wspomnę o wydawaniu przez IPN 
dokumentów i decyzji, które są podstawą chociażby 
do realizacji takich ustaw jak kombatancka ustawa, 
o osobach traktowanych jako kombatanci czy też 
o uprawnieniach kombatanckich. I to jest oczywiście 
bardzo ważna działalność mająca wpływ na sytuację 
materialną tysięcy, jeśli nie setek tysięcy obywateli.

Oczywiście Instytut Pamięci Narodowej, inaczej 
niż inne, wychodzi szeroko – do szkół, do uczelni, do 
środowisk. Tu się dowiedzieliśmy również, że dzia-
ła tam, gdzie najtrudniej, czyli wśród Polonii – i to 
w różnych formach – też posiłkując się parlamentem 
czy działaczami i innymi osobami, o których się nie 
wspomina lub do których trudno byłoby dotrzeć.

Tak że to było podstawą tego, że głos komisji był 
jednoznacznie pozytywny. Ja pamiętam z wcześniej-
szych lat sprawozdania, które jednak nie wywołały tak 
zgodnego werdyktu. Pamiętam też, że towarzyszyła 
instytutowi opinia, że to jest instytucja, która tylko 
grzebie w teczkach. To trzeba przyznać. Rekomenduję 
oczywiście swoje wyznanie. Obecnie pan przewodni-
czący i inni członkowie komisji uznali, że IPN wpisał 
się w dobro powszechne państwa polskiego. I tyle 
bym powiedział, jeśli chodzi o moją pracę w komisji.

Ale mam chyba, Panie Marszałku, prawo do pew-
nej wypowiedzi osobistej.

Padały zastrzeżenia, na szczęście jest ich coraz 
mniej, że Instytut Pamięci Narodowej nie tylko grze-
bie w teczkach, nie tylko wywołuje spory, nie tylko 
niesłusznie oskarża, ale jest wręcz instytucją, którą 
należałoby rozdzielić na archiwum i na prokuraturę. 
Trudność sprzeciwiania się tym argumentom potęguje 
fakt, że nawet wśród opozycji antydemokratycznej pa-
dały takie głosy. Warto też pamiętać, że dwie czołowe 
do niedawna partie – PZPR i Ruch Palikota – może 
właśnie dlatego przestały być czołowymi, otwarcie 
występowały o likwidację IPN. To nie przeszkadza-
ło partii Millera na przykład w stworzeniu nowe-

wszystkich pracowników IPN bardzo ważne jest to, 
że po tych piętnastu latach – w tym roku obchodzimy 
piętnastolecie istnienia instytutu – pojawiają się głosy 
uznania dla naszej działalności. (Oklaski)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Ja też panu dziękuję, Panie Prezesie.
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Łukasz Kamiński: Dziękuję uprzejmie.)

Informuję, że prezes Instytutu Pamięci Narodowej, 
pan Łukasz Kamiński, zobowiązał się do udzielenia 
pisemnej odpowiedzi na pytanie zadane przez sena-
tora Pocieja.

Otwieram dyskusję.
Proszę o zabranie głosu pana senatora Jana 

Rulewskiego.

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Dzisiejszą debatę w sali plenarnej nad informa-

cją prezesa Instytutu Pamięci Narodowej poprze-
dziła dyskusja nad tą informacją w Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji. Od razu pozwo-
lę sobie, w tym nurcie, że tak powiem, serdeczności, 
poinformować Wysoką Izbę, iż komisja przyjęła spra-
wozdanie jednogłośnie.

Podstawą prac komisji było sprawozdanie, które 
jest bardzo obszerne. Zapewniam jednak panie i pa-
nów senatorów, że ono i tak zostało przygotowane 
w formie inżynierskiej, czyli punktowej. Nie wy-
czerpuje ono całego zakresu działalności Instytutu 
Pamięci Narodowej. Ta wielostronna, ale podzielona 
na kategorie, działalność obejmuje również inne prace 
Instytutu Pamięci Narodowej, które w tym sprawoz-
daniu nie są opisane. Chociażby to, co tutaj senator 
Górecki podkreślił… Dyslokacja terenowa Instytutu 
Pamięci Narodowej, jego oddziały i delegatury… 
Dzięki temu z instytutem współpracują również 
biura poselskie, radni, różnego rodzaju organizacje, 
a przede wszystkim placówki oświatowe i biblioteki. 
Wspomniano tutaj, że wczoraj otwarta ustawa…

(Marszałek Bogdan Borusewicz: Wystawa.)
Wystawa, tak. Dziękuję, Panie Marszałku.
…O zapomnianych katach Hitlera zaprezento-

wana została dzięki inicjatywie Senatu, ale przy 
szerokim wsparciu IPN. Wiele innych wystaw, 
które miały miejsce w Senacie, również zawdzię-
czamy pracy instytutu. Dodajmy, że Senat ma rów-
nież inne powody do satysfakcji. Inicjatywy, które 
zrodziły się w Senacie – wymieńmy dwie: ustawa 
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(senator J. Rulewski) nym, dokumentacyjnym wyniesionym z Instytutu. 
Dziękuję bardzo.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Stanisław Karczewski)

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Pan marszałek Wyrowiński. Bardzo proszę o za-

branie głosu.

Senator Jan Wyrowiński:
Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Myślę, że każdy dzień pracy Instytutu Pamięci 

Narodowej buduje jego prestiż. To jest prestiż in-
stytucji, która w tej chwili, wbrew różnym głosom, 
o których mówił pan prezes i które towarzyszyły na-
rodzinom, powstawaniu instytutu, zadaje kłam tym 
wszystkim, którzy byli przeciwni powstaniu IPN 
i jego pracy. Jesteśmy świadkami powstawania na-
prawdę ważnej… współuczestniczymy w powstawa-
niu i tworzeniu instytucji niezwykle ważnej dla naszej 
narodowej samoświadomości. Co więcej, ona również 
leje oliwę na te nasze różne spory historyczne, poli-
tyczne. Stara się być bezstronnym analizatorem czy 
dokonywać bezstronnych analiz naszej historii i, na 
ile to jest możliwe, te straszliwe spory, które nas dzie-
lą, jakoś łagodzić. Myślę, że nie bez znaczenia jest to, 
że to pan prezes Kamiński jest szefem IPN. Przejął 
tę instytucję w bardzo trudnym momencie. Mam 
rozliczne dowody tego, że był również jego osobisty 
wpływ na to, że nawet ci najwięksi sceptycy łagodzą 
swoje krytyczne osądy.

Szanowni Państwo, zadałem pytanie 
o „Encyklopedię Solidarności”, bo to jest najwspanial-
szy pomnik, jaki się buduje tym wszystkim, którzy 
uczestniczyli w dziele przywracania Polsce niepodle-
głości i demokracji, w tym ostatnim wysiłku narodu 
polskiego, w tej konfederacji, ostatniej konfederacji, 
która się nazywała „Solidarność”. Najczęściej są to lu-
dzie kompletnie nieznani. Ta encyklopedia przywraca 
ich naszej pamięci. I to jest naprawdę najpiękniejszy 
pomnik, jaki się stawia ludziom „Solidarności”, tym, 
którzy w tym trudnym czasie, też w czasie stanu wo-
jennego, byli odważni i idee niepodległości Polski 
przenieśli aż do 1989 r. I cieszę się, że instytut to 
przejął – bo oczywiście była to inicjatywa społeczna, 
jak wiele takich inicjatyw – ale od tego właśnie jest 
Instytut Pamięci Narodowej.

I ostatnia sprawa, Szanowni Państwo. Ostatnio 
uczestniczę dosyć często w ceremoniach wręczania 
odznaczeń czy dekorowania działaczy „Solidarności” 
Krzyżem Wolności i Solidarności. To niezwykle 
potrzebne odznaczenie, które ma ogromny prestiż. 
A ponieważ IPN jest jedynym, który występuje do 

go instytutu i wydaniu wydawnictwa „Niezbędnik 
historyczny lewicy,” o jej osiągnięciach, zwłaszcza 
w okresie międzywojennym. No, to szczególna hi-
pokryzja. Zlikwidować jednych, żeby mówić o nas. 
O nas, znaczy o tej lewicy, której nigdy nie było, bo 
to była lewica internacjonalna, a nie polska lewica.

Ale wróćmy do mojej sugestii. Uważam – może 
nie wszyscy podzielą to zdanie z punktu widzenia po-
litycznego – że IPN jest fenomenem nie tylko w ska-
li polskiej, ale i w skali światowej. Ja nie znam tak 
szerokiej i tak wielkiej działalności, jaką prowadzi 
IPN. Może Instytut Gaucka byłby takim rywalem. 
Ale ja nie wiem, czy tam tak szeroko prowadzona 
była działalność. A co to oznacza? To oznacza, że 
niewłaściwe czy błędne są opinie, które powiadają, że 
za koalicji państwo nie prowadzi polityki historycznej 
lub ona jest chybiona. Otóż chociażby to wsparcie 
materialne, liczone na 250 milionów zł – to dwa i pół 
tysiąca najwyższej klasy naukowców i pracowników 
– ta błyskawiczna decyzja, mimo oporów, oporów 
ekonomicznych, ale być może również innych, spowo-
dowała, że właśnie w minionym roku błyskawicznie 
przeniesiono siedzibę, nie zwalniając tempa prac, bo 
nie mogło być ono zwolnione, gdyż było związane 
z koniecznością przestrzegania terminów decyzji. 
To też zresztą był dla komisji asumpt do uznania tej 
pracy za bardzo trudną. A więc znaleziono siedzibę, 
przeniesiono instytut. Nadal i w rządzie, i w koalicji 
nie ma głosów, nawet odosobnionych, żeby ograni-
czać pracę IPN. Bo uważamy, że w ten sposób, a nie 
zza biurka pani minister, jak to niektórzy uważają, 
trzeba tworzyć politykę historyczną. Trzeba ją two-
rzyć właśnie przez prace naukowe, przez współpracę 
z samorządami, z władzami, z parlamentarzystami, 
na dole, i w szkołach, i w klubach Grota-Roweckiego, 
i na wystawach powszechnych. Uważamy, że przy-
najmniej w zakresie wewnętrznym ta polityka jest 
właściwie kreowana. Chciałoby się prosić twórców, 
naszych artystów, żeby przenosili ten bogaty mate-
riał na zewnętrzną politykę historyczną. Takie udane 
próby już były. No, przecież film o Lechu Wałęsie 
był nominowany do Oscara. Moim życzeniem, Panie 
Ministrze, jest zobaczyć coś, co nie zostało poka-
zane. Otóż gehenna polskiej ludności wygnanej do 
Kazachstanu, droga przez Iran i Palestynę, Monte 
Cassino – to jest warte sztuki, bo to jest tragedia tych 
ludzi, tych dzieci, które jako dorośli nie mogły nigdy 
wrócić na swoje ziemie. To wymaga nie tylko doku-
mentu, ale sztuki. Niestety, nie mogę w tym zakresie 
pomóc.

Ja uważam, że decyzja o powstaniu IPN, która 
rodziła się przypadkowo, była trafną decyzją politycz-
ną. I osobiście dziękuję Instytutowi za to, że w mojej 
pracy mogłem posługiwać się instrumentarium praw-
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Komunikaty

(senator J. Wyrowiński) Senator Sekretarz Anna Aksamit:

Pierwszy komunikat. Posiedzenie Komisji Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji oraz Komisji 
Obrony Narodowej poświęcone rozpatrzeniu wnio-
sków zgłoszonych na osiemdziesiątym pierwszym 
posiedzeniu Senatu do ustawy o zmianie ustawy – 
Prawo o ustroju sądów wojskowych, druk senacki 
nr 1050, odbędzie się w dniu dzisiejszym bezpośred-
nio po ogłoszeniu przerwy w obradach parlamentar-
nych w sali nr 182.

Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
poświęcone rozpatrzeniu wniosków zgłoszonych 
na osiemdziesiątym pierwszym posiedzeniu Senatu 
do ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu spo-
łecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpie-
czeń społecznych, druk senacki nr 1040, odbędzie 
się w dniu dzisiejszym bezpośrednio po ogłoszeniu 
przerwy w obradach w sali nr 176.

Następny komunikat. Posiedzenie Komisji 
Budżetu i Finansów Publicznych poświęcone rozpa-
trzeniu wniosków zgłoszonych na osiemdziesiątym 
pierwszym posiedzeniu Senatu do ustawy o szczegól-
nych zasadach restrukturyzacji walutowych kredytów 
mieszkaniowych w związku ze zmianą kursu walut 
obcych do waluty polskiej, druk senacki nr 1048, oraz 
ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad syste-
mem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w sys-
temie finansowym, druk senacki nr 1047, odbędzie 
się w dniu dzisiejszym zaraz po ogłoszeniu przerwy 
w obradach plenarnych w sali nr 217. Dziękuję.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Pani Senator.
Ogłaszam przerwę do godziny 14.00 dnia dzisiej-

szego.
(Przerwa w obradach od godziny 12 minut 15 

do godziny 14 minut 00)

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Powracamy do rozpatrywania punktu pierw-

szego porządku obrad: wyrażenie zgody na zarzą-
dzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
ogólnokrajowego referendum.

Czy państwo pobrali karty do głosowania?
Przypominam, że Senat przeprowadził dyskusję 

w tej sprawie.
Przystępujemy do głosowania.
Zgodnie z art. 125 ust. 2 Konstytucji RP Senat 

wyraża zgodę na zarządzenie przez prezydenta refe-
rendum ogólnokrajowego bezwzględną większością 
głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej 
liczby senatorów. Nieuzyskanie bezwzględniej więk-

prezydenta z wnioskiem o nadanie tego odznaczenia, 
to czuje się – i słusznie, bardzo słusznie – gospoda-
rzem uroczystości wręczania tego medalu i stara się, 
na ile to możliwe, wszędzie tam, gdzie takie uroczy-
stości się odbywają, uczestniczyć w nich i być ich 
organizatorem. I naprawdę robi to świetnie! To jest 
jedna z nielicznych takich uroczystości, w których nie 
ma rzędu odznaczanych, tylko każdy jest wywołany 
z imienia i nazwiska, co więcej, instytut opracowuje 
bogatą notkę biograficzną o każdym odznaczonym 
i ta notka biograficzna towarzyszy takiej uroczystości. 
I to jest coś po prostu najważniejszego. Mam relacje 
kolegów, przyjaciół, którzy niezwykle to doceniają. 
Panie Prezesie, dziękuję za to! Bądźcie gospodarzem 
tego, bo to jest de facto wasze odznaczenie, wy je-
steście odpowiedzialni za wniosek w tej sprawie, wy 
go firmujecie. I róbcie tak dalej, bo to jest naprawdę 
świetna rzecz.

Ostatnio wraz z panem prezesem uczestniczyliśmy 
w takiej wzruszającej uroczystości w Potulicach, zor-
ganizowanej przy okazji odsłonięcia tablicy upamięt-
niającej internowanych i więzionych w tym więzieniu. 
I to był dla mnie jak gdyby kolejny dowód niesłycha-
nego dowartościowania tych ludzi, również oni potem 
mi to przekazywali. Tak że to taki mały kamyczek 
do tego dzieła, które tworzycie, bardzo sympatyczny. 
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku.

Wicemarszałek Stanisław Karczewski:
Dziękuję bardzo, Panie Marszałku, dziękuję.
Informuję, że lista mówców została wyczerpana. 
Dla porządku informuję, że pan senator Rafał 

Muchacki złożył swoje przemówienie w dyskusji do 
protokołu*.

Zamykam dyskusję.
Czy pan prezes chciałby jeszcze zabrać głos i usto-

sunkować się do wypowiedzi? Panie Prezesie?
(Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji 

Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu 
Łukasz Kamiński: Ja tylko chcę podziękować za te 
kolejne ważne dla nas głosy.)

Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo, Panie 
Prezesie. I bardzo 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 1 stycznia 2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

Bardzo proszę o komunikaty.

* Przemówienie złożone do protokołu – w załączeniu.
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Głosowania

(marszałek B. Borusewicz) Marszałek Bogdan Borusewicz:

Czy pan senator wnioskodawca Wiesław 
Dobkowski lub pozostali senatorowie sprawozdaw-
cy chcą jeszcze zabrać głos? Senator Owczarek 
i Matusiewicz? Nie widzę zgłoszeń.

Przystępujemy do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie – w wypadku odrzucenia tego 
wniosku – nad przedstawioną poprawką.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej popartym przez połączone komisje 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 56 głosowało za, 2 – 

przeciw, 29 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 2)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu piątego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy – Prawo 
lotnicze.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła pro-
jekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk nr 1039 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 88 głosowało za, 2 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 3)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo lotnicze.

Powracamy do rozpatrywania punktu szóstego 
porządku obrad: ustawa o pracy na morzu.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej, które ustosun-
kowały się do przedstawionych w toku debaty wnio-
sków i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej 
sprawie. Znajduje się ono w druku nr 1045 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Wiesława 
Dobkowskiego, o przedstawienie sprawozdania ko-
misji.

szości głosów oznaczać będzie niewyrażenie przez 
Senat zgody na zarządzenie referendum.

Przystępujemy do głosowania w sprawie wy-
rażenia przez Senat zgody na zarządzenie przez 
Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajo-
wego referendum.

Kto z państwa senatorów jest za wyrażeniem zgo-
dy? Proszę o naciśnięcie przycisku „za” i podniesienie 
ręki.

Kto jest przeciw? Proszę nacisnąć przycisk „prze-
ciw” i podnieść rękę.

(Poruszenie na sali) (Rozmowy na sali)
Kto się wstrzymał od głosu? Przycisk „wstrzy-

muję się”.
Proszę o wyniki głosowania.
Głosowało 90 senatorów. Wymagana bezwzględna 

większość głosów wynosi 46. Za wyrażeniem zgody 
na zarządzenie referendum głosowało 35 senatorów, 
przeciw głosowało 53 senatorów, wstrzymało się od 
głosu 2 senatorów. (Głosowanie nr 1)

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
nie wyraził zgody na zarządzenie przez Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej ogólnokrajowego referen-
dum i podjął uchwałę w tej sprawie.

(Senator Janina Sagatowska: Brawo dla pani mi-
nister!)

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Dzielnie walczy-
ła.) (Oklaski)

Powracamy do rozpatrywania punktu czwarte-
go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o szcze-
gólnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie dróg publicznych oraz niektórych 
innych ustaw.

W przerwie w obradach odbyło się posiedze-
nie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji 
Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej, które ustosunkowały się do przedsta-
wionych w toku debaty wniosków i przygotowały 
wspólne sprawozdanie w tej sprawie. Znajduje się 
ono w druku nr 1038 Z.

(Rozmowy na sali)
Proszę o spokój, jesteśmy w trakcie kolejnych 

głosowań.
Proszę sprawozdawcę, pana senatora Stanisława 

Jurcewicza, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Stanisław Jurcewicz:
Dziękuję, Panie Marszałku.
W imieniu połączonych komisji proszę Wysoką 

Izbę o przyjęcie wniosku zawartego w punkcie 
pierwszym, to jest wniosku o przyjęcie ustawy bez 
poprawek.
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Głosowania 

Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 57 głosowało za, 34 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 6)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i ad-
ministracji morskiej oraz niektórych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu ósmego 
porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ochronie 
konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych 
ustaw.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Gospodarki 
Narodowej przedstawiły projekt uchwały, w którym 
wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez poprawek; druk 
nr 1043 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 głosujących senatorów 89 było za. 

(Głosowanie nr 7)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektó-
rych innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
wiątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów wojskowych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji 
oraz Komisji Obrony Narodowej, które ustosunkowa-
ły się do przedstawionych w toku debaty wniosków 
i przygotowały wspólne sprawozdanie w tej sprawie; 
druk nr 1050 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Aleksandra 
Pocieja, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Aleksander Pociej:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Połączone komisje rekomendują przyjęcie wszyst-

kich poprawek. Jednocześnie bardzo bym prosił 
o przegłosowanie blokiem poprawek od dziewiątej 
do jedenastej. Ich celem jest korekta wadliwych ode-
słań, mają one ten sam charakter. Dziękuję bardzo.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Czy ktoś jest przeciwny łącznemu głosowaniu nad 

poprawkami od dziewiątej do jedenastej? Nie.
Przystępujemy do głosowania.

Senator Sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie!
Komisja Gospodarki Narodowej oraz Komisja 

Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej na posie-
dzeniu w dniu 4 września 2015 r. rozpatrzyły wnioski 
zgłoszone w toku debaty w dniu 3 września 2015 r. nad 
ustawą o pracy na morzu i przedstawiają Wysokiemu 
Senatowi następujące stanowisko: Wysoki Senat ra-
czy przyjąć wniosek zawarty w pkcie II. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:
Dziękuję.
Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą 

jeszcze zabrać głos? Są to pan senator Mamątow i pan 
senator Augustyn. Nie.

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.

Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o odrzucenie ustawy.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Na 87 obecnych senatorów 33 głosowało za, 52 

– przeciw, 2 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie 
nr 4)

Wobec odrzucenia wniosku o odrzucenie usta-
wy przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Gospodarki Narodowej oraz mniejszości 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 55 głosowało za, 34 – 

przeciw. (Głosowanie nr 5)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o pracy na morzu.
Powracamy do rozpatrywania punktu siódme-

go porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o ob-
szarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admi-
nistracji morskiej oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła pro-
jekt uchwały, w którym wnosi o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek, druk nr 1046 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto przeciw?
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(marszałek B. Borusewicz) nia na stanowisko sędziowskie bez rozpatrzenia. 
Jednocześnie poprawka ósma przewiduje stosowanie 
przepisu prawa o ustroju sądów powszechnych, w któ-
rym to dodatkowe kryterium zostało doprecyzowane.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 głosujących senatorów 89 głosowało za,  

1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 12)
Poprawki zostały przyjęte.
Teraz głosujemy nad poprawkami od dziewiątej… 

A nie, najpierw siódma, przepraszam.
Poprawka siódma zapewnia możliwość usunięcia 

dokumentów z akt sędziego orzecznika w przypadku, 
gdy uwaga zwrócona temu sędziemu uległa zatarciu.

Przycisk obecności.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 głosujących senatorów 86 głosowało za,  

3 się wstrzymało. (Głosowanie nr 13)
Poprawka została przyjęta.
Teraz głosujemy nad poprawkami dziewiątą, dzie-

siątą i jedenastą.
Poprawka dziewiąta eliminuje błąd polegający na 

dwukrotnym wymienieniu tego samego przepisu. 
Poprawka dziesiąta zmierza do utrzymania dotych-
czasowego zakresu odesłania do art. 58. Poprawka 
jedenasta koryguje oczywistą omyłkę we wskazaniu 
przepisu stanowiącego podstawę wydania aktu wy-
konawczego.

Czyli teraz poprawki dziewiąta, dziesiąta, jede-
nasta.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 głosujących senatorów 88 głosowało za,  

1 wstrzymał się od głosu. (Głosowanie nr 14)
Poprawki zostały przyjęte.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 głosujących senatorów 58 głosowało za, 31 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 15)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, ze Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów wojskowych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dzie-
siątego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie – nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawki pierwsza i druga uzupełniają regulacje 
ustawowe o wyraźne wskazanie ministra sprawie-
dliwości jako organu, w którego kompetencji mieści 
się przedstawienie kandydata na stanowisko zastępcy 
prezesa sądu wojskowego właściwemu organowi sądu 
w celu zaopiniowania.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 głosujących 88 było za, 2 wstrzymało się 

od głosu. (Głosowanie nr 8)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka trzecia uwzględnia, że kolegium nie może 

opiniować kandydatów na prezesów sądów wojskowych, 
skoro równolegle kompetencję w tym zakresie przyznaje 
się Zgromadzeniu Sędziów Sądów Wojskowych.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 głosujących 88 było za, 2 wstrzymało się 

od głosu. (Głosowanie nr 9)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka czwarta precyzuje, jaki organ i w odnie-

sieniu do jakich dokumentów może wydać zarządze-
nie o usunięciu dokumentu z akt personalnych prezesa 
lub zastępcy prezesa sądu wojskowego w związku 
z zatarciem uwagi.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 głosujących 88 było za, 1 wstrzymał się od 

głosu. (Głosowanie nr 10)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka piąta ma na celu zapewnienie spójności 

terminologicznej przepisu.
Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 86 głosujących senatorów 85 było za, 1 wstrzy-

mał się od głosu. (Głosowanie nr 11)
Poprawka została przyjęta.
Nad poprawkami szóstą i ósmą należy głosować 

łącznie.
Poprawka szósta wprowadza dodatkowe kry-

terium, które pozwala na pozostawienie zgłosze-
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(marszałek B. Borusewicz) Przystępujemy do głosowania nad wnioskiem 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi o przyjęcie 
ustawy bez poprawek.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 91 głosujących senatorów 56 głosowało za, 

34 – przeciw, 1 się wstrzymał. (Głosowanie nr 17)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych.

Powracamy do rozpatrywania punktu dwuna-
stego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy o za-
trudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw.

Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 
Państwowej oraz Komisja Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej przedstawiły jednobrzmiące projekty 
uchwał, w których wnoszą o przyjęcie tej ustawy bez 
poprawek; druki senackie nr 1041 A i 1041 B.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 senatorów 90 głosowało za. (Głosowanie 

nr 18)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych 
ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu trzy-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz nie-
których innych ustaw.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła pro-
jekt uchwały, w którym wnosiła o przyjęcie tej ustawy 
bez poprawek; druk nr 1044 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisję projektem uchwały.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 91 senatorów 57 głosowało za, 34 wstrzymało 

się od głosu. (Głosowanie nr 19)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz nie-
których innych ustaw.

Powracamy do rozpatrywania punktu czter-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo własności przemysłowej.

o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom 
niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych.

Komisja Ustawodawcza oraz Komisja Praw 
Człowieka, Praworządności i Petycji przedstawiły 
projekt uchwały, w którym wnoszą o przyjęcie tej 
ustawy bez poprawek; druk nr 1042 A.

Przystępujemy do głosowania nad przedstawio-
nym przez komisje projektem uchwały.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 89 senatorów, 89 – za. (Głosowanie 

nr 16)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom 
niektórych przestępstw, ustawy – Kodeks postępo-
wania cywilnego oraz ustawy o kosztach sądowych 
w sprawach cywilnych.

Powracamy do rozpatrywania punktu jede-
nastego porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy 
o systemie ubezpieczeń społecznych.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej 
oraz Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, które usto-
sunkowały się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowały wspólne sprawozdanie 
w tej sprawie; znajduje się ono w druku nr 1040 Z.

Proszę sprawozdawcę, pana senatora Marka 
Konopkę, o przedstawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Marek Konopka:

Szanowny Panie Marszałku! Panie i Panowie 
Senatorowie! Komisje wnoszą o przyjęcie ustawy 
bez poprawek. Dziękuję.

Marszałek Bogdan Borusewicz:

Dziękuję.
Czy pozostali senatorowie sprawozdawcy chcą 

jeszcze zabrać głos? Pan senator Kraska i pan senator 
Błaszczyk? Nie.

Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostanie przeprowadzone 

głosowanie nad wnioskiem o przyjęcie ustawy bez 
poprawek, a następnie, w wypadku odrzucenia tego 
wniosku, nad przedstawioną poprawką.
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(marszałek B. Borusewicz) Na 82 senatorów 82 głosowało za. (Głosowanie 
nr 24)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka szósta skreśla wyrazy będące powtó-

rzeniem fragmentu innego przepisu jako niemające 
wartości normatywnej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 88 senatorów 88 głosowało za. (Głosowanie 

nr 25)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka siódma uwzględnia, że zawiadomie-

nie o istnieniu identycznych lub podobnych znaków 
towarowych z wcześniejszym pierwszeństwem nie 
powinno być wiążące również dla zgłaszającego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 senatorów 90 głosowało za.  (Głosowanie 

nr 26)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki ósma i dwunasta uściślają odesłania, 

formułując precyzyjnie ich istotę i zakres.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 – za. (Głosowanie 

nr 27)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka dziewiąta ujednolica terminologię usta-

wy.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 87 obecnych senatorów 87 – za. (Głosowanie 

nr 28)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki dziesiąta i osiemnasta ujednolicają prze-

pisy mające takiego samego adresata w zakresie spo-
sobu jego określenia.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 88 – za. (Głosowanie 

nr 29)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka jedenasta eliminuje wewnętrzną 

sprzeczność w przepisie wskazującym, w jakich oko-
licznościach Urząd Patentowy pozostawi sprzeciw 
bez rozpoznania.

Komisja Gospodarki Narodowej przedstawiła 
projekt uchwały, w którym wnosiła o wprowadzenie 
poprawek do ustawy; druk senacki nr 1049 A.

W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 
głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Przystępujemy do głosowania.
Poprawka pierwsza zmierza do tego, aby terminy 

stosowane przy ustalaniu pierwszeństwa z wystawy 
międzynarodowej były stosowane również przy usta-
laniu pierwszeństwa z wystawy krajowej.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Na 90 senatorów 89 głosowało za, 1 wstrzymał 

się od głosu. (Głosowanie nr 20)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka druga uściśla odesłanie.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 85 senatorów 85 głosowało za. (Głosowanie 

nr 21)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki trzecia i siedemnasta korelują ustawę 

z inną ustawą nowelizującą.
Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 senatorów 89 głosowało za. (Głosowanie 

nr 22)
Poprawki zostały przyjęte.
Poprawka czwarta eliminuje wątpliwości interpre-

tacyjne w zakresie przesłanek nieudzielenia prawa 
ochronnego na znak towarowy.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 82 senatorów 82 głosowało za. (Głosowanie 

nr 23)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka piąta uwzględnia, że określenie „zgła-

szający wcześniej znak towarowy” mieści się w za-
kresie szerszego pojęcia „uprawniony do wcześniej-
szego znaku towarowego”.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
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(marszałek B. Borusewicz) Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 86 – za. (Głosowanie 

nr 35)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 91 obecnych senatorów 59 głosowało za, 32 się 

wstrzymało. (Głosowanie nr 36)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 

podjął uchwałę w sprawie ustawy o zmianie ustawy 
– Prawo własności przemysłowej.

(Przewodnictwo obrad obejmuje wicemarszałek 
Jan Wyrowiński)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Powracamy do rozpatrywania punktu drugiego 

porządku obrad: ustawa o szczególnych zasadach 
restrukturyzacji walutowych kredytów mieszkanio-
wych w związku ze zmianą kursu walut obcych do 
waluty polskiej.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie. 
Jest ono zawarte w druku nr 1048 Z.

Proszę pana senatora Kazimierza Kleinę o przed-
stawienie sprawozdania komisji.

Senator Sprawozdawca 
Kazimierz Kleina:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Komisja Budżetu i Finansów Publicznych reko-

menduje przyjęcie poprawek: drugiej, czwartej, piątej, 
ósmej, dziesiątej, czternastej, szesnastej, dwudziestej, 
dwudziestej pierwszej, dwudziestej trzeciej i dwu-
dziestej czwartej.

(Senator Piotr Zientarski: A pierwszej?)
Też.
(Głosy z sali: Pierwszej też?)
(Głos z sali: Tak, też.)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Panie Senatorze, było jeszcze pytanie. Nie ma py-

tań? Nie ma.
To teraz poproszę sprawozdawcę mniejszości ko-

misji, pana senatora Henryka Ciocha, o przedstawie-
nie wniosków popartych przez mniejszość komisji.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 obecnych senatorów 89 – za. (Głosowanie 

nr 30)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka trzynasta uwzględnia to, że sprzeciw 

jest pismem, oraz usuwa określenie niemające war-
tości normatywnej.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 85 obecnych senatorów 85 – za. (Głosowanie 

nr 31)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka czternasta zmierza do tego, aby materia-

ły i dokumenty w postępowaniu w sprawie sprzeciwu 
sporządzone w języku obcym wnosiło się wraz z ich 
tłumaczeniami na język polski.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 86 obecnych senatorów 86 – za. (Głosowanie 

nr 32)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka piętnasta zmierza do jednoznacznego 

wyrażenia woli ustawodawcy poprzez rezygnację 
z odesłania budzącego wątpliwości interpretacyjne 
i wskazanie, że w przypadku uznania zarzutu za za-
sadny Urząd Patentowy oddali sprzeciw.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 88 obecnych senatorów 88 – za. (Głosowanie 

nr 33)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka szesnasta rozszerza katalog przepisów 

w zakresie postępowania zgłoszeniowego i rejestro-
wego, które będą odpowiednio stosowane w postę-
powaniu w sprawie sprzeciwu.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 obecnych senatorów 90 – za. (Głosowanie 

nr 34)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dziewiętnasta koryguje błędne odesła-

nie.
Kto za?
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Panie i Panowie Senatorowie, przy okazji każdej 
poprawki przedstawiam merytoryczną…

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Zawsze można 
krzyknąć, że to ta.)

Każdy na pewno się zorientuje, że to jest poprawka 
pana senatora Jana Rulewskiego.

(Senator Jan Rulewski: Siódma!)
Przystępujemy zatem do głosowania.
W pierwszej kolejności zostaną przeprowadzone 

głosowania nad przedstawionymi poprawkami, a na-
stępnie nad podjęciem uchwały w sprawie przyjęcia 
ustawy w całości ze zmianami wynikającymi z przy-
jętych poprawek.

Poprawka pierwsza dokonuje zmian w definicji 
walutowego kredytu mieszkaniowego w celu dopre-
cyzowania, że chodzi o kredyt na własne potrzeby 
mieszkaniowe kredytobiorcy oraz że kredyt pozo-
stawał w walucie obcej w stosunku do waluty, w ja-
kiej kredytobiorca osiąga dochody przez cały okres 
kredytowania.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 90 senatorów, 54 było za, 33 – przeciw, 

3 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 37)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka druga rozszerza definicję banku o od-

dział instytucji kredytowej i oddział banku zagra-
nicznego.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 52 było za, 30 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 38)
Poprawka została przyjęta.
Poprawki trzecia i szósta mają na celu wyelimino-

wanie z ustawy warunków ograniczających katalog 
kredytobiorców uprawnionych do restrukturyzacji.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 91 senatorów, 35 było za, 52 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 39)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka czwarta ma na celu wydłużenie z trzy-

dziestu do sześćdziesięciu dni terminu na rozpatrze-
nie wniosku o restrukturyzację.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 90 senatorów, 53 było za, 32 – przeciw, 

5 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 40)

Senator Sprawozdawca 
Henryk Cioch:

Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Wnoszę o przyjęcie wniosków mniejszości. Chodzi 

o poprawki: dziewiętnastą, dwudziestą drugą i dwu-
dziestą czwartą. Jednocześnie chciałbym zwrócić 
uwagę na to, iż poprawka dwudziesta czwarta została 
przegłosowana na posiedzeniu komisji pozytywnie, 
natomiast…

(Senator Kazimierz Kleina: To nie jest wniosek 
mniejszości.)

Dziewiętnaście, dwadzieścia dwa i dwadzieścia 
cztery. Uwzględnienie tych wniosków ma na celu 
ochronę przede wszystkim tych kredytobiorców, któ-
rzy prowadzą sprawy i sprawy te są w sądach.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo, Panie Senatorze.
Czy senatorowie wnioskodawcy – Jan Rulewski, 

Kazimierz Kleina, Aleksander Pociej – lub pozo-
stały senator sprawozdawca chcą jeszcze zabrać 
głos? Sprawozdawcą mniejszości Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych był pan senator Grzegorz 
Bierecki.

Pan senator Rulewski?
(Senator Stanisław Kogut: Znowu chcesz?)
No trudno, taki charakter.
(Wesołość na sali)

Senator Jan Rulewski:
Panie Marszałku! Wysoka Izbo!
Na koniec chcę zachować ten standard gadulstwa. 

Chcę zarekomendować przyjęcie takiej poprawki, 
która pozwala skorzystać z restrukturyzacji rodzi-
com, którzy na przykład swoim dzieciom kupili 
mieszkanie i wspólnie z nimi zamieszkują.

(Senator Piotr Zientarski: Która to jest poprawka?)
To jest przejaw jedności, wspólnoty rodzinnej… 

Trudno, żeby tych ludzi dyskryminować. Dziękuję 
bardzo.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
(Głos z sali: Która to jest poprawka?)
(Senator Jan Rulewski: Kaziu, powiedz, walnij…)
(Wesołość na sali)
(Rozmowy na sali)
(Senator Jan Rulewski: Ja nie jestem członkiem tej 

komisji, więc… Przepraszam, ale ze względu na sytu-
ację losową nie mogłem brać udziału w posiedzeniu.)

(Senator Kazimierz Kleina: Senator nie był na po-
siedzeniu komisji i nie mógł poprawić…)
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(wicemarszałek J. Wyrowiński) Głosowało 88 senatorów, nikt nie był za, 84 było 
przeciw, 4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 44)

Poprawka została odrzucona.
Poprawka dziesiąta doprecyzowuje przepis w celu 

wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 49 – za, 33 – przeciw,  

4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 45)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka trzynasta wprowadza odesłanie do 

ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 
mieszkania przez młodych ludzi w celu doprecyzo-
wania katalogu dzieci, jakie kredytobiorca powinien 
wychowywać w dniu złożenia wniosku o restruktu-
ryzację, aby nie miał do niego zastosowania warunek 
nieprzekraczalnej powierzchni lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego, oraz rozszerza przepis 
o wyłączenie w stosunku do takiego kredytobiorcy 
warunku nieposiadania innego lokalu mieszkalnego 
lub domu jednorodzinnego.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 91 senatorów, 34 – za, 52 – przeciw,  

5 się wstrzymało. (Głosowanie nr 46)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka czternasta wprowadza odesłanie do 

ustawy o pomocy państwa w nabyciu pierwszego 
mieszkania przez młodych ludzi w celu doprecyzo-
wania, jakie dzieci kredytobiorca powinien wycho-
wywać w dniu złożenia wniosku o restrukturyzację, 
aby skorzystać z wyłączenia stosowania wobec niego 
warunku dotyczącego nieprzekraczalnej powierzchni 
lokalu mieszkalnego.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 90 senatorów, 53 – za, 2 – przeciw, 35 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 47)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka szesnasta wprowadza kolejność skorzy-

stania z uprawnienia do restrukturyzacji w zależno-
ści od osiągniętego wskaźnika LtV, ze wskazaniem 
terminów, w jakich jest możliwe skorzystanie z tego 
uprawnienia.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 91 senatorów, 55 – za, 36 się wstrzy-

mało. (Głosowanie nr 48)

Poprawka została przyjęta.
Poprawka piąta ma na celu wyeliminowanie moż-

liwości ponownego złożenia wniosku o restruktury-
zację.

Kto jest za?
Kto jest przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 90 senatorów, 54 było za, 32 – przeciw, 

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 41)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka siódma ma na celu uzależnienie moż-

liwości…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Siódma i dwuna-

sta, Panie Marszałku.)
(Senator Jadwiga Rotnicka: Tak, siódma i dwu-

nasta.)
Siedem i dwanaście… Tak, oczywiście. Głosujemy 

nad nimi łącznie. Ja to chciałem powiedzieć, tylko 
że potem, w trakcie… Poprawka siódma ma na celu 
uzależnienie możliwości skorzystania z uprawnie-
nia do restrukturyzacji nie od spełnienia warunku 
nieposiadania mieszkania w określonej w ustawie 
powierzchni, ale od ceny metra kwadratowego miesz-
kania i kwoty kapitału kredytu na dzień wypłaty nie 
wyższej niż 500 tysięcy zł. Poprawka dwunasta jest 
jej konsekwencją.

Tak że głosujemy nad poprawkami siódmą i dwu-
nastą.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 90 senatorów, 3 – za, 83 – przeciw,  

4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 42)
Poprawki zostały odrzucone.
Poprawka ósma doprecyzowuje przepis o wska-

zanie, że warunki dopuszczające możliwość restruk-
turyzacji powinny być spełnione na dzień złożenia 
wniosku o restrukturyzację.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 90 senatorów, 53 – za, 33 – przeciw,  

4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 43)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dziewiąta uzależnia możliwość sko-

rzystania przez kredytobiorcę z restrukturyzacji od 
złożenia oświadczenia majątkowego.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
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(wicemarszałek J. Wyrowiński) nie mają zastosowania przepisy pozwalające sądowi 
na zastosowanie sądowej waloryzacji.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 89 głosujących 35 było za, 50 – przeciw,  

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 53)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka dwudziesta trzecia ma na celu dopre-

cyzowanie przepisu.
Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 88 głosujących 52 było za, 1 – przeciw, 35 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 54)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwudziesta czwarta zmierza do wyraź-

nego przesądzenia, że ustawa nie narusza praw kre-
dytobiorców związanych z kredytami walutowymi.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 90 głosujących 85 było za, 1 – przeciw,  

4 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 55)
Poprawka została przyjęta.
Przystępujemy do głosowania nad podjęciem 

uchwały w sprawie przyjęcia ustawy w całości ze 
zmianami wynikającymi z przyjętych poprawek.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 88 głosujących 51 było za, 31 – przeciw,  

6 wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 56)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, Wysoka 

Izbo, że Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy 
o szczególnych zasadach restrukturyzacji walutowych 
kredytów mieszkaniowych w związku ze zmianą kur-
su walut obcych do waluty polskiej.

(Głos z sali: Hańba! Lobby bankowe!)
Proszę o spokój! To nie jest wiec!
Powracamy do rozpatrywania punktu trzeciego 

porządku obrad: ustawa o nadzorze makroostrożno-
ściowym nad systemem finansowym i zarządzaniu 
kryzysowym w systemie finansowym.

W przerwie w obradach odbyło się posiedzenie 
Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, która usto-
sunkowała się do przedstawionych w toku debaty 
wniosków i przygotowała sprawozdanie w tej sprawie; 
jest ono zawarte w druku nr 1047 Z.

Poproszę pana senatora Piotra Gruszczyńskiego 
o przedstawienie sprawozdania Komisji Budżetu 
i Finansów Publicznych w tej sprawie.

Poprawka została przyjęta.
Poprawka siedemnasta…
(Głos z sali: Osiemnasta.)
Przepraszam. Poprawka osiemnasta ma na celu 

objęcie restrukturyzacją kredytobiorców, którzy po-
siadają inny lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, 
ale jest on wykorzystywany przez jego wstępnych 
lub zstępnych.

Kto jest za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 4 – za, 76 – przeciw,  

6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 49)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka dziewiętnasta prowadzi do konieczno-

ści brania pod uwagę przez bank ustalający pozostałą 
do spłaty kwotę kapitału walutowego kredytu miesz-
kaniowego kursu kupna waluty, ale nie wyższego 
od kursu przyjętego przez bank w dniu wypłaty 
kredytu.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 90 senatorów, 34 – za, 52 – przeciw,  

4 się wstrzymało. (Głosowanie nr 50)
Poprawka została odrzucona.
Poprawka dwudziesta zmierza do ustalenia, że 

kwota sumy rat kapitałowo-odsetkowych, które kre-
dytobiorca spłacił do dnia złożenia wniosku o re-
strukturyzację, będzie liczona na podstawie kursu 
sprzedaży, a nie kursu kupna waluty obcej.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 55 – za, 1 – przeciw, 30 

się wstrzymało. (Głosowanie nr 51)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwudziesta pierwsza zmniejsza kwotę 

umorzenia różnicy między wartością kredytu, który 
pozostał do spłacenia, a kredytem złotówkowym, 
który pozostałby do spłacenia, z 90% na 50%.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Głosowało 86 senatorów, 51 – za, 29 – przeciw,  

6 się wstrzymało. (Głosowanie nr 52)
Poprawka została przyjęta.
Poprawka dwudziesta druga zmierza do uchylenia 

w ustawie o zmianie ustawy – Kodeks cywilny prze-
pisu, na podstawie którego do kredytów bankowych 
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żadnego znaku, uznana będzie za głos nieważny. Po 
wypełnieniu kart senatorowie – wyczytywani w ko-
lejności alfabetycznej – będą wrzucać te karty do 
urny. Następnie zarządzę przerwę, w trakcie której 
senatorowie sekretarze dokonają obliczenia głosów 
i sporządzą protokół głosowania tajnego.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart 
do głosowania, a państwa senatorów proszę o wypeł-
nienie tych kart.

Bardzo proszę.
(Rozmowy na sali)
Czy karty zostały już rozdane?
(Głosy z sali: Nie, nie.)
No to… Przemysław, pomóż Andrzejowi.
(Głos z sali: Zabrał wszystkie karty.)
(Rozmowy na sali)
Wszyscy mają karty do głosowania?
(Głosy z sali: Mają.)
Dobrze.
Poproszę pana senatora Andrzeja Pająka o od-

czytywanie kolejno nazwisk senatorów, a państwa 
senatorów proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwiska 
wrzucili do urny wypełnione karty do głosowania.

Senator Sekretarz Andrzej Pająk:
Łukasz Abgarowicz,
Anna Aksamit,
Tadeusz Arłukowicz,
Mieczysław Augustyn,
Grzegorz Bierecki,
Przemysław Błaszczyk,
Ryszard Bonisławski,
Marek Borowski,
Bogdan Borusewicz,
Barbara Damięcka,
Jerzy Chróścikowski,
Alicja Chybicka,
Włodzimierz Cimoszewicz,
Henryk Cioch,
Leszek Czarnobaj,
Grzegorz Czelej,
Dorota Czudowska,
Wiesław Dobkowski,
Robert Dowhan,
Jarosław Duda,
Mieczysław Gil,
Witold Dziewałtowski,
Stanisław Gogacz,
Stanisław Gorczyca,
Ryszard Górecki,
Maciej Grubski,
Piotr Gruszczyński,
Andrzej Grzyb,
Helena Hatka,
(Rozmowy na sali)

Senator Sprawozdawca 
Piotr Gruszczyński:

Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Komisja 
Budżetu i Finansów Publicznych rekomenduje przy-
jęcie ustawy bez poprawek. Dziękuję.

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Dziękuję bardzo.
Czy senator wnioskodawca, senator Marek Rocki 

– bo senator Gruszczyński wycofał swój wniosek – 
chce zabrać głos? Nie.

Zatem przystępujemy do głosowania nad wnio-
skiem Komisji Budżetu i Finansów Publicznych 
o przyjęcie ustawy bez poprawek.

Kto za?
Kto przeciw?
Kto się wstrzymał?
Proszę o wyniki.
Na 88 głosujących 54 było za, 2 – przeciw, 32 

wstrzymało się od głosu. (Głosowanie nr 57)
Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 

Senat podjął uchwałę w sprawie ustawy o nadzorze 
makroostrożnościowym nad systemem finansowym 
i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym.

(Senator Wojciech Skurkiewicz: Ciii! Cicho!)
Proszę o spokój! Proszę o spokój! Jeszcze mamy 

tylko dwa punkty, Szanowni Państwo, wiem, że były 
emocje i trzeba jakoś…

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu sie-
demnastego porządku obrad: odwołanie sekretarza 
Senatu.

Informuję, że do marszałka Senatu wpłynął 
wniosek złożony przez panią senator Helenę Hatkę 
w sprawie rezygnacji z funkcji sekretarza Senatu. 
W związku z tym marszałek Senatu przedstawił za-
warty w druku nr 1053 wniosek o odwołanie sekre-
tarza Senatu.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w tej sprawie? Nie.

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie 
odwołania senator Heleny Hatki z funkcji sekretarza 
Senatu.

Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opie-
czętowanych kart do głosowania.

Do przeprowadzenia głosowania tajnego wy-
znaczam sekretarzy: senator Annę Aksamit, sena-
tora Andrzeja Pająka oraz senatora Przemysława 
Błaszczyka.

Za chwilę wyznaczeni do przeprowadzenia gło-
sowania tajnego senatorowie sekretarze rozdadzą 
państwu senatorom karty do głosowania tajnego. Na 
karcie do głosowania tajnego należy postawić tylko 
jeden znak X. Karta do głosowania, na której posta-
wiono więcej niż jeden znak X lub nie postawiono 
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(senator sekretarz A. Pająk) Wojciech Skurkiewicz,
Krzysztof Słoń,
Andrzej Szewiński,
Grażyna Sztark,
Bogusław Śmigielski,
Aleksander Świeykowski,
Piotr Wach,
Kazimierz Wiatr,
Edmund Wittbrodt,
Grzegorz Wojciechowski,
Michał Wojtczak,
Jan Wyrowiński,
Roman Zaborowski,
Alicja Zając,
Józef Zając,
Adam Zdziebło,
Piotr Zientarski.
I jeszcze proszę podejść do pana Libickiego.
(Rozmowy na sali)

Wicemarszałek Jan Wyrowiński:
Czy wszyscy oddali głosy?
(Rozmowy na sali)
Ostatnia szansa.
Dziękuję. Wszyscy oddali głosy.
Proszę senatorów sekretarzy o obliczenie głosów 

i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.
Zarządzam przerwę do godziny 14.52.
(Rozmowy na sali)
Przerwa do 14.57… tak, do 14.57.
(Przerwa w obradach od godziny 14 minut 50  

do godziny 15 minut 03)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Wznawiam obrady.
Wysoka Izbo, ogłaszam wyniki głosowania taj-

nego.
Odczytuję protokół głosowania tajnego.
W głosowaniu tajnym w sprawie odwołania sena-

tor Heleny Hatki z funkcji sekretarza Senatu oddano 
głosów 84, w tym głosów ważnych 83. Za odwoła-
niem głosowało 53 senatorów, przeciw – 8, wstrzy-
mało się 12 senatorów.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że 
Senat podjął uchwałę w sprawie odwołania sekre-
tarza Senatu.

Przystępujemy do rozpatrzenia punktu osiem-
nastego porządku obrad: wybór sekretarza Senatu.

Informuję, że na stanowisko sekretarza Senatu 
została zgłoszona kandydatura senatora Jana 
Michalskiego. Wniosek marszałka Senatu w tej spra-
wie zawarty jest w druku nr 1055.

Czy ktoś z państwa senatorów pragnie zabrać głos 
w tej sprawie? Nie widzę chętnych.

Stanisław Hodorowicz,
Stanisław Iwan,
Jan Maria Jackowski,
Kazimierz Jaworski,
(Rozmowy na sali)
(Wicemarszałek Jan Wyrowiński: Proszę o spokój.)
Stanisław Jurcewicz,
Stanisław Karczewski,
Wiesław Kilian,
Kazimierz Kleina,
Bogdan Klich,
Maciej Klima,
Izabela Kloc,
Ryszard Knosala,
Andrzej Kobiak,
Maria Koc,
Stanisław Kogut,
Marek Konopka,
Tadeusz Kopeć,
Waldemar Kraska,
Kazimierz Kutz,
Jarosław Lasecki,
Robert Mamątow,
Marek Martynowski,
Andrzej Matusiewicz,
Zbigniew Meres,
Jan Michalski,
Andrzej Misiołek,
Andżelika Możdżanowska,
Rafał Muchacki,
Ireneusz Niewiarowski,
Jarosław Obremski,
Norbert Obrycki,
Andrzej Owczarek,
Andrzej Pająk,
Maria Pańczyk-Pozdziej,
Bohdan Paszkowski,
Andrzej Person,
Bogdan Pęk,
Leszek Piechota,
Józef Pinior,
Aleksander Pociej,
Marian Poślednik,
Sławomir Preiss,
Zdzisław Pupa,
Marek Rocki,
Jadwiga Rotnicka,
Jan Rulewski,
Jarosław Rusiecki,
Czesław Ryszka,
Janina Sagatowska,
Janusz Sepioł,
Michał Seweryński,
Witold Sitarz,
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(wicemarszałek M. Pańczyk-Pozdziej) Witold Gintowt-Dziewałtowski,
Stanisław Gogacz,
Stanisław Gorczyca,
Ryszard Górecki,
Maciej Grubski,
Piotr Gruszczyński,
Andrzej Grzyb,
Helena Hatka,
Stanisław Hodorowicz,
Stanisław Iwan,
Jan Maria Jackowski,
Kazimierz Jaworski,
Stanisław Jurcewicz,
Stanisław Karczewski,
Wiesław Kilian,
Kazimierz Kleina,
Bogdan Klich,
Maciej Klima,
Izabela Kloc,
Ryszard Knosala,
Andrzej Kobiak,
Maria Zofia Koc,
Stanisław Kogut,
Marek Konopka,
Tadeusz Kopeć,
Waldemar Kraska,
Kazimierz Kutz,
Jarosław Lasecki,
Robert Mamątow,
Marek Martynowski,
Andrzej Matusiewicz,
Zbigniew Meres,
Jan Michalski,
Andrzej Misiołek,
Andżelika Możdżanowska,
Rafał Klemens Muchacki,
Ireneusz Niewiarowski,
Jarosław Obremski,
Norbert Obrycki,
Andrzej Owczarek,
Andrzej Pająk,
Maria Pańczyk-Pozdziej,
Bohdan Paszkowski,
Andrzej Person,
Bogdan Pęk,
Leszek Piechota,
Józef Pinior,
Aleksander Pociej,
Marian Poślednik,
Sławomir Preiss,
Zdzisław Pupa,
Marek Rocki,
Jadwiga Rotnicka,
Jan Rulewski,
Jarosław Rusiecki,
Czesław Ryszka,

Przystępujemy do głosowania tajnego w sprawie 
wyboru senatora Jana Michalskiego na sekretarza 
Senatu.

Głosowanie tajne odbywa się przy użyciu opieczę-
towanych kart do głosowania. Do przeprowadzenia 
głosowania tajnego wyznaczam sekretarzy: senator 
Annę Aksamit, senatora Andrzeja Pająka i senatora 
Przemysława Błaszczyka.

Za chwilę wyznaczeni do przeprowadzenia głoso-
wania tajnego senatorowie sekretarze rozdadzą pań-
stwu senatorom karty do głosowania tajnego.

Na karcie do głosowania tajnego należy postawić 
tylko jeden znak X. Karta do głosowania, na której 
postawiono więcej niż jeden znak X lub nie posta-
wiono żadnego zostanie uznana za głos nieważny. Po 
wypełnieniu kart senatorowie wyczytywani w kolej-
ności alfabetycznej będą wrzucać te karty do runy. 
Następnie zostanie zarządzona przerwa w obradach, 
w trakcie której senatorowie sekretarze dokonają ob-
liczenia głosów i sporządzą protokół głosowania.

Proszę teraz senatorów sekretarzy o rozdanie kart 
do głosowania, a państwa senatorów o wypełnienie 
tych kart. Widzę, że wszyscy już je otrzymali… Nie 
wszyscy?

Proszę senatora sekretarza Andrzeja Pająka o od-
czytywanie kolejno nazwisk senatorów. Państwa 
senatorów proszę, żeby po wyczytaniu ich nazwisk 
wrzucili do urny wypełnione karty do głosowania 
tajnego.

Senator Sekretarz Andrzej Pająk:
Jan Filip Libicki,
Łukasz Abgarowicz,
Anna Aksamit,
Tadeusz Arłukowicz,
Mieczysław Augustyn,
Grzegorz Bierecki,
Przemysław Błaszczyk,
Ryszard Bonisławski,
Marek Borowski,
Bogdan Borusewicz,
Barbara Borys-Damięcka,
Jerzy Chróścikowski,
Alicja Chybicka,
Włodzimierz Cimoszewicz,
Henryk Cioch,
Leszek Czarnobaj,
Grzegorz Czelej,
Dorota Czudowska,
Wiesław Dobkowski,
Robert Dowhan,
Jarosław Duda,
Mieczysław Gil,
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w toku rozpatrywania uchwał Senatu przez komisje 
sejmowe.

Panie i Panowie Senatorowie, informuję, że porzą-
dek osiemdziesiątego drugiego posiedzenia Senatu 
Rzeczypospolitej Polskiej zostanie państwu dostar-
czony w terminie późniejszym drogą elektroniczną.

Informuję, że porządek obrad osiemdziesiątego 
pierwszego posiedzenia Senatu został wyczerpany.

Przystępujemy do oświadczeń senatorów poza 
porządkiem obrad.

Informuję państwa senatorów, że oświadcze-
nia złożone do protokołu zostaną zamieszczone 
w urzędowej wersji sprawozdania 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?

Bardzo proszę, pani senator Koc.

Senator Maria Koc:
Dziękuję, Pani Marszałek.
Pragnę wygłosić oświadczenie skierowane do pana 

Adama Struzika, marszałka województwa mazowiec-
kiego.

Proszę o udzielenie informacji, czy planowana 
jest, a jeśli tak, to ewentualnie kiedy modernizacja 
drogi wojewódzkiej nr 807 na terenie gminy Sobolew 
w powiecie garwolińskim. Z uwagi na zbliżający się 
remont drogi krajowej S17 modernizacja drogi woje-
wódzkiej nr 807 wydaje się koniecznością. Droga ta 
bowiem stanowi na terenie gminy Sobolew połączenie 
drogi krajowej S17 z tak zwaną trasą nadwiślańską, 
czyli drogą wojewódzką nr 801, i jest drogą awaryjną 
w przypadku wyłączenia z ruchu drogi krajowej S17. 
Droga wojewódzka nr 807 jest także drogą dojazdo-
wą do dużych i ciągle rozwijających się zakładów 
produkcyjnych na terenie gminy Sobolew oraz do 
stacji kolejowej. Wzmożony ruch na tej szosie oraz 
jej zły stan techniczny stanowią duże zagrożenie dla 
wszystkich użytkowników: pieszych, rowerzystów, 
posiadaczy pojazdów mechanicznych.

W związku z tym proszę o udzielenie informacji, 
czy planowana jest, a jeśli tak, to kiedy, modernizacja 
drogi nr 807 i czy planujecie państwo intensyfikację 
działań zmierzających do przeprowadzenia tej inwe-
stycji w związku z planowanymi pracami na drodze 
krajowej S17.

Janina Sagatowska,
Janusz Sepioł,
Michał Seweryński,
Witold Sitarz,
Wojciech Skurkiewicz,
Krzysztof Słoń,
Andrzej Szewiński,
Grażyna Sztark,
Bogusław Śmigielski,
Aleksander Świeykowski,
Piotr Wach,
Kazimierz Wiatr,
Edmund Wittbrodt,
Grzegorz Wojciechowski,
Michał Wojtczak,
Jan Wyrowiński,
Roman Zaborowski,
Alicja Zając,
Józef Zając,
Adam Zdziebło,
Piotr Zientarski.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Czy wszyscy państwo senatorowie oddali głosy? 

Dziękuję bardzo.
Teraz proszę senatorów sekretarzy o obliczenie 

głosów i sporządzenie protokołu głosowania tajnego.
Zarządzam przerwę do godziny 15.20.
(Przerwa w obradach od godziny 15 minut 08  

do godziny 15 minut 17)

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Wznawiam obrady.
Powracamy do rozpatrywania punktu osiem-

nastego porządku obrad: wybór sekretarza Senatu.
Informuję, że senatorowie sekretarze zakończyli 

obliczanie głosów i sporządzili protokół głosowania 
tajnego.

Ogłaszam wyniki.
Oddano głosów 60, w tym głosów ważnych 60. Za 

wyborem głosowało 45 senatorów, przeciwko było 8, 
wstrzymało się 7.

Wobec wyników głosowania stwierdzam, że Senat 
podjął uchwałę w sprawie wyboru sekretarza Senatu. 

Proszę nowo wybranego senatora sekretarza o po-
dejście do stołu prezydialnego.

Gratuluję serdecznie, życzę od razu może na drugą 
kadencję…

(Senator Jan Michalski: Może zostanę.)
W związku z podjętymi uchwałami proszę se-

natorów sprawozdawców o reprezentowanie Senatu 

(senator sekretarz A. Pająk)
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Oświadczenia

(senator M. Koc) teresowani, czyli mieszkańcy gminy Halinów, 
nie mają nic do powiedzenia w swojej sprawie, 
pragnę zapytać państwa, czy podejmując decyzje 
administracyjne dotyczące budowy składowiska 
śmieci na terenie gminy Zielonka, bierzecie pod 
uwagę dobro mieszkańców gminy Halinów. Czy 
znana jest państwu skala protestów i czy widzicie 
możliwość rozwiązania tego konfliktu w sposób 
uwzględniający interesy wszystkich stron? Czy 
w tym zakresie zostały podjęte jakieś działania, 
a jeśli tak, to jakie?

Z poważaniem, Maria Koc, Krzysztof Słoń 
i Kazimierz Jaworski. Dziękuję bardzo.

Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej:
Dziękuję bardzo.
Kolejne…
(Senator Wojciech Skurkiewicz: Nie, nie, ja dzię-

kuję.)
Nie ma więcej chętnych do wygłoszenia oświad-

czenia.
Proszę senatora sekretarza o odczytanie komuni-

katów, jeśli są. Nie ma.
Informuję, że protokół osiemdziesiątego pierw-

szego posiedzenia Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 
ósmej kadencji zostanie udostępniony senatorom 
w terminie trzydziestu dni po posiedzeniu Senatu 
w Biurze Prac Senackich, pokój nr 255.

Zamykam osiemdziesiąte pierwsze posiedzenie 
Senatu Rzeczypospolitej Polskiej ósmej kadencji.

(Wicemarszałek trzykrotnie uderza laską mar-
szałkowską)

Oświadczenie to wygłosiłam w imieniu własnym 
oraz senatorów Krzysztofa Słonia i Kazimierza 
Jaworskiego.

Mam jeszcze jedno oświadczenie…
(Wicemarszałek Maria Pańczyk-Pozdziej: Tak.)
…skierowane do pana Jacka Kozłowskiego, wo-

jewody mazowieckiego, pani Hanny Gronkiewicz-
Waltz, prezydent Warszawy, oraz pana Kazimierza 
Rakowskiego, starosty wołomińskiego.

Od kilku lat trwa konflikt dotyczący budowy 
przez Miejskie Przedsiębiorstwa Oczyszczania 
w mieście stołecznym Warszawie spółka z o.o. skła-
dowiska odpadów innych niż niebezpieczne w gmi-
nie Zielonka w powiecie wołomińskim. U podstaw 
konfliktu leży fakt, że chociaż składowisko plano-
wane jest na terenie gminy Zielonka, to faktycznie 
będzie położone tuż przy granicy gminy Halinów 
i miejscowości Michałów. To właśnie mieszkańcy 
Michałowa odczują w największym stopniu skut-
ki sąsiedztwa składowiska śmieci, które znajdzie 
się kilkaset metrów od tej miejscowości. Sprzeciw 
władz i mieszkańców gminy Halinów wynika rów-
nież z obawy o znaczne pogorszenie stanów dróg, 
wojewódzkiej nr 637 i lokalnych, które położone są 
na terenie gminy Halinów, a którymi będzie odby-
wać się transport śmieci do nowego składowiska. 
Duża liczba ciężarówek spowoduje nie tylko znisz-
czenie dróg, ale także pogorszenie bezpieczeństwa 
ludzi i jakości ich życia. 

Ponieważ spór trwa od dawna i dotyczy bar-
dzo istotnej kwestii, w której najbardziej zain-

(Koniec posiedzenia o godzinie 15 minut 23)
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    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 G.M. Bierecki + ? + + - ? + + + + . + + + ? + - + ? +
  6 P.J. Błaszczyk + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  7 R.W. Bonisławski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  8 M.S. Borowski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  9 B.M. Borusewicz - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  10 B. Borys-Damięcka - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  11 J.M. Chróścikowski + ? + . . ? + + + . + + + + ? + - + ? +
  12 A.P. Chybicka - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  13 W. Cimoszewicz - + + ? + + + + + + + + + + + + + + + +
  14 H. Cioch + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  15 L. Czarnobaj - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  16 G. Czelej + ? + + - ? + + + + . + ? + ? . - + ? +
  17 D. Czudowska + ? + + - ? . + + + + + + + + . - + ? +
  18 W.J. Dobkowski + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  19 R. Dowhan - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  20 J. Duda - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  21 M.W. Gil . . + + - ? + + + + + + . + . + - + ? +
  22 W.J. Gintowt-Dziewałtowski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  23 S. Gogacz + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  24 S.A. Gorczyca - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  25 R.J. Górecki - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  26 M.T. Grubski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  27 P.A. Gruszczyński - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  28 A.S. Grzyb - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  29 H. Hatka + + + ? - + + + ? + + + + + + + ? + + ?
  30 S. Hodorowicz - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  31 S.A. Iwan + - ? + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  32 J.M. Jackowski + ? + . - ? + . + + + + + + ? + - + ? +
  33 K. Jaworski + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  34 S. Jurcewicz - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  35 S. Karczewski + ? + + - ? + + + + . + + + ? + - + ? +
  36 W. Kilian - + + - + + + + + + + + + + + + + + + .
  37 K.M. Kleina - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  38 B.A. Klich - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  39 M.J. Klima + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  40 I.H. Kloc + ? + + - ? + + + . + + + + ? + - + ? +
  41 R.A. Knosala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  43 M.Z. Koc + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  44 S. Kogut + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  45 M. Konopka - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  46 T.W. Kopeć + - ? + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  47 W.J. Kraska + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  48 K.J. Kutz - + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  49 J.W. Lasecki - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  50 J.F. Libicki - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  51 R.A. Mamątow + ? + + - ? + ? ? ? ? ? ? ? ? + - + ? +
  52 M.E. Martynowski + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  53 A.A. Matusiewicz + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
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    1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
  54 Z.H. Meres - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  55 J. Michalski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  56 A.K. Misiołek - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  57 A.A. Możdżanowska - . + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 R.K. Muchacki - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  59 I. Niewiarowski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  60 J.W. Obremski + + . + - + + ? + + + + . + . + + + + +
  61 N.P. Obrycki - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  62 A. Owczarek - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  63 A.M. Pająk + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  64 M. Pańczyk-Pozdziej - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  65 B.J. Paszkowski + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  66 A. Person - + + - + + + + + + + . + . + + + + + +
  67 B.M. Pęk + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  68 L.M. Piechota - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  69 J. Pinior - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  70 A.A. Pociej ? + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  71 M. Poślednik - + + - + + + + + + . + + + + + + + + +
  72 S.P. Preiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 Z.S. Pupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  74 M.D. Rocki - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  75 J.K. Rotnicka - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  76 J. Rulewski - + + - + + . + + + + + + + + + + + + +
  77 J. Rusiecki + . + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  78 C. Ryszka + . + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  79 J.Z. Sagatowska + ? + + - ? + + + + + + + + + + - + ? +
  80 J.M. Sepioł - + + - + + + + + + + + + . + + + . + +
  81 M. Seweryński + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  82 W.J. Sitarz - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  83 W. Skurkiewicz + ? + . . ? + + + + + + ? + ? + - + ? +
  84 K.M. Słoń + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  85 A. Szewiński - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  86 G.A. Sztark - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  87 B.P. Śmigielski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  88 A. Świeykowski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  90 K.A. Wiatr + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  91 E.K. Wittbrodt - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  92 G.M. Wojciechowski + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  93 M.J. Wojtczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  94 J. Wyrowiński - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  95 R. Zaborowski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  96 A.M. Zając + ? + + - ? + + + + + + + + ? + - + ? +
  97 J. Zając - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
  98 A.M. Zdziebło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  99 P.B. Zientarski - + + - + + + + + + + + + + + + + + + +
 
  Głosujących 90 87 90 87 89 91 89 90 90 89 86 90 89 89 89 89 91 90 91 90
  Za 35 56 88 33 55 57 89 88 88 88 85 89 86 88 58 89 56 90 57 89
  Przeciw 53 2 0 52 34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 0 0
  Wstrzymało się 2 29 2 2 0 34 0 2 2 1 1 1 3 1 31 0 1 0 34 1
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

81. posiedzenie Senatu w dniach 2, 3 i 4 września 2015 r.
Wyniki głosowań226

    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 G.M. Bierecki + + + + . + + + + + + + + + + ? - - + -
  6 P.J. Błaszczyk . + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  7 R.W. Bonisławski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  8 M.S. Borowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  9 B.M. Borusewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  10 B. Borys-Damięcka + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  11 J.M. Chróścikowski + + + + + + . . . . + + + + + ? - - + -
  12 A.P. Chybicka + . + . + + + + + + + + + + + + + + - +
  13 W. Cimoszewicz + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  14 H. Cioch + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  15 L. Czarnobaj + + . + + + + + + + + + + + + + + + - +
  16 G. Czelej + + + . + + + + + + . + + + + ? - - + -
  17 D. Czudowska + + + . + + + . + + + + + + + ? - - + -
  18 W.J. Dobkowski + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  19 R. Dowhan + + + + + + + + + + + . + + + + + + - +
  20 J. Duda + + . + + + . + + + + + + + + + + + - +
  21 M.W. Gil + + + . + + + + + . + + + + + ? . . + -
  22 W.J. Gintowt-Dziewałtowski + + . + + + + + + + + + + + + + + + - +
  23 S. Gogacz + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  24 S.A. Gorczyca + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  25 R.J. Górecki + + + + + + + + + + . + + + + + + + - +
  26 M.T. Grubski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  27 P.A. Gruszczyński + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  28 A.S. Grzyb + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  29 H. Hatka + + + + + + + + + + + + + + + + ? ? ? ?
  30 S. Hodorowicz + + . . + + + + + + + + . + + + + . - +
  31 S.A. Iwan + + + + + + + + + + + + + + + + - ? ? ?
  32 J.M. Jackowski + + + . + + + + . + + + + + + ? - - + -
  33 K. Jaworski + + + + + + + + + + + + + + + + - - + -
  34 S. Jurcewicz + + . + + + + + + + + + + + + + + + - +
  35 S. Karczewski . + + + . . + . + + . . . + . ? - - + -
  36 W. Kilian + + . + + + + + + + + . + + + + + + - +
  37 K.M. Kleina + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  38 B.A. Klich + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  39 M.J. Klima + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  40 I.H. Kloc . + . + + + + + + + + . + + . ? - + + .
  41 R.A. Knosala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  43 M.Z. Koc + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  44 S. Kogut + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  45 M. Konopka + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  46 T.W. Kopeć + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  47 W.J. Kraska + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  48 K.J. Kutz + + + + . + + + + + + + + + + + + + - +
  49 J.W. Lasecki + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  50 J.F. Libicki + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  51 R.A. Mamątow + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  52 M.E. Martynowski + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  53 A.A. Matusiewicz + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

81. posiedzenie Senatu w dniach 2, 3 i 4 września 2015 r.
Wyniki głosowań 227

    21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
  54 Z.H. Meres + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  55 J. Michalski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  56 A.K. Misiołek + + + . + + + + + + + + + + + + + + - +
  57 A.A. Możdżanowska + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  58 R.K. Muchacki + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  59 I. Niewiarowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  60 J.W. Obremski + + + + + + + + + + + + + + + + - . + -
  61 N.P. Obrycki + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  62 A. Owczarek + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  63 A.M. Pająk + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  64 M. Pańczyk-Pozdziej + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  65 B.J. Paszkowski . + + + + + + + + + + + + + + ? ? ? ? ?
  66 A. Person + + + + + + + + . + + + + + + + + + - +
  67 B.M. Pęk + + + + + + + + + + + + + . + ? - - + -
  68 L.M. Piechota + + . + + + + + + + + . + + + + + . - +
  69 J. Pinior + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  70 A.A. Pociej . + + + + + + . + + . + + + . + + + - ?
  71 M. Poślednik + + + + + + + + + + + + + + + + + . - +
  72 S.P. Preiss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 Z.S. Pupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  74 M.D. Rocki . + . . + + + + + + . + + + . + + + - +
  75 J.K. Rotnicka + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  76 J. Rulewski + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
  77 J. Rusiecki + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  78 C. Ryszka + + + + + + + + + + . + + + + ? - - + -
  79 J.Z. Sagatowska + + + . + + + + + + + + + + + ? - - + -
  80 J.M. Sepioł + + + + + + + + + + + + + + . + + + - +
  81 M. Seweryński + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  82 W.J. Sitarz + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  83 W. Skurkiewicz + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  84 K.M. Słoń + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  85 A. Szewiński + + + + + + + + + + + + . + + + + + - +
  86 G.A. Sztark + . + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  87 B.P. Śmigielski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  88 A. Świeykowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  90 K.A. Wiatr + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  91 E.K. Wittbrodt + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  92 G.M. Wojciechowski + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  93 M.J. Wojtczak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  94 J. Wyrowiński + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  95 R. Zaborowski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  96 A.M. Zając + + + + + + + + + + + + + + + ? - - + -
  97 J. Zając + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
  98 A.M. Zdziebło . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
  99 P.B. Zientarski + + + + + + + + + + + + + + + + + + - +
 
  Głosujących 85 89 82 82 88 90 89 87 88 89 85 86 88 90 86 91 90 86 91 90
  Za 85 89 82 82 88 90 89 87 88 89 85 86 88 90 86 59 54 52 35 53
  Przeciw 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 30 52 32
  Wstrzymało się 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 3 4 4 5
                    
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

81. posiedzenie Senatu w dniach 2, 3 i 4 września 2015 r.
Wyniki głosowań228

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
  1 Ł.M. Abgarowicz + - + - + - + + - - + + - + + + +
  2 A.T. Aksamit . . . . . . . . . . . . . . . . .
  3 T. Arłukowicz ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? - +
  4 M. Augustyn + - + - + - + + - - . + + + + + +
  5 G.M. Bierecki - - - - - + - ? - + ? - + ? + - ?
  6 P.J. Błaszczyk - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  7 R.W. Bonisławski + - + - + - + + - - + + - + + + +
  8 M.S. Borowski + + + - + - + + - - + + - + - ? +
  9 B.M. Borusewicz + - + - + - + + - - + + - + + + +
  10 B. Borys-Damięcka + - + - + - + + - - + + - + + + +
  11 J.M. Chróścikowski - . - - - + ? ? . + ? - + ? + - ?
  12 A.P. Chybicka + - + - + - + + . - + + - + + + +
  13 W. Cimoszewicz + + + - + - + + - - + . - + + - +
  14 H. Cioch - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - .
  15 L. Czarnobaj + - + - + - + + - - + + - + + + +
  16 G. Czelej - - - - . + ? ? - + ? - + ? + - ?
  17 D. Czudowska - - - . - + ? ? - + . - + ? + - ?
  18 W.J. Dobkowski - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  19 R. Dowhan + - + - + - + + - - + + - + + + +
  20 J. Duda + - + - + - + + - - + + . + + + +
  21 M.W. Gil - - - - - + ? ? - + . . + ? + - ?
  22 W.J. Gintowt-Dziewałtowski + - + - + - + + - - + + - + + + +
  23 S. Gogacz - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  24 S.A. Gorczyca + - + - + - + + - - + + - + + + +
  25 R.J. Górecki + - + - + - + + - - + + - + + + .
  26 M.T. Grubski + - + - + - + + - - + + - + + + +
  27 P.A. Gruszczyński + - + - + - + + - - + + - + + + +
  28 A.S. Grzyb + - + - + - + + - - + + - + + + +
  29 H. Hatka ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? +
  30 S. Hodorowicz + - + . . - + + . . + + - + + + +
  31 S.A. Iwan ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  32 J.M. Jackowski - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  33 K. Jaworski - - - - . + ? ? + + + + + ? + - ?
  34 S. Jurcewicz + - + - + - + + - - + + - + + + +
  35 S. Karczewski - - - - . + ? ? - + . - + . + . ?
  36 W. Kilian + - + - + - + + - - + + . + + + +
  37 K.M. Kleina + - + - + - + + - - + + - + + + +
  38 B.A. Klich + - + - + - + + - - + + - + + + +
  39 M.J. Klima - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  40 I.H. Kloc . - - - . + ? ? . + . . + ? + . ?
  41 R.A. Knosala . . . . . . . . . . . . . . . . .
  42 A. Kobiak . . . . . . . . . . . . . . . . .
  43 M.Z. Koc - - - - - + ? ? ? + - - + ? + - ?
  44 S. Kogut - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  45 M. Konopka + - + - + - + + - - + + - + + + +
  46 T.W. Kopeć - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  47 W.J. Kraska - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  48 K.J. Kutz + - + - + - + + - - + + - + + + +
  49 J.W. Lasecki + - . - - - + + - - + + - . + + +
  50 J.F. Libicki + - + - + - + + - - + + - + + + +
  51 R.A. Mamątow - - - - - + ? ? - + ? ? + ? + ? ?
  52 M.E. Martynowski - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  53 A.A. Matusiewicz - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
 



. nie głosował;  + za;  - przeciw;  ? wstrzymał się

81. posiedzenie Senatu w dniach 2, 3 i 4 września 2015 r.
Wyniki głosowań 229

    41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
  54 Z.H. Meres + - + - - - + + - - + + - . + + +
  55 J. Michalski + - + - + - + + - - + + - + + + +
  56 A.K. Misiołek + - + - + - + + - - + + - + + + +
  57 A.A. Możdżanowska + - + - + - + + - - + + - + + + +
  58 R.K. Muchacki + - + - - - + + - - + + - + + + +
  59 I. Niewiarowski + - + - + - + + - - + + - + + + +
  60 J.W. Obremski - + - - - + - + + + + . + + + ? +
  61 N.P. Obrycki + - + - + - + + - - + + - + + + +
  62 A. Owczarek + - + - + - + + - - + + - + + + +
  63 A.M. Pająk - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  64 M. Pańczyk-Pozdziej + - + - + - + + - - + + - + + + +
  65 B.J. Paszkowski ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
  66 A. Person + - + - + - + + - - + - - + + + +
  67 B.M. Pęk - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - .
  68 L.M. Piechota + - + - + - + + . - + + - + + + +
  69 J. Pinior + - + - + - + + - - + + - + + + +
  70 A.A. Pociej + - + - + - + + ? - + ? + + + . -
  71 M. Poślednik + - + - + - + + - - + . - + + + +
  72 S.P. Preiss . . . . . . . . . . . . . . . . .
  73 Z.S. Pupa . . . . . . . . . . . . . . . . .
  74 M.D. Rocki + - + - + - + + - - + + - + + + -
  75 J.K. Rotnicka + - + - + - + + - - + + - + + + +
  76 J. Rulewski + - + - + - . + + + + + - + . + +
  77 J. Rusiecki - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  78 C. Ryszka - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  79 J.Z. Sagatowska - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  80 J.M. Sepioł + - + . + + + + - - + + - + + + +
  81 M. Seweryński - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  82 W.J. Sitarz + - + - + - + + - - + + - + + + +
  83 W. Skurkiewicz - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  84 K.M. Słoń - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  85 A. Szewiński + - + - - - + + - - + + - - + + +
  86 G.A. Sztark + - + - + ? + + + - + + - + + + +
  87 B.P. Śmigielski + - + - + - + + - - + + - + + + +
  88 A. Świeykowski + - + - + - + + - - + + - + + + +
  89 P. Wach . . . . . . . . . . . . . . . . .
  90 K.A. Wiatr - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  91 E.K. Wittbrodt + - + - + - + + - - + + - + + + +
  92 G.M. Wojciechowski - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  93 M.J. Wojtczak . . . . . . . . . . . . . . . . .
  94 J. Wyrowiński + - + - + - + + - - + + - + + + +
  95 R. Zaborowski + - + - + - + + - - + + - + + + +
  96 A.M. Zając - - - - - + ? ? - + ? - + ? + - ?
  97 J. Zając + - + - + - + + - - + + - + + + +
  98 A.M. Zdziebło . . . . . . . . . . . . . . . . .
  99 P.B. Zientarski + - + - + - + + - - + + - + + + +
 
  Głosujących 90 90 90 88 86 91 90 91 86 90 86 86 89 88 90 88 88
  Za 54 3 53 0 49 34 53 55 4 34 55 51 35 52 85 51 54
  Przeciw 32 83 33 84 33 52 2 0 76 52 1 29 50 1 1 31 2
  Wstrzymało się 4 4 4 4 4 5 35 36 6 4 30 6 4 35 4 6 32
                 





Przemówienia i oświadczenia 
senatorów 

przekazane do protokołu, 
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 81. posiedzenia Senatu

Przemówienie senator Anny Aksamit  
w dyskusji nad punktem 6. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

W obowiązującym stanie prawnym warunki zatrudnienia na statkach morskich określa ustawa z dnia 23 maja 
1991 r. o pracy na morskich statkach handlowych. Ustawa ta nie zawiera jednak regulacji, które wykonywałyby 
zobowiązania wynikające z Konwencji o pracy na morzu, przyjętej przez Konferencję Ogólną Międzynarodowej 
Organizacji Pracy w Genewie dnia 23 lutego 2006 r., a następnie ratyfikowanej przez prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej w dniu 27 grudnia 2011 r. i obowiązującej od dnia 20 sierpnia 2013 r.

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu, usystematyzowanej w ślad za postanowieniami wspo-
mnianej konwencji, określa wymagania minimalne dla marynarzy do pracy na statku, warunki ich zatrudnienia, 
zakwaterowania, zaplecza rekreacyjnego i wyżywienia, ochrony zdrowia, opieki medycznej, opieki społecznej 
oraz zabezpieczenia społecznego, a ponadto zawiera przepisy mające na celu zapewnienie jej egzekwowania.

W ustawie zawarte zostały regulacje dotyczące praw i obowiązków stron stosunku pracy na statkach morskich 
o polskiej przynależności, pośrednictwa pracy dla osób poszukujących pracy na statkach morskich, wymagań 
dotyczących dokumentów związanych z pracą na statkach morskich, warunków pracy i życia marynarzy na 
statkach morskich o polskiej przynależności oraz ochrony zdrowia i ochrony socjalnej marynarzy.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa o pracy na morzu odnosi się do postanowień wspomnianej konwencji, 
wdraża je do polskiego porządku prawnego oraz ma na celu wykonanie prawa Unii Europejskiej. Proszę więc 
o przyjęcie odnośnego projektu uchwały. Dziękuję.
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Przemówienie senator Anny Aksamit  
w dyskusji nad punktem 7. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o zmianie ustawy o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej stanowi 
nowelizację ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji 
morskiej. Potrzeba wprowadzenia zmian do ustawy wynika z obowiązku wdrożenia do polskiego porządku 
prawnego, w terminie do dnia 18 września 2016 r., przepisów dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/89/UE z dnia 23 lipca 2014 r., która ustanawia ramy planowania przestrzennego obszarów morskich.

Państwa członkowskie Unii Europejskiej zostały zobowiązane do opracowania planów zagospodarowania 
przestrzennego obszarów morskich do dnia 31 marca 2021 r. i dlatego do ustawy zostaną wprowadzone przepisy 
niezbędne do sporządzenia planów zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich, które nie 
wynikają bezpośrednio z dyrektywy, ale są konieczne do jej pełnego wdrożenia.

Panie Marszałku! Wysoka Izbo! Ustawa zawiera przepisy regulujące przebieg linii podstawowej morza 
terytorialnego i granic polskich obszarów morskich oraz szczegółową procedurę uzgadniania planów zagospo-
darowania przestrzennego polskich obszarów morskich. Do ustawy wprowadzone zostaną również przepisy 
ustanawiające morską strefę przyległą, usprawniające proces wydawania pozwoleń na wznoszenie oraz wyko-
rzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich oraz uzgodnień dotyczą-
cych układania i utrzymywania kabli i rurociągów w polskich obszarach morskich. Ustawa reguluje ponadto 
kompetencje organów administracji morskiej oraz doprecyzowuje zadania morskiej służby hydrograficznej.

Proszę zatem o przyjęcie projektu uchwały w tej sprawie. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Rafała Muchackiego  
w dyskusji nad punktem 12. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Ustawa o zmianie ustawy o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw w znaczący sposób mo-
dyfikuje dotychczasowe instytucje uregulowane ustawą o zatrudnieniu socjalnym.

Mam nadzieję, że instytucja Rady Zatrudnienia Socjalnego spowoduje powstanie nowej jakości w działaniu 
ustawy i wszelkie dostrzegane w praktyce trudności związane ze stosowaniem ustawy i jej rozwiązań będą 
mogły szybko zostać określone pod kątem ich skutecznego usunięcia dla większego pożytku wszystkich zain-
teresowanych. Niewątpliwie dobrze uczyniono, wpisując do ustawy, że pełnienie funkcji w radzie ma charakter 
społeczny.

Uważam, że istotna jest również zmiana wprowadzająca nową normę do przepisów egzekucyjnych kodeksu 
postępowania cywilnego, zgodnie z którą wyłączone spod egzekucji zostały świadczenia integracyjne przy-
znawane na mocy ustawy o zatrudnieniu socjalnym.

Jednakże kapitalne znaczenie należy przyznać art. 15a, zgodnie z którym jednostka sektora finansów pu-
blicznych, udzielając zamówienia, które nie podlega ze względu na jego wartość ustawie z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych (DzU z 2013 r. poz. 907 z późniejszymi zmianami), może zastrzec, że 
o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie spółdzielnie socjalne działające na podstawie ustawy lub 
właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
z uwzględnieniem przepisów art. 44 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Będzie to 
z pewnością dużą zachętą do tworzenia spółdzielni socjalnych i poważnym impulsem do ich rozwoju, a warto 
pamiętać o tym, że są to podmioty, w których każdy członek może współdecydować o kierunku działalności 
i przeciwdziałać nadużyciom ze strony właściciela, pracodawcy, zarządu. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Rafała Muchackiego  
w dyskusji nad punktem 13. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Rozpatrywana ustawa nowelizuje ustawę o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa w sposób dosyć zna-
czący i w wielu miejscach.

Wydaje się, że szczególnie istotna jest modyfikacja polegająca na wprowadzeniu swoistego okresu prób-
nego dla nowo mianowanych radców Prokuratorii Generalnej. Pierwsze mianowanie będzie następowało na 
maksymalnie trzyletni okres. Następnie radca zatrudniony na podstawie umowy o pracę na czas określony 
będzie podlegał obowiązkowej ocenie kwalifikacyjnej nie później niż miesiąc przed zakończeniem okresu, na 
jaki zawarto umowę o pracę. Od wyniku tej oceny zależeć będzie dalsze zatrudnienie radcy w prokuratorii. 
Doprecyzowano również zasady podejmowania dodatkowego zatrudnienia przez radcę, stanowiąc, że radca 
może podejmować dodatkowe zatrudnienie lub zajęcie zarobkowe po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody 
prezesa Prokuratorii Generalnej.

Ustawa precyzuje również zasady dotyczące postępowania dyscyplinarnego względem radców prokuratorii. 
I tak art. 55a ust. 2 ustawy otrzymuje brzmienie: radca może w terminie czternastu dni od dnia doręczenia 
ostrzeżenia na piśmie wystąpić do sądu pracy właściwego ze względu na siedzibę Głównego Urzędu Prokuratorii 
Generalnej o uchylenie ostrzeżenia. Od orzeczenia sądu drugiej instancji skarga kasacyjna nie przysługuje.

Wydłużono również okresy przedawnienia karalności przewinień dyscyplinarnych. Nadto prezes Prokuratorii 
Generalnej ma prawo zasięgnąć informacji od rzecznika dyscyplinarnego o treści rozstrzygnięć podjętych przez 
rzecznika dyscyplinarnego i komisję dyscyplinarną. Prezes Prokuratorii Generalnej ma prawo otrzymywać 
od rzecznika dyscyplinarnego odpisy orzeczeń i protokołów posiedzeń, jeżeli są one w posiadaniu rzecznika 
dyscyplinarnego. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Rafała Muchackiego  
w dyskusji nad punktem 15. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Bardzo cenna dla mnie i dla wielu osób, z którymi rozmawiam, jest ta coroczna informacja obrazująca 
działalność Krajowej Rady Sądownictwa i trudności, jakie w pracy wymiaru sprawiedliwości dostrzega 
Krajowa Rada Sądownictwa. W tym roku szczególnie istotna wydaje mi się następująca konstatacja zawarta 
w informacji: „większość osób aspirujących do urzędu sędziowskiego nie ma samodzielnej praktyki prawni-
czej. Brakuje zatem bardzo istotnego elementu do oceny ich przydatności do pełnienia funkcji sędziowskich, 
jakim jest umiejętność stosowania prawa w praktyce. Ponadto nie ma możliwości sprawdzenia predyspozycji 
osobowościowych i charakterologicznych kandydatów na urząd sędziego, weryfikacji ich decyzyjności czy sto-
sunku do ludzi z uwzględnieniem stron postępowania, składu sędziowskiego czy pracowników sądu, bowiem 
taką możliwość może dać tylko sąd i sala sądowa”. Zdanie to dziwi o tyle, że w poprzednich latach informacje 
pozytywnie odnosiły się do kwalifikacji oraz doświadczenia kandydatów z korporacji zawodowych radców 
prawnych, adwokatów czy notariuszy.

Zdecydowanie popieram starania Krajowej Rady Sądownictwa podejmowane w celu obrony właściwej re-
nomy i szacunku należnego wymiarowi sprawiedliwości. Jest niestety przykrym zwyczajem zakorzenionym 
w polskim społeczeństwie przeświadczenie i głośne tego manifestowanie o skorumpowaniu i niskich kwalifika-
cjach polskiego wymiaru sprawiedliwości. Tymczasem skuteczność działania tegoż wymiaru sprawiedliwości 
w dużej mierze zależy od renomy, jaką ta władza ma w powszechnym odczuciu obywateli. Toteż Krajowa Rada 
Sądownictwa słusznie wskazuje, że krytyka powinna zawsze odnosić się do konkretnego orzeczenia, a nie 
składu sędziowskiego orzekającego w danej sprawie. Co więcej, winna ona być podnoszona po zapoznaniu się 
ze wszystkimi aspektami sprawy, co możliwe jest jedynie dzięki poznaniu argumentów wszystkich uczestni-
ków postępowania i uzasadnienia sądu, a nie tylko stanowiska jednej strony – zazwyczaj tej niezadowolonej 
z orzeczenia. 

Co istotne, Krajowa Rada Sądownictwa postuluje przyspieszenie prac legislacyjnych przywracających ase-
surę sądową. Projekt aktu normatywnego ponownie wprowadzający tę instytucję do ustawy – Prawo o ustroju 
sądów powszechnych, przedstawiony przez prezydenta RP, został przygotowany z inicjatywy KRS przy zna-
czącym udziale ministra sprawiedliwości. Rada postuluje uwzględnienie realnych potrzeb sądów w zakresie 
zabezpieczenia wydatków w grupie zawodowej urzędników, asystentów, referendarzy, kuratorów sądowych, 
a także sędziów, poprzez wzmocnienie etatowe kadry urzędniczej i asystenckiej. 

Z tym ostatnim punktem nie sposób się nie zgodzić, zważywszy na to, że współcześnie największą prze-
szkodą, jeśli chodzi o sprawność postępowania, jest właśnie obsługa biurowo-korespondencyjna sądów. Jeżeli 
nakaz zapłaty zostaje wydany, winien on być wysłany do stron tego samego lub następnego dnia (podobnie 
powinno być z zarządzeniami, innymi pismami sądowymi). Tymczasem w praktyce, w zależności od sądu 
(wydziału), oczekiwanie na dokonanie tej, zdawałoby się, prostej czynności technicznej stanowi główny po-
wód przewlekłości postępowań. Zatem wzmocnienie liczbowe kadr urzędniczych w sądach jest warunkiem 
uzyskania dużego przyspieszenia zwłaszcza w tych najprostszych, najmniejszych sprawach, gdzie rola i liczba 
czynności biurowych ma większe znaczenie niż w przypadku spraw wymagających wszechstronnego rozpo-
znania materiału przez sędziego. Dziękuję.
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Przemówienie senatora Rafała Muchackiego  
w dyskusji nad punktem 16. porządku obrad

Szanowny Panie Marszałku! Wysoka Izbo!

Dziękuję za przedstawioną informację o działalności Instytutu Pamięci Narodowej za rok 2014. Dokument 
ten obrazuje, że działalność instytutu pozostaje nie do przecenienia i zgodnie z przewidywaniami wielu osób 
coraz bardziej nastawiona jest na promocję wiedzy o historii Polski, zwłaszcza jej ostatnim wieku, pełnym 
jakże bolesnych wydarzeń.

Warunkiem tego, aby społeczeństwo polskie było obywatelskie, mocne i patriotyczne, jest świadomość, 
a ta wywodzić się może jedynie z wiedzy o przeszłości. Z jednej strony współcześnie wielką trudność sprawia 
zaangażowanie młodych ludzi w zdobywanie tej wiedzy historycznej, obywatelskiej. Z drugiej strony powstaje 
wiele ruchów, które swoją działalność kierują właśnie w stronę popularyzowania wiedzy historycznej.

Działalność Instytutu Pamięci Narodowej nie zamyka się w granicach Polski. Bardzo mnie cieszy, że IPN 
aktywnie promował wiedzę o Polsce i jej tragicznych losach na licznych wystawach i konferencjach za granicą. 
Polska musi się przebijać do zbiorowej świadomości innych narodów. Pozwoli to na lepsze zrozumienie naszych 
współczesnych obaw i lęków, zwłaszcza tych geopolitycznych, a także, jak mam nadzieję, otworzy oczy wielu 
cudzoziemcom mającym fałszywy obraz wielu wydarzeń XX wieku. Cieszy również fakt, że działalność pol-
skiego Instytutu Pamięci Narodowej stanowi przykład dla innych państw, skoro przysyłają swoje delegacje, by 
te podpatrywały i analizowały rozwiązania funkcjonujące u nas. 

W informacji zauważono także, że przy okazji wyborów samorządowych konieczne było podjęcie nadzwy-
czajnego wysiłku w celu zapewnienia sprawnej obsługi wszystkich pytających o to, jak należy prawidłowo 
wypełnić i złożyć oświadczenie lustracyjne. Skutkowało to znacznym ograniczeniem pozostałej działalności 
instytutu, a zatem zasadne wydaje się podjęcie prac nad tą sprawą. Dziękuję.
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Przemysława Błaszczyka

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W ostatnim czasie do mojego biura masowo zgłaszają się rolnicy z informacjami o znacznym obniżeniu 

plonów, jeżeli chodzi o warzywa gruntowe, kukurydzę, trwałe użytki zielone, krzewy owocowe, ziemniaki, 
buraki czy też zboża jare i ozime, które zostało spowodowane długotrwałym brakiem opadów.

Powiaty łęczycki, łowicki, kutnowski i poddębicki są powiatami typowo rolniczymi, gdzie znaczna część 
rolników zajmuje się produkcją warzyw gruntowych oraz hodowlą bydła mlecznego. Niekorzystne zjawiska 
atmosferyczne, mające miejsce w ostatnich latach, takie jak deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania 
czy susza, powodują obniżenie plonów prowadzące do pogorszenia kondycji finansowej gospodarstw rolnych.

Obecnie szacowanie strat prowadzone jest zgodnie z wytycznymi wojewody jedynie w odniesieniu do gleb tych 
kategorii i do tych gatunków, które spełniają warunki stwierdzenia wystąpienia suszy rolniczej. Niestety, wskaźniki 
Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej nie pokrywają się z rzeczywistością. Skutkuje to brakiem możliwości oszaco-
wania ilości faktycznie zniszczonych upraw, co w konsekwencji oznacza brak pomocy dla poszkodowanych rolników.

Proszę o informację o przyczynach znacznych rozbieżności pomiędzy sytuacją występującą na polach 
a komunikatami publikowanymi przez IUNG-PIB. W obecnej chwili System Monitoringu Suszy Rolniczej nie 
wykazuje zagrożenia suszą w odniesieniu do upraw kukurydzy na ziarno. Tymczasem sytuacja, jeżeli chodzi 
o uprawy kukurydzy na ziarno, jest bardzo zła. Kolby w wyniku długotrwałego braku opadów nie są prawidłowo 
rozwinięte. Rolnicy szacują, że plony będą znacznie niższe plony niż w latach ubiegłych. Podobna sytuacja ma 
miejsce w odniesieniu do warzyw gruntowych. Zagrożenie suszą wykazane jest jedynie na glebach o największej 
przepuszczalności. Tymczasem bardzo wyraźny spadek plonów w przypadku warzyw gruntowych widoczny 
jest na glebach wszystkich kategorii.

Wziąwszy pod uwagę informacje zawarte w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonym przez 
IUNG-PIB w Puławach, a jednocześnie rozważywszy informacje pochodzące od mieszkańców powiatu, w oba-
wie o sytuację materialną rolników zwracam się do Pana Ministra z prośbą o spowodowanie uznania przez 
Łódzki Urząd Wojewódzki szkód spowodowanych przez suszę również w odniesieniu do innych gatunków 
roślin oraz innych kategorii gleb niż te wskazane w systemie monitoringu suszy. 

Proszę również o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości szacowania strat spowodowanych przez suszę 
w przypadku gatunków roślin i kategorii gleb nieujętych w Systemie Monitoringu Suszy Rolniczej.

Rolnicy, którzy ponieśli szkody w uprawach spowodowane tegoroczną suszą, wykazaną bądź niewykazaną 
w monitoringu suszy, oczekują na konkretną pomoc finansową ze strony Ministra. Problemem jest fakt, że 
informacje o formach pomocy nie były znane w momencie składania przez rolników wniosków.

Ponadto pragnę podkreślić, że w związku z kwestią suszy pojawił się problem znacznego skomplikowania wnio-
sków i załączników, które należy wypełnić, oraz konieczność uzyskania potwierdzonego za zgodność z oryginałem 
wniosku o płatności bezpośrednie z ARiMR, który jest wymaganym załącznikiem do wniosku o oszacowanie strat.

W dniu 28 sierpnia 2015 r. pismem F.we.07-367/2015 wójtowie zostali poproszeni o przyspieszenie prac 
komisji szacujących straty w uprawach spowodowane przez tegoroczną suszę. Wynika to z ustalenia na dzień 
30 września 2015 r. ostatecznego terminu składania wniosków do biur powiatowych agencji. Informuję, że 
w związku z nowymi komunikatami IUNG-PIB (komunikat 9 i 10) dotyczącymi zagrożenia suszą bardzo wiele 
gmin wznowiło przyjmowanie wniosków o oszacowanie strat. Po przyjęciu wniosków nastąpi lustracja w terenie. 
Kolejnym etapem prac komisji będzie wykonanie wyliczeń oraz sporządzenie protokołów z oszacowania strat. 

Wziąwszy pod uwagę liczbę składanych wniosków, informuję, że wspomniany termin jest zbyt wczesny, 
gdyż komisje nie mają możliwości wykonania tak wielu czynności w terminie do 30 września 2015 r. Zwracam 
się do Pana Ministra z prośbą o zmianę tego terminu na późniejszy. 

Ponadto proszę o uporządkowanie działań mających na celu pomoc rolnikom w związku z klęską suszy 
i spowodowanie, aby kolejne działania wszystkich szczebli administracji były nastawione na konkretną i wy-
mierną pomoc rolnikom, a nie na pozorne działania, które i tak nie dają konkretnego skutku.

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Przemysława Błaszczyka, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Tadeusza Kopcia i Wojciecha Skurkiewicza

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do ministra rolnictwa i rozwoju 
wsi Marka Sawickiego oraz do szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego Pawła Wojtunika

Szanowni Panowie!
Do biura senatorskiego zgłosił się pan Alfred W., który przedstawił bardzo poważną skargę na oddział Agencji 

Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu, dotyczącą sprzedaży nieruchomości rolnej położonej w miejscowości 
B., gmina Strzelin w województwie dolnośląskim, o powierzchni ogólnej 16,26 ha.

Według twierdzeń pana W., brzmiących wiarygodnie w świetle przedstawionych dokumentów, ze strony 
wysokich urzędników wrocławskiego oddziału ANR otrzymał on propozycję korupcyjną odnoszącą się do 
sprzedaży mu nieruchomości rolnej po niezawyżonych cenach pod warunkiem wręczenia łapówki. Szczegółowe 
okoliczności pan W. przedstawi w swych zeznaniach. Jego skarga brzmi wiarygodnie z uwagi na fakt, że 
w sprawie dotyczącej nieruchomości, którą zamierzał zakupić, doszło do nierzetelnej jej wyceny i znacznego 
zawyżenia wartości, a rzeczoznawca został za to ukarany dyscyplinarnie przez ministra infrastruktury. 

Sprawa jest na tyle poważna, że winna zostać zbadana przez CBA, a także w ramach kontroli wewnętrznej 
zleconej przez Ministra Rolnictwa.

Pana Prokuratora Generalnego prosimy o wgląd w akta sprawy, jak również rozważenie przyłączenia się do 
postępowania cywilnego, które pan W. wytoczył przeciwko wrocławskiemu oddziałowi agencji oraz Janowi 
S. (rzeczoznawcy, z którym zainteresowany przegrał kilka procesów karnych), ponieważ istnieje podejrzenie 
popełnienia przestępstwa, które mogło mieć wpływ na wynik procesu zarówno w pierwszej, jak i w drugiej 
instancji. W sprawie tej złożono skargę kasacyjną od wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dnia 16 
października 2014 r. (sygn. akt I ACa 1052/14).

Z poważaniem 
Przemysław Błaszczyk 
Grzegorz Wojciechowski 
Tadeusz Kopeć 
Wojciech Skurkiewicz



240
81. posiedzenie Senatu w dniach 2, 3 i 4 września 2015 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 81. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senator Alicję Chybicką

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpłynęło pismo z prośbą o interwencję w sprawie zakwalifikowania świadczenia „lecze-

nie ostrej lub przewlekłej choroby przeszczep przeciwko gospodarzowi (GvHD) opornej na kortykosteroidy 
z wykorzystaniem fotoferezy pozaustrojowej (ECP)” jako świadczenia gwarantowanego w zakresie leczenia 
szpitalnego.

24 czerwca 2013 r. Rada Przejrzystości AOTM wydała pozytywną opinię i uznała za zasadne zakwali-
fikowanie wspomnianej procedury jako świadczenia gwarantowanego w zakresie leczenia szpitalnego, na 
okres trzech lat. Prezes AOTM przychylił się do stanowiska Rady Przejrzystości i również zarekomendował 
włączenie fotoferezy (ECP) do świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego na okres trzech lat, 
pod warunkiem wprowadzenia centralnego rejestru umożliwiającego ponowną ocenę zasadności finansowania 
procedury po upływie wspomnianego okresu.

Od stanowiska Rady Przejrzystości i rekomendacji Prezesa AOTM minęły dwa lata, a leczenie fotoferezą 
nadal nie znajduje się w koszyku świadczeń gwarantowanych.

Zabiegi fotoferezy to jedyna szansa dla pacjentów, którzy nie odpowiadają na tradycyjną terapię farmako-
logiczną.

W odpowiedzi na oświadczenia z dnia 24 kwietnia i 30 października 2014 r. skierowane do ministra zdrowia 
otrzymałam informacje o trwających pracach nad włączeniem fotoferezy do koszyka świadczeń gwarantowanych.

Bardzo proszę o informację, na jakim etapie znajdują się obecnie prace i kiedy możemy spodziewać się 
włączenia fotoferezy pozaustrojowej (ECP) do koszyka świadczeń gwarantowanych.

Z wyrazami szacunku, 
Alicja Chybicka



241
81. posiedzenie Senatu w dniach 2, 3 i 4 września 2015 r.

Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 81. posiedzenia Senatu
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Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali

Szanowny Panie Ministrze!
Do mojego biura wpłynęło pismo Dolnośląskiego Centrum Onkologii we Wrocławiu z prośbą o interwencję 

w sprawie konkursu ofert z dnia 31 marca 2015 r. na wybór realizatorów Narodowego Programu Zwalczania 
Chorób Nowotworowych.

Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu jako jedyny referencyjny ośrodek onkologiczny na Dolnym 
Śląsku zgłosiło w konkursie dwie oferty w zakresie:

1. „Poprawa działania systemu radioterapii onkologicznej w Polsce – doposażenia i modernizacja zakładów 
radioterapii w zakresie zakupu aparatu do brachyterapii HDR i tomografu komputerowego do wirtualnej sy-
mulacji o parametrach umożliwiających badanie 4D (z ruchomością oddechową)”.

2. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów, w zakresie zakupu tomogra-
fów komputerowych i rezonansów magnetycznych”.

Komisja konkursowa w całości pominęła oferty złożone przez ośrodek wrocławski. W konsekwencji 
województwo dolnośląskie nie otrzymało żadnych środków z Narodowego Programu Zwalczania Chorób 
Nowotworowych. Z przekazanych informacji wynika, że do ministerstwa wpłynęły już wszelkie dokumenty 
związane z tą sprawą.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o zapoznanie się ze sprawą i przekazanie informacji odnoszących 
się do rozstrzygnięcia konkursu i pominięcia województwa dolnośląskiego.

Z wyrazami szacunku 
Alicja Chybicka
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wiesława Dobkowskiego, Roberta Mamątowa  

i Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do przewodniczącego Krajowej 
Rady Sądownictwa Romana Hausera

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Przewodniczący!
W dniu 3 marca bieżącego roku Straż Miejska w Warszawie odholowała na parking strzeżony samochód pana 

Ireneusza D. stojący przy ulicy Balbinki 8. Zdaniem organu podstawą działania funkcjonariuszy był art. 50a 
ust. 1 i 2 ustawy – Prawo o ruchu drogowym. Ust. 1 stanowi: „Pojazd pozostawiony bez tablic rejestracyjnych lub 
pojazd, którego stan wskazuje na to, że nie jest używany, może zostać usunięty z drogi przez straż gminną lub 
Policję na koszt właściciela lub posiadacza”. W ust. 2 jest mowa o tym, że: „Pojazd usunięty w trybie określonym 
w ust. 1, nieodebrany na wezwanie gminy przez uprawnioną osobę w terminie 6 miesięcy od dnia usunięcia, 
uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się. Pojazd ten przechodzi na własność gminy z mocy ustawy”.

Pojazd stał na parkingu, a nie w obrębie drogi, nie stwarzał zagrożenia dla innych uczestników ruchu, nie 
było również oznak świadczących o jego nieużywaniu. Zarówno procedura odwoławcza, jak i próba polubow-
nego zakończenia sporu ze Strażą Miejską podjęta przez właściciela pojazdu zakończyły się niepowodzeniem, 
a Prokuratura Rejonowa Warszawa-Ochota odmówiła wszczęcia śledztwa w tej sprawie, nie dopatrując się zna-
mion czynu zabronionego po stronie funkcjonariuszy. Dodatkowo po okresie sześciu miesięcy od odholowania 
pojazdu, z mocy ustawy przeszedł on na własność gminy, a były już właściciel samochodu został obciążony 
kosztami jego przechowywania.

Wnosimy o wyjaśnienie tej bulwersującej sprawy i zawiadamiamy o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia 
przestępstwa przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej, mogących również działać 
w porozumieniu z firmą zajmującą się holowaniem pojazdów.

Z poważaniem 
Wiesław Dobkowski 
Robert Mamątow 
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone 
przez senator Helenę Hatkę

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

Szanowna Pani Minister!
W imieniu mieszkańców województwa lubuskiego zwracam się do Pani Minister o wyjaśnienie, jak wybrnąć 

z patowej sytuacji, która pojawiła się przy zamawianiu podręczników szkolnych.
Sprawa wygląda następująco. Otóż zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o zmianie ustawy o systemie 

oświaty i niektórych innych ustaw uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów mają prawo do bezpłatnego 
dostępu do podręczników przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia 
ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania dla danego typu szkoły (art. 22ac). Na zakup tych pod-
ręczników szkoła otrzymuje dotację celową. Kwoty dotacji zostały ustalone w ustawie. Art. 22ab wspomnianej 
ustawy gwarantuje także zespołom nauczycieli wybór dowolnego podręcznika z listy MEN. Dyrektor szkoły, 
na podstawie wyboru nauczycieli, tworzy szkolny zestaw podręczników, mając do dyspozycji kwotę dotacji 
– i tu pojawia się problem, ponieważ jeśli uwzględni się propozycje nauczycieli, którzy wybrali podręczniki 
z różnych wydawnictw edukacyjnych, to nie ma możliwości zmieszczenia się w kwocie dotacji. Wydawnictwa 
(na przykład WSiP, Nowa Era, GWO), znając kwotę dotacji, przedstawiają szkołom całe pakiety podręczników, 
których cena mieści się w kwocie dotacji, oraz ceny pojedynczych podręczników, do czego obliguje je ustawa. 
Jednak wybór podręczników dla danej klasy z różnych wydawnictw, a nie z jednego, powoduje przekrocze-
nie kwoty dotacji. W ten sposób wydawnictwa chcą zmusić szkoły do wyboru całego zestawu podręczników 
w jednym konkretnym wydawnictwie. Przypomnę, że to nauczyciel może zdecydować o realizacji programu 
nauczania – art. 22aa.

Uważam, że jest to sprzeczne z założeniem ustawy. Fakt, że ustawa daje dyrektorowi prawo dokonania 
zmiany w zestawie podręczników w przypadku braku możliwości zakupu danego podręcznika w momencie 
złożenia pisemnego wniosku przez zespół nauczycieli (art. 22 ust. 5). Jednak intencją ustawodawcy była zmiana 
w szkolnym zestawie podręczników w przypadku na przykład wycofania podręcznika z oferty wydawniczej, 
a nie z powodu ceny przekraczającej możliwość zakupu.

W związku z przedstawioną sytuacją zapytuję Panią Minister, jak dyrektorzy szkół mają zmieścić się w kwo-
cie dotacji i móc zakupić podręczniki szkolne, jeśli chcą skorzystać z zakupu z różnych wydawnictw – pamiętając 
o tym, iż zestawy podręczników lub materiałów edukacyjnych przez co najmniej trzy lata szkolne muszą być we 
wszystkich oddziałach danej klasy, a tym samym powinny być dostosowane do potrzeb i możliwości uczniów.

Z poważaniem 
Helena Hatka
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Oświadczenie złożone 
przez senator Helenę Hatkę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali

Szanowny Panie Ministrze!
Od kilku lat podnoszony jest problem konieczności opracowania aktu prawnego, który uregulowałby kwestie 

związane z usunięciem obowiązku wykonywania badania urodynamicznego jako warunku refundacji w leczeniu. 
Na dzień dzisiejszy jest to obowiązkowe badanie, które muszą wykonać pacjenci z pęcherzem nadreaktywnym, 
by mogli mieć refundowane leczenie. Jest to problem dotykający wielu pacjentów, których zmusza się do wy-
konania powyższego badania, a tym samym ogranicza się ich dostępność do leków i leczenia refundowanego.

Uważam, że powyższe badanie stanowi duże obciążenie psychiczne, które dodatkowo obniża komfort życia, 
ale również może stanowić zagrożenie dla zdrowia – duża liczba pacjentów nie wyraża zgody i nie zgłasza się 
na wykonanie badania, co w konsekwencji powoduje, że nie są leczeni. Pozwolę sobie zauważyć, że badanie 
urodynamiczne jest metodą inwazyjną i może spowodować uszkodzenie dróg moczowych. Poza tym elimina-
cja okresu oczekiwania na badanie skróciłaby okres rozpoczęcia terapii farmakologicznej oraz zmniejszyłaby 
kolejki do specjalistów, a także zlikwidowałaby koszt jego wykonania dla budżetu NFZ.

Działania podejmowane w kwestii wyjaśnienia, skąd w obwieszczeniu znalazł się ten zapis, nie przyniosły 
rezultatu. Nie wykreślono owego zapisu, a zatem prawne uregulowanie tej kwestii pozostaje bez zmian. Jestem 
świadoma złożoności problemu, który obejmuje kwestie oceny stopnia jednostki chorobowej, jednakże wiado-
mo mi jest, że o wpisanie wymogu badania urodynamicznego nie wnosili eksperci medyczni reprezentujący 
towarzystwo naukowe ani konsultanci krajowi w dziedzinie urologii i ginekologii. Badania nie rekomendowała 
także ówczesna Agencja Oceny Technologii Medycznych (dziś AOTMiT).

W związku z powyższym wnoszę o przyśpieszenie prac nad usunięciem tego niedorzecznego zapisu tak, 
by wszyscy pacjenci z jednostką chorobową pęcherza nadreaktywnego mogli korzystać z refundacji leczenia. 
Jednocześnie ze swej strony, jako członek senackiej Komisji Zdrowia, deklaruję swoje wsparcie i zaangażowa-
nie w tej kwestii. Proszę o poinformowanie mnie o działaniach podejmowanych w powyższej sprawie przez 
Pana Ministra.

Z wyrazami szacunku 
Helena Hatka
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Oświadczenie złożone 
przez senator Helenę Hatkę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali

Zwracam się do Pana Ministra w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię o podjęcie działań 
mających na celu poprawę bezpieczeństwa chorych na hemofilię.

Popieram prośbę stowarzyszenia chorych o uznanie „Karty chorego na hemofilię”, opracowaną z udziałem 
ekspertów z Grupy ds. Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, za oficjalny do-
kument medyczny.

W przypadku chorych na hemofilię w razie wypadku lub poważnego krwawienia niezbędne jest podanie 
czynnika krzepnięcia krwi, zanim podejmie się jakiekolwiek działania diagnostyczne i medyczne. Niestety, 
pacjenci zgłaszają, iż bardzo często dochodzi do przypadków nieprawidłowego udzielenia im pierwszej pomocy 
medycznej na szpitalnych oddziałach ratunkowych (SOR) i w izbach przyjęć, co prowadzi do zagrożenia zdrowia, 
a nawet życia. Rozwiązaniem problemu byłoby uznanie „Karty chorego na hemofilię” za oficjalny dokument 
medyczny, co zapewniłoby jej respektowanie w każdym przypadku przez lekarzy, ratowników i cały perso-
nel medyczny. Pozwolę sobie nadmienić, że już od ponad roku lekarze z Grupy ds. Hemostazy przy Polskim 
Towarzystwie Hematologów i Transfuzjologów oraz stowarzyszenie pacjentów postulują o to, by karta została 
uznana za oficjalny dokument medyczny (tak jak to się obecnie dzieje w przypadku Książeczki Zdrowia Dziecka).

Sytuację chorych na hemofilię bardzo poprawiłoby powołanie ośrodków kompleksowego leczenia hemo-
filii, dzięki którym pacjenci mieliby zapewnioną kompleksową opiekę specjalistów z dziedziny hematologii, 
ortopedii, stomatologii, hepatologii oraz fizjoterapii. Zgodnie z Narodowym Programem Leczenia Chorych na 
Hemofilię na lata 2012–2018, zaakceptowanym przez panią minister zdrowia Ewę Kopacz, pierwsze ośrodki 
kompleksowej terapii miały powstać już w 2012 r. Obecnie mamy 2015 r., jednak do tej pory nie powstał ani 
jeden taki ośrodek. To już trzy lata, jak na nie czekamy. Do powstania ośrodków niezbędna jest prawidłowa 
wycena procedur leczenia hemofilii dokonana przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.

Zwracam się z pytaniem do Pana Ministra, czy Ministerstwo Zdrowia zwróciło się już z prośbą do  
AOTMiT o wycenę procedur leczenia hemofilii i kiedy powstaną pierwsze ośrodki kompleksowego leczenia, 
niezbędne chorym.

W terapii chorych na hemofilię powinny być stosowane czynniki krzepnięcia o najwyższym profilu bez-
pieczeństwa, a za takie są uznawane na świecie rekombinowane czynniki krzepnięcia. W Polsce nadal stosuje 
się ich niewiele, znacznie mniej niż w innych krajach UE, a także u naszych sąsiadów na Litwie i w Czechach. 
Do najbezpieczniejszych leków powinni mieć dostęp wszyscy chorzy, a przede wszystkim dzieci, dlatego jak 
najszybciej powinien zostać zmieniony zapis z programu profilaktycznego dla dzieci („Zapobieganie krwa-
wieniom u dzieci z hemofilią A i B”), zgodnie z którym dzieci leczone czynnikami osoczopochodnymi nie 
mogą otrzymać bezpieczniejszych czynników rekombinowanych. Jest to zapis sprzeczny z wiedzą medyczną, 
a także ze zdrowym rozsądkiem.

Uważam, że dzięki uznaniu „Karty chorego na hemofilię” za oficjalny dokument medyczny, powołaniu 
ośrodków kompleksowego leczenia chorych oraz stosowaniu najbezpieczniejszych leków znacznie poprawi się 
życie osób chorujących na hemofilię.

Helena Hatka
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego i Krzysztofa Słonia

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Z dniem 1 września bieżącego roku rozporządzeniem ministerstwa zostały wprowadzone przepisy określa-
jące, jakie produkty mogą być sprzedawane w sklepikach szkolnych. Jednymi z dopuszczonych produktów są 
kanapki przygotowane z wykorzystaniem szynki zawierającej do 10% tłuszczu. Zawartość tłuszczu inspektorzy 
będą badać w warunkach laboratoryjnych.

Proszę o informację, kto poniesie konsekwencje w przypadku sprzedaży szynki o niezgodnej z rozporzą-
dzeniem zawartości tłuszczu, jeśli faktura zakupu szynki przez sprzedawcę będzie opisywała produkt jako 
mający dopuszczalne parametry.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Jana Marię Jackowskiego, Krzysztofa Słonia  

i Marka Martynowskiego

Oświadczenie skierowane do wojewody mazowieckiego Jacka Kozłowskiego

W dniu 28 maja 2015 r. Rada Miasta Ciechanowa podjęła uchwałę nr 76/VIII/2015 dotyczącą zmiany frag-
mentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dzielnicy Bloki w Ciechanowie. Uchwała ta zo-
stała unieważniona w dniu 3 lipca 2015 r. rozstrzygnięciem nadzorczym wojewody mazowieckiego. Wojewoda 
w rozstrzygnięciu wykazał wady prawne uchwały, między innymi brak określenia w planie miejscowym stref 
ochronnych terenów zamkniętych oraz ograniczeń w zagospodarowaniu tych terenów i korzystaniu z nich.

W związku z tym prosimy o informację, czy wyznaczenie strefy ochronnej przebiegającej przez obrys 
projektowanego budynku jest dopuszczalne.

Jan Maria Jackowski 
Krzysztof Słoń 
Marek Martynowski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
Polscy plantatorzy i hodowcy doświadczyli w tym roku skutków suszy, która dotknęła co najmniej 780 ty-

sięcy ha pól uprawnych w całym kraju. Straty są tym dotkliwsze, że produkcja owocowo-warzywna jest bardzo 
ważną gałęzią polskiego rolnictwa. W przypadku wielu produktów, chociażby jabłek, Polska plasuje się na 
pierwszym miejscu wśród państw europejskich pod względem wielkości produkcji. 

Z uwagi na wielkość strat i potrzeby rolników konieczne jest podjęcie natychmiastowych działań. Ze strony 
rządu padło wiele deklaracji, wciąż jednak brakuje konkretów. Wątpliwości budzą zasady przeprowadzania 
monitoringu suszy. Wyniki kontroli NIK są miażdżące i pokazują, że znaczenie małej retencji dla zapewnienia 
bezpieczeństwa przeciwpowodziowego i ograniczenia skutków długotrwałych susz w Polsce jest wciąż bardzo 
małe. 

Dlatego zwracam się do Pana Ministra z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Kiedy zostanie ogłoszony termin składania wniosków na działanie: „Przywracanie potencjału produkcji 

rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej”?
2. Czy rząd zapewni przyspieszenie wypłaty unijnych dotacji obszarowych w systemie zaliczkowym?
3. Na jakie rezultaty rozmów liczy Pan Minister podczas nadzwyczajnego posiedzenia unijnych ministrów 

rolnictwa, które odbędzie się w dniu 7 września 2015 r. ?
4. Jakie działania planuje podjąć ministerstwo, by zapobiegać skutkom suszy w przyszłych latach?
Usłyszeliśmy od rządu, iż odszkodowania będą wypłacane. Niestety, zaproponowane środki są zdecydo-

wanie zbyt małe. Koszt zasiania 1 ha to około 1 tysiąca zł, a tymczasem obecna propozycja rządu dotycząca 
tych, którzy do tej pory o pomoc się zgłosili, biorąc pod uwagę skalę pomocy odnoszonej do 1 ha, daje około 
400 zł na hektar.

Apeluję do Pana Ministra o podjęcie natychmiastowych działań pomocowych oraz wypracowanie strategii 
na przyszłość, która pomoże skutecznie zapobiegać i niwelować skutki suszy.

Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Stanisława Karczewskiego

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Dotarły do mnie niepokojące informacje na temat toczącego się dochodzenia w sprawie podejrzenia popeł-

nienia przestępstw wyłudzania dopłat unijnych do nieużytkowanych rolniczo działek, będących własnością 
wspólnot gruntowych i gminnych w miejscowościach położonych w gminie Odrzywół, powiat przysuski 
w województwie mazowieckim.

Mając to na uwadze, proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Czy toczy się postępowanie we wskazanej sprawie? Jeśli tak, to na jakim obecnie jest etapie, jakiego 

okresu dotyczy i o jakie kwoty chodzi. Czy są podejrzani w sprawie? Jeśli tak, to czy znajdują się wśród nich 
osoby pełniące funkcje publiczne. Kiedy zostanie skierowany akt bądź akty oskarżenia do sądu?

2. Czy prokuratura bada możliwość popełnienia przestępstw określonych w art. 286 §1 k.k. w związku 
z art. 297 §1 k.k. w związku z art. 11 §2 k.k. w innych oddziałach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa na terenie kraju? Jeśli tak, to w jakich miejscowościach.

Jeśli owe informacje by się potwierdziły, a proceder ten byłby praktykowany w oddziałach ARiMR, mieli-
byśmy do czynienia z wyłudzeniami środków publicznych na ogromną skalę. Mając na uwadze powagę tych 
doniesień, bardzo proszę o pilną informację w niniejszej sprawie.

Stanisław Karczewski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Macieja Klimę, Andrzeja Matusiewicza,  

Waldemara Kraskę, Marka Martynowskiego, Roberta Mamątowa, 
Andrzeja Pająka i Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Transparentność, przejrzystość, jawność decyzji podejmowanych przez administrację państwową oraz przed-

siębiorstwa państwowe powinna być celem każdego rządu RP. Rząd koalicji PO–PSL wielokrotnie zapowiadał 
realizację wyżej wymienionych postulatów.

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedź na następujące pytania.
1. Dlaczego pan minister skarbu podjął decyzję wyłaniania kandydatów do rad nadzorczych zarządów re-

prezentujących Skarb Państwa firmie zewnętrznej, a następnie zrezygnował z powołania rekomendowanych 
kandydatów do rad nadzorczych? Jakie poniesiono koszty w związku z tą decyzją? Na jakich zasadach powołano 
zewnętrzną firmę wybierającą kandydatów do rad nadzorczych i zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa?

2. Czy podobne działania występowały w MON, Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Ministerstwie 
Gospodarki i Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Andrzej Matusiewicz 
Waldemar Kraska 
Marek Martynowski 
Robert Mamątow 
Andrzej Pająk 
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Macieja Klimę, Marka Martynowskiego,  

Roberta Mamątowa, Andrzeja Pająka i Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Obowiązkiem każdego rządu Rzeczypospolitej Polskiej jest opieka nad obywatelami polskimi zgłaszającymi 

się do polskich placówek dyplomatycznych i pomoc im. W dniach 19–20 sierpnia 2015 r. w Kijowie oraz innych 
miastach Ukrainy doszło do napaści na obywateli RP i pobić z użyciem noży i innych przedmiotów. Atakujący 
Polaków Ukraińcy posiłkowali się wykrzykiwanymi hasłami UPA „rezać Lachow”. „Mieli ze sobą noże i cięli 
naszych jak upolowaną zwierzynę” – takie relacje przekazywali do Polski pobici polscy dziennikarze.

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o odpowiedź na następujące pytania.
1. Ilu obywateli polskich w dniach 19–20 sierpnia 2015 r. zgłosiło się do polskich placówek dyplomatycznych 

z prośbą o pomoc?
2. Ilu kibiców zostało zatrzymanych przez organa porządkowe Ukrainy?
3. Ilu kibiców wymagało pomocy medycznej?
4. Jakie działania podjęły i jakiej pomocy udzieliły placówki dyplomatyczne obywatelom RP na Ukrainie 

w dniach 19–23 sierpnia 2015 r.?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Marek Martynowski 
Robert Mamątow 
Andrzej Pająk 
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Macieja Klimę, Andrzeja Matusiewicza,  

Waldemara Kraskę, Marka Martynowskiego,  
Roberta Mamątowa i Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Sprawne funkcjonowanie rządu oraz administracji państwowej i podejmowanie przez nie trudnych, skom-

plikowanych decyzji wymaga dobrze przygotowanej grupy urzędników, doradców i ekspertów. Podejmowanie 
trudnych decyzji wymaga niekiedy wsparcia administracji rządowej w postaci raportów, opracowań, ekspertyz 
czy opinii wykonywanych przez doradców, ekspertów, kancelarie prawne i firmy audytowe.

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedź na następujące pytania.
1. Ile kancelarii prawnych i firm audytowych wykonywało pracę, przygotowywało opinie lub ekspertyzy 

albo świadczyło inne usługi dla Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, MSZ, 
MON, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Zdrowia?

a. Ile z nich było zarejestrowanych poza granicami RP?
b. Ile z nich było zarejestrowanych na terenie RP?
c. Jakie środki finansowe zostały wydatkowane w związku ze wspomnianymi usługami?

2. Ilu doradców i ekspertów było zatrudnionych, wykonywało pracę, przygotowywało opinie lub ekspertyzy 
albo świadczyło inne usługi dla kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Rządowego Centrum Legislacji, MSZ, 
MON, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Skarbu Państwa, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, 
Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa 
Infrastruktury i Rozwoju oraz Ministerstwa Zdrowia?

a. Ilu ekspertów i doradców nie posiadało polskiego obywatelstwa?
b. Jakie środki finansowe zostały wydatkowane w związku ze wspomnianymi usługami?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Andrzej Matusiewicz 
Waldemar Kraska 
Marek Martynowski 
Robert Mamątow 
Andrzej Pająk
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Macieja Klimę, Andrzeja Matusiewicza,  

Waldemara Kraskę, Marka Martynowskiego,  
Roberta Mamątowa i Andrzeja Pająka

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Niedobory energii elektrycznej, do jakich doszło w sierpniu bieżącego roku, w istotny sposób wpływają na 

zdolności produkcyjne wielu gałęzi przemysłu i transportu. W informacji NIK z 2014 r przewidywano możliwość 
wystąpienia braków prądu (blackoutów) w 2015 r. PSE uspokajało, mówiło: damy radę, zastosujemy środki 
zaradcze. W żadnym z krajów UE mimo upałów nie wystąpiły takie problemy jak w Polsce. Kiedy w Polsce 
występowały niedobory energii elektrycznej, w Niemczech były jej nadwyżki.

Zwracamy się do Pani Premier z prośbą o opinię i odpowiedź na następujące pytania.
1. Dlaczego Ministerstwo Gospodarki nie opracowało w wymaganym terminie (termin upłynął w 2013 r.), 

wynikającym z art. 15 ust. 2 prawa energetycznego, dokumentu dotyczącego polityki energetycznej Polski? Na 
jakim etapie są obecnie prace nad ustawą?

2. Na jakim etapie są prace legislacyjne w zakresie ustawy o tak zwanych korytarzach energetycznych?
3. Jakie działania w zakresie nadzoru, kontroli i sprawozdawczości podjął rząd RP po kontroli NIK w 2014 r 

w zakresie sektora energetycznego?
4. Jaką ilość energii elektrycznej można maksymalnie importować do Polski dzięki połączeniom transgra-

nicznym? Jakie inwestycje w tym zakresie zostały przeprowadzone w latach 2008–2012?
5. Kto ustala wielkość Operacyjnej Rezerwy Mocy i jakie były przyczyny tego, że okazała się ona niewy-

starczająca w sytuacji upałów w sierpniu bieżącego roku?

Z wyrazami szacunku 
Maciej Klima 
Andrzej Matusiewicz 
Waldemar Kraska 
Marek Martynowski 
Robert Mamątow 
Andrzej Pająk 
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Oświadczenie złożone 
przez senator Izabelę Kloc

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
W związku z tak zwanym strajkiem pustych wózków w dniu 2 września 2015 r. pod Kancelarią Prezesa 

Rady Ministrów, zorganizowanym przez ruch społeczny „Matki na działalności gospodarczej” zrzeszający 
ponad dwa tysiące czterysta osób, proszę o konkretne ustosunkowanie się do petycji pokrzywdzonych kobiet 
oraz podjęcie w interesie społecznym natychmiastowych działań zmierzających do zmiany ich sytuacji.

Matki prowadzące działalność gospodarczą oczekują równego oraz poważnego traktowania w systemie ubez-
pieczeń społecznych, co powinno być jednym z ważnych priorytetów polityki społecznej naszego państwa. Jak 
ma się do tej sytuacji równe traktowanie obywateli wobec prawa oraz realizacja Konstytucji RP przez rząd RP?

Aktualnie prawa tych kobiet są ograniczane, są one dyskryminowane wskutek realizacji niekorzystnych 
zapisów dotyczących trybu naliczania zasiłków macierzyńskich w ustawie o zmianie ustawy o świadczeniach 
pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw z dnia 
15 maja 2015 r. (DzU z 30 lipca 2015 r.), jak również art. 22 ust. 3 ustawy nie chroni ciężarnych przedsiębior-
czych kobiet.

Oczekuję jednoznacznej odpowiedzi na jeden z kluczowych postulatów matek prowadzących działalność 
gospodarczą, to jest dramatyczne żądanie wydłużenia dwunastomiesięcznego vacatio legis w przypadku prze-
pisów powoływanej ustawy!

Domagam się również deklaracji, jak rząd Rzeczypospolitej Polskiej zamierza pomóc tym matkom?

Izabela Kloc
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Oświadczenie złożone 
przez senator Marię Koc

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Nowelizacja ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, która weszła w życie 1 stycznia 2015 r., wpro-
wadzała abolicję dla rolników, którzy jako kierowcy OSP zatrudniani byli w gminach za symboliczne kwoty 
na podstawie umów-zleceń. Tacy rolnicy mogli skorzystać z abolicji i do dnia 30 czerwca 2015 r. składać mogli 
wnioski o przywrócenie ubezpieczenia w KRUS. 

Abolicja nie objęła, niestety, rolników zatrudnionych jako kierowcy OSP na podstawie umowy o pracę. 
Dlaczego? Czy jest to zamierzone? Czy zapewnia to równość obywateli wobec prawa? Wszak i jedni, i drudzy 
wypełniali te same obowiązki, a nie mogąc skorzystać z abolicji, rolnicy zatrudniani na podstawie umów o pracę 
muszą obecnie zwracać duże kwoty do ZUS.

Maria Koc
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Marię Koc i Kazimierza Jaworskiego

Oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika

Przed kilkoma laty zrodził się pomysł utworzenia domu pracy twórczej dla artystów niepełnosprawnych 
w Rudzie w gminie Dębe Wielkie w powiecie mińskim. Realizatorem projektu jest Stowarzyszenie Integracji 
z Artystami Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki”. Na budowę obiektu stowarzyszenie pozyskało dotację ze 
strony PFRON, w dużej części za pośrednictwem Samorządu Województwa Mazowieckiego, oraz przeznaczyło 
środki własne, zebrane od licznych darczyńców. Niestety na skutek różnych problemów prawno-finansowych 
stowarzyszeniu nie udało się dokończyć budowy. Na obecnym etapie Dom Muzyki w Rudzie pozostaje w stanie 
surowym zamkniętym. Stan ten trwa już od kilku lat.

Potrzeba ukończenia placówki i jej uruchomienia jest bardzo duża. Apelują o to wszyscy zainteresowani – 
artyści niepełnosprawni, osoby z nimi współpracujące, środowiska twórcze, wiele osób publicznych. W związku 
z powyższym Stowarzyszenie Integracji z Artystami Niepełnosprawnymi „Dom Muzyki” opracowało plan dal-
szego finansowania budowy i zadeklarowało zakończenie inwestycji do końca 2019 r. Warunkiem jest udzielenie 
pomocy ze strony Zarządu Województwa Mazowieckiego poprzez umorzenie powstałych w ubiegłych latach 
zobowiązań z tytułu nieukończenia budowy w terminie, do czego zobowiązywała umowa na dotację z PFRON.

Prosimy Pana Marszałka o udzielenie informacji, czy znana jest Panu Marszałkowi sprawa dotycząca nie-
ukończonego Domu Muzyki w Rudzie i czy zarząd województwa mazowieckiego widzi możliwość pomocy 
tej inicjatywie i realizującemu ją stowarzyszeniu tak, aby placówka ta mogła powstać jak najszybciej. Jakie 
przeszkody stały do tej pory na drodze do rozwiązania problemu rozliczenia dotacji? Czy można je obecnie 
pokonać dla dobra niepełnosprawnych artystów?

Maria Koc 
Kazimierz Jaworski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Marię Koc, Krzysztofa Słonia,  

Janinę Sagatowską i Kazimierza Jaworskiego

Oświadczenie skierowane do minister edukacji narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej

W związku z licznymi interwencjami samorządów, którym zakwestionowano subwencje przyznawane przez 
MEN na naukę dzieci niepełnosprawnych z tak zwanymi niepełnosprawnościami sprzężonymi, prosimy o od-
powiedź na pytanie, jaka jest skala tego zjawiska. W jakiej wysokości została wyliczona przez Ministerstwo 
Finansów kwota zakwestionowanej subwencji i ilu samorządów dotyczy ta sprawa? 

Skoro jednak pieniądze te były przeznaczone na naukę dzieci niepełnosprawnych i młodzieży w młodzie-
żowych ośrodkach szkolno-wychowawczych, a winne zaistniałej sytuacji są, według dyrektorów szkół i sa-
morządowców, nieprecyzyjne przepisy, to czy jest jakakolwiek możliwość, żeby odstąpić od egzekwowania od 
samorządów zwrotu tychże subwencji? 

Czy przepisy, których nieprecyzyjność spowodowała konieczność zwrotu subwencji na dzieci z niepełno-
sprawnościami sprzężonymi, zostały już odpowiednio znowelizowane, tak żeby uniknąć podobnych problemów 
na przyszłość?

Maria Koc 
Krzysztof Słoń 
Janina Sagatowska 
Kazimierz Jaworski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Marię Koc, Janinę Sagatowską  

i Kazimierza Jaworskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny

W ostatnich dniach Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie zorganizowało protest mający na celu zwró-
cenie uwagi na dyskryminację polskiej mniejszości. Polacy na Litwie czują się obywatelami drugiej kategorii, 
w czym utwierdzają ich decyzje podejmowane przez władze litewskie w stosunku do szkół mniejszości. Protesty 
wywołują w szczególności dyskryminujące zapisy ustawy o oświacie, które wprowadzają ujednolicony egzamin 
maturalny z języka litewskiego, rezygnację z języka polskiego jako obowiązkowego na maturze oraz umożli-
wiają priorytetowe traktowanie szkół litewskich.

W związku z protestami Polaków na Litwie pragniemy zapytać Pana Ministra, czy MSZ w jakikolwiek 
sposób wspiera protestujących w realizacji ich postulatów dotyczących nauki języka polskiego oraz statusu 
szkół mniejszości polskiej na Litwie. Jeśli tak, to jakie działania podjęło polskie MSZ, aby pomóc naszym 
Rodakom rozwiązać ten problem? Czy prowadzone są w tej kwestii rozmowy ze stroną litewską? Jakie są ich 
efekty? Jakiej pomocy udziela polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych polskim szkołom oraz organizacjom 
społecznym w zakresie edukacji i nauki języka polskiego?

Maria Koc 
Janina Sagatowska 
Kazimierz Jaworski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Marię Koc, Krzysztofa Słonia,  

Janinę Sagatowską i Kazimierza Jaworskiego

Oświadczenie skierowane do ministra spraw zagranicznych Grzegorza Schetyny

Pan Andrzej Iwaszko, prezes Polsko-Ukraińskiego Stowarzyszenia Kulturalnego w Mariupolu, apelował 
w ostatnich dniach sierpnia do rządu RP o jak najszybszą ewakuację stu polskich rodzin z objętego działaniami 
wojennymi miasta. Na obrzeżach ukraińskiego Mariupola trwają regularne walki, trwa też regularny ostrzał 
miasta. Inne państwa, na przykład Grecja, wywiozły już z Mariupola osoby swojej narodowości. Niestety, apele 
naszych Rodaków pozostają bez odpowiedzi.

W związku z tym pragniemy zapytać Pana Ministra, czy jest Panu znana sytuacja stu polskich rodzin 
z Mariupola, które, obawiając się żyć na terenach, gdzie toczy się wojna, pragną jak najszybciej przyjechać 
do Polski. Jeśli wspomniany problem jest Panu Ministrowi znany, to jakie działania Pan Minister podjął, żeby 
sprowadzić rodziny, o których mowa, do naszego kraju? Kiedy można się tego spodziewać i co jest przyczyną 
odwlekania decyzji w przedstawionej tu sprawie?

Maria Koc 
Krzysztof Słoń 
Janina Sagatowska 
Kazimierz Jaworski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Marię Koc, Krzysztofa Słonia i Kazimierza Jaworskiego

Oświadczenie skierowane do marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika

Prosimy o udzielenie informacji, czy w ramach modernizacji drogi wojewódzkiej nr 637 na odcinku od 
Stanisławowa do granic Warszawy planowana jest budowa obwodnicy Stanisławowa.

Maria Koc 
Krzysztof Słoń 
Kazimierz Jaworski
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Waldemara Kraskę

Oświadczenie skierowane do ministra zdrowia Mariana Zembali

Szanowny Panie Ministrze!
Zwracam się do Pana Ministra z zapytaniem, czy specjalista chirurgii ogólnej może operować dzieci, a jeżeli 

tak, to od jakiego wieku?
Według mojej wiedzy nie ma jednoznacznego stanowiska konsultantów, zarówno w chirurgii ogólnej, jak 

i chirurgii dziecięcej. W wielu placówkach leczniczych jest to różnie interpretowane, nie ma jednolitego modelu 
postępowania. Krajowy Konsultant ds. Chirurgii Dziecięcej sugeruje, że chirurgia dziecięca, podobnie jak pe-
diatria, powinna leczyć dzieci do ukończenia osiemnastego roku życia. Są jednak oddziały chirurgii dziecięcej, 
gdzie leczy się dzieci tylko do szesnastego roku życia. 

Proszę zatem o wyjaśnienie przedstawionego problemu.

Z poważaniem, 
Waldemar Kraska
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Rafała Muchackiego

Oświadczenie skierowane do ministra finansów Mateusza Szczurka

Szanowny Panie Ministrze!
Ustawa o opłacie skarbowej zawiera katalog sytuacji, w których przysługuje zwolnienie od obowiązku 

uiszczenia opłaty skarbowej od udzielonego w sprawie pełnomocnictwa. Wśród kategorii spraw objętych 
zwolnieniem są sprawy karne, karne skarbowe, wykroczeniowe i dyscyplinarne. Niestety, katalog nie obejmu-
je spraw rozpoznawanych przez sądy rodzinne. Są to sprawy, w których często strony znajdują się w ciężkiej 
sytuacji życiowej i materialnej, ale nie korzystają formalnie ze świadczeń pomocy społecznej (co zwalniałoby 
je z uiszczania opłaty zgodnie z art. 7 pkt 5 ustawy). W takich sytuacjach profesjonalny pełnomocnik proceso-
wy chcący działać pro bono musi wyłożyć wspomniane środki z własnej kieszeni albo uzyskać je od klienta. 

Proszę zatem o informację, czy możliwe byłoby wprowadzenie zwolnienia od opłaty skarbowej należnej od 
pełnomocnictwa w sprawach rozpoznawanych przez sądy rodzinne?

Łączę wyrazy szacunku 
Rafał Muchacki
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Andrzeja Pająka, Tadeusza Kopcia  

i Wojciecha Skurkiewicza
Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do pełniącej obowiązki 

prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Elżbiety Łopacińskiej

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowna Pani Prezes!
Prosimy o zainteresowanie się sprawą pana Mariana S., który przedstawił poważną sprawę dotyczą-

cą dwukrotnego sfałszowania jego podpisu na umowach członkostwa w OFE (z dnia 28 września 1999 r.  
z Aegon OFE oraz z dnia 25 listopada 1999 r. z OFE Polsat). Proceder ów prowadzony był – jak wskazuje wyrok 
Sądu Rejonowego z dnia 30 stycznia 2015 r. – na wyjątkowo szeroką skalę, w sprawie tej bowiem ujawniono 
czterdziestu jeden pokrzywdzonych. Jednakże orzeczenie to w stosunku do pana S. dotyczyło jedynie umowy 
z dnia 25 listopada 1999 r., w związku z czym środki z OFE Polsat przekazane zostały do Aegon OFE. Jak 
twierdzi zainteresowany, umowy z tymże funduszem również nie podpisywał, o czym poinformował fundusz 
oraz ZUS. Jak wskazuje pan S., sprawa ta nie została dotychczas kompleksowo wyjaśniona, a środki nadal 
przekazywane są do Aegon OFE.

Prosimy również o potraktowanie niniejszego oświadczenia jako zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu 
popełnienia przestępstwa sfałszowania podpisu na dokumencie oraz posługiwania się nim, jak również ewentual-
nego oszustwa bądź usiłowania jego popełnienia w celu uzyskania prowizji za zawarcie przedmiotowej umowy.

Z poważaniem 
Andrzej Pająk 
Tadeusz Kopeć 
Wojciech Skurkiewicz
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do minister kultury i dziedzictwa narodowego Małgorzaty Omilanowskiej

Szanowna Pani Minister!
W związku z odpowiedzią ministerstwa z dnia 4 czerwca 2013 r. na oświadczenie złożone przeze mnie 

16 maja 2013 r. proszę o udzielenie dalszych informacji.
Polski Instytut Sztuki Filmowej, zgodnie ze wspomnianą odpowiedzią, deklarował podjęcie działań mają-

cych na celu zmniejszenie zużycia papieru w toku składania wniosków o dofinansowanie produkcji filmowych. 
Deklaracje dotyczyły też szerzenia świadomości ekologicznej wśród pracowników instytutu.

W związku z tym proszę o udzielenie informacji, jakie działania zostały podjęte w celu realizacji wspo-
mnianych deklaracji.

Z poważaniem 
Andrzej Person
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Persona

Oświadczenie skierowane do ministra środowiska Macieja Grabowskiego

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z odpowiedzią z dnia 14 sierpnia bieżącego roku na moje oświadczenie złożone 10 lipca bieżącego 

roku oraz z odpowiedzią z dnia 23 grudnia 2014 r. na oświadczenie złożone 25 listopada 2014 r., odnoszące się 
do budowy drugiego stopnia wodnego w okolicach Włocławka i zabezpieczeń przeciwpowodziowych, proszę 
o udzielenie dodatkowych informacji.

Jak wynika ze wspomnianych odpowiedzi, przedmiotowa inwestycja spełnia wszystkie przesłanki określone 
w art. 4.7 Ramowej Dyrektywy Wodnej. Jedyna przeszkoda polega na ustaleniu lokalizacji. Bezpieczeństwo 
stopnia wodnego we Włocławku uzyskano dla wszystkich proponowanych lokalizacji. Jedyną przeszkodą jest 
ustalenie szeregu działań kompensacyjnych w związku ze znaczącym oddziaływaniem inwestycji na środo-
wisko. Ponadto z „Koncepcji ochrony przed wodami powodziowymi dolnego odcinka Wisły od Włocławka” 
wynika, że wskazane są odbudowanie ostróg, wycinka roślinności na określonym obszarze oraz budowa stopnia 
wodnego poniżej Włocławka.

W związku z tym proszę o odpowiedź na następujące pytania.
1. Kiedy zostaną ustalone działania kompensacyjne i kiedy będzie ustalona lokalizacja inwestycji?
2. Kiedy planowane są prace nad odbudową ostróg i wycinka roślinności?

Z poważaniem 
Andrzej Person
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
W imieniu moich wyborców, a także samorządu lokalnego zwracam się do Pani Minister z prośbą o wzięcie 

pod uwagę potrzeby budowy obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12.
Droga krajowa nr 12 jest ważnym elementem układu komunikacyjnego łączącego wschodnią i zachodnią 

granicę kraju. Droga ta przebiega przez centrum miasta i dodatkowo krzyżuje się z drogą wojewódzką nr 434. 
Przebieg drogi przez miasto i gwałtowny w ostatnich latach wzrost liczby pojazdów stworzył zagrożenie dla 
bezpieczeństwa mieszkańców miasta i sąsiadujących miejscowości. Wzmożony hałas i emisja spalin prze-
wyższają obowiązujące normy. Duża część społeczeństwa żyje w niebezpiecznym otoczeniu, na co wskazuje 
wzrastająca liczba kolizji i wypadków drogowych oraz pogarszające się warunki środowiskowe. Widoczne są 
również zniszczenia materialne dróg i budynków, także tych o charakterze zabytkowym.

Obwodnica Gostynia w ciągu drogi krajowej nr 12 znalazła się w „Kontrakcie terytorialnym dla wojewódz-
twa wielkopolskiego”, uzgodnionym i zaakceptowanym przez Komisję Europejską, dlatego dla mieszkańców 
niezrozumiała jest sytuacja, dlaczego w obecnym projekcie Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–
2023 budowa obwodnicy Gostynia i Piasków w ciągu drogi krajowej nr 12 w ogóle nie została wymieniona. 
Województwo wielkopolskie ujęło budowę obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 434 w wie-
loletniej prognozie finansowej, a także zabezpieczyło środki w budżecie na 2015 r. na opracowanie koncepcji 
obwodnicy. Brak zatem obwodnicy drogi krajowej nr 12 w planach inwestycyjnych do 2023 r. zagraża spójności 
podejmowanych działań. Od kilku lat mieszkańcy i samorządowcy ponawiają apel w tym względzie, a także 
deklarują wolę współpracy i pomocy w realizacji koniecznych działań w kierunku rozwiązania problemów 
komunikacyjnych aglomeracji Gostyń-Piaski.

Na dowód tego, jak ważne dla tutejszej społeczności lokalnej jest powstanie obwodnicy, pozwolę powołać się 
na badania przeprowadzone na zlecenie Urzędu Miejskiego w Gostyniu w 2009 r. Z opracowania „Aktualizacja 
koncepcji rozwoju układu komunikacyjnego miasta Gostynia” wynika, że szczególnie duży ruch pojazdów 
ciężarowych, jak również tranzytowy ruch pojazdów osobowych, powinien zostać wyprowadzony poza obszar 
miasta. Pozwoli to uzyskać efekt zdecydowanej poprawy bezpieczeństwa oraz znacznego odciążenia w centrum 
miasta.

Zdajemy sobie sprawę, że realizacja obwodnicy drogi krajowej nr 12 na całym odcinku jest osadzona w bardzo 
długiej perspektywie, jednak realna szansa na budowę w najbliższych latach obwodnicy drogi wojewódzkiej 
nr 434 uzasadnia wzmożenie działań dotyczących planowania budowy obwodnicy drogi krajowej nr 12 na wspól-
nym odcinku z drogą wojewódzką. Dlatego najważniejszym i priorytetowym dla nas wszystkich zadaniem jest 
przede wszystkim podjęcie prac w odniesieniu do odcinka od węzła na ul. Poznańskiej do węzła Drzęczewo. Nie 
ulega wątpliwości, że mieszkańcy oczekują z niecierpliwością podjęcia prac związanych z budową obwodnicy.

W związku z zaistniałą sytuacją zwracam się do Pani Minister z następującymi pytaniami.
1. Czy budowa obwodnicy zostanie ujęta w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014–2023?
2. Czy jest szansa na podjęcie wcześniejszych prac w odniesieniu do odcinka o długości 3,3 km, tj. od węzła 

na ul. Poznańskiej do węzła Piaski?

Marian Poślednik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Mariana Poślednika

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

W moim okręgu wyborczym działa wiele prężnych organizacji społecznych i nie tylko. Prawo w Polsce nie 
ułatwia im działania, gdyż nie do końca jasne są zapisy, a i instytucje odpowiedzialne za kontrolowanie ich 
przestrzegania różnie je interpretują. W związku z tym zwracam się do Pana z pytaniem związanym z zało-
żeniem żłobka.

Proszę Pana Ministra o informację i odpowiedź na pytanie: czy zachodzi konieczność dokonania zgłosze-
nia zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, w którym planowana jest działalność polegająca na 
prowadzeniu żłobków i klubów dziecięcych?

Marian Poślednik
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Jerzego Kozdronia

Szanowny Panie Ministrze!
W związku z odpowiedzią ministerstwa z 21 lipca 2015 nr DZP-III-071-5/15W w sprawie pani Janiny D. 

bardzo proszę, po pierwsze, o ponowne rozpoznanie sprawy; a po drugie, o przysłanie uwierzytelnionych kopii 
wyjaśnień adwokata Henryka T. oraz innych dokumentów, na podstawie których została udzielona odpowiedź.

Analizując odpowiedź z 21 lipca 2015 nr DZP-III-071-5/15W, dochodzę do wniosku, że już ją kilka miesięcy 
wcześniej czytałem. Odnosząc się do odpowiedzi tylko w zakresie postępowania administracyjnego, ośmielam 
się zauważyć, że nie podjęto czynności niezbędnych do dokładnego wyjaśnienia stanu faktycznego oraz do 
załatwienia sprawy, nie poinformowano należycie i wyczerpującego skarżącej o okolicznościach faktycznych 
i prawnych, które miały wpływ na ustalenie jej praw będących przedmiotem tego postępowania, nie zapew-
niono skarżącej czynnego udziału w postępowaniu, uniemożliwiono jej wypowiedzenie się na temat zebranych 
dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań przed wydaniem decyzji. Odnoszę wrażenie, że podobnie jest 
w przypadku ewentualnego postępowania dyscyplinarnego – wspomniana odpowiedź (orzeczenie) nie informuje 
dostatecznie, jakie fakty minister uznał za udowodnione lub nieudowodnione, na jakich oparł się dowodach 
i dlaczego nie uznał dowodów przeciwnych; nie wskazuje prawidłowo, czym kierował się, wydając orzeczenie, 
oraz dlaczego zarzuty i wnioski skarżącej uznał za niezasadne; nie wskazuje ponadto podstawy prawnej.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do prezesa Zarządu Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń SA Andrzeja Klesyka

Szanowni Państwo!
W związku z art. 16 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora proszę o udzielenie informacji w sprawie pana Zbigniewa S.
Dlaczego ten pan jest wzywany przez Waszą Spółkę do zapłaty należności głównej w wysokości 339,00 zł 

(trzysta trzydzieści dziewięć zł) z odsetkami ustawowymi jako rzekomo zaległej składki z tytułu umowy ubez-
pieczenia polisa PZU Auto o numerze 1000652969? Przecież wypowiedział tę umowę w lipcu 2014 r., następnie 
ubezpieczył samochód w UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń SA w sierpniu 2014 r., później sprzedał samochód 
18 grudnia 2014 r., zgłosił sprzedaż w Urzędzie Miasta w Mysłowicach 29 grudnia 2015 r., co potwierdził drugi 
ubezpieczyciel 23 lutego 2015 r.

Czy Wasza Spółka prawidłowo prowadzi ewidencję umów i księgi rachunkowe?

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Czesława Ryszkę

Oświadczenie skierowane do komendanta powiatowego Policji w Bieruniu Sławomira Sałbuta

Szanowny Panie Komendancie!
W związku z art. 16 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora proszę o udzielenie informacji w sprawie pani Henryki S.
1. Dlaczego na tę panią zostały nałożone – przez Komendę Powiatową Policji w Bieruniu – bezzasadnie 

dwa mandaty karne:
a) nr 2757065 z 21 lipca 2015 r., którym ukarano ją grzywną w wysokości 500 zł za rzekome wprowadzenie 

Policji w błąd co do danych osobowych (okazała Policji taki dowód osobisty, jaki posiadała, zameldowania nie 
posiada, ponieważ wystąpiła o status osoby bezdomnej);

b) nr 2757066 z 21 lipca 2015 r., którym ukarano ją grzywną w wysokości 500 zł za rzekomo bezpodstawną 
interwencję (czy ktoś wzywałby Policję, gdyby nie czuł się w sytuacji zagrożenia?)?

2. Czy Policja nie powinna anulować tych mandatów jako wydanych bezpodstawnie?
Podkreślam, iż ta pani jest bezrobotna, bez prawa do zasiłku, bez mieszkania i do tego bezdomna. Czy 

w konsekwencji sąd, skazując ją za niezapłacenie mandatów na areszt, jeszcze bardziej jej nie skrzywdzi?

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Czesława Ryszkę i Jerzego Chróścikowskiego

Oświadczenie skierowane do dyrektora Oddziału Regionalnego Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 
w Łodzi Jana Wieruszewskiego

Szanowny Panie Dyrektorze!
W związku z art. 16 ust. 1, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu 

posła i senatora prosimy o udzielenie informacji w sprawie pani Marii S.
1. Na jakiej podstawie Komisja Lekarska Kasy – Placówka Terenowa KRUS w Tomaszowie Mazowieckim 

orzeczeniem z 13 marca 2013 r. nie uznała tej pani za całkowicie niezdolną do pracy w gospodarstwie rolnym, 
nie zakwalifikowała jej do skierowania na rehabilitację leczniczą realizowaną przez KRUS i odmówiła jej 
przekwalifikowania zawodowego?

2. Dlaczego nie stwierdziła naruszenia sprawności organizmu, skoro ubezpieczona przeszła zawał serca 
29 kwietnia 2008 r. i zapadła na inne poważne schorzenia oraz miała przyznaną rentę rolniczą do 31 stycznia 
2013 r.?

3. Czemu uznała ją za zdolną do koniecznych ciężkich prac w gospodarstwie rolnym?
4. Prosimy o podanie imiennego składu tej komisji wraz ze specjalizacjami medycznymi.
5. Wnosimy o przedstawienie danych o rentach, które zostały przyznane przez Oddział Regionalny KRUS 

w Łodzi od 1 stycznia 2013 r. bez postępowania sądowego.
Podkreślamy, iż sprawa tej pani została przekazana w kwietniu 2013 r. przez Placówkę Terenową KRUS 

w Tomaszowie Mazowieckim do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim.

Z wyrazami szacunku 
Czesław Ryszka 
Jerzy Chróścikowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Roberta Mamątowa, Przemysława Błaszczyka, Tadeusza Kopcia, 
Marka Martynowskiego i Jana Marię Jackowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego

Szanowny Panie Ministrze!
W swojej praktyce wykonywania mandatu senatora spotkaliśmy się niejednokrotnie z tym, że Oddziały 

Agencji Nieruchomości Rolnych zawierały umowy z osobami fizycznymi o administrowanie gruntów należą-
cych do Skarbu Państwa.

Prosimy Pana Ministra o wyjaśnienie, jaka idea przyświecała konstruowaniu tego rodzaju umów. Prosimy 
o informacje na temat tego, na czym, co do zasady, polegać ma owo administrowanie, a także jakie są podsta-
wowe prawa i obowiązki stron.

Prosimy również o wskazanie, na jaki okres zawierane są te umowy oraz jakie koszty roczne ponosi średnio 
państwo, zlecając administrowanie gruntami osobom trzecim.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski  
Robert Mamątow 
Przemysław Błaszczyk 
Tadeusz Kopeć 
Marek Martynowski 
Jan Maria Jackowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Wojciecha Skurkiewicza, Grzegorza Wojciechowskiego,  

Przemysława Błaszczyka, Bohdana Paszkowskiego, Tadeusza Kopcia, 
Jarosława Obremskiego, Marka Martynowskiego,  

Jerzego Chróścikowskiego, Jana Marię Jackowskiego,  
Stanisława Gogacza i Wiesława Dobkowskiego

Oświadczenie skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi Marka Sawickiego oraz do prezesa Głównego 
Urzędu Statystycznego Janusza Witkowskiego

Szanowny Panie Ministrze! Szanowny Panie Prezesie!
Zwracamy się z krótką, ale jakże istotną kwestią. Otóż Pana Prezesa GUS prosimy o informację w zakresie 

metodologii ustalania cen zakupu/sprzedaży użytków rolnych w województwach. Chcielibyśmy zwrócić Panów 
uwagę na fakt, iż na przykład w województwie łódzkim ceny transakcji zakupu/sprzedaży są znacznie wyższe 
niż ogłaszana wynosząca 32 tysiące 474 zł za hektar. Osobiście znamy przypadki, w których cena przekroczyła 
100 tysięcy zł za hektar. 

Panu Ministrowi Rolnictwa pragniemy zwrócić uwagę na to, iż na tej podstawie jest wyliczana na przykład 
kwota udzielanych rolnikom kredytów na zakup ziemi z dopłatą do oprocentowania. Dochodzi zatem do nie-
równego traktowania rolników w różnych województwach, bowiem na przykład rolnik w Wielkopolsce bez 
problemu dokona transakcji w przewidzianym limicie i otrzyma kredyt z dopłatą, natomiast rolnik w wojewódz-
twie łódzkim jest zmuszony przy zakupie ziemi starać się o kredyt komercyjny, znacznie wyżej oprocentowany.

Zwracamy się z prośbą do Pana Ministra o rozważenie „urealnienia”, a dokładnie dostosowania obowiązu-
jących cen transakcji zakupu/sprzedaży gruntów do istniejących realiów.

Z poważaniem 
Wojciech Skurkiewicz 
Grzegorz Wojciechowski 
Przemysław Błaszczyk 
Bohdan Paszkowski 
Tadeusz Kopeć 
Jarosław Obremski 
Marek Martynowski  
Jerzy Chróścikowski 
Jan Maria Jackowski 
Stanisław Gogacz 
Wiesław Dobkowski
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Krzysztofa Słonia, Jana Marię Jackowskiego  

i Mieczysława Gila

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz oraz do ministra rolnictwa i rozwoju wsi 
Marka Sawickiego

Zwracamy się do Pani Prezes Rady Ministrów oraz do Pana Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w imieniu 
sadowników z powiatu buskiego w województwie świętokrzyskim z prośbą o pilną interwencję w sprawie 
nieuznania przez lokalne władze terenu powiatu za obszar, który ucierpiał na skutek suszy. Efektem tego jest 
wyłączenie wspomnianego terenu z akcji szacowania szkód i, co za tym idzie, brak możliwości występowania 
przez sadowników o pomoc finansową państwa przeznaczoną na przeciwdziałanie skutkom suszy.

Przykładem mogą być sady z brzoskwiniami, gdzie poziom strat w sprzedaży sięga 60%, a poziom strat 
w drzewostanie jest w tym momencie trudny do oszacowania. Sadownikom trudno jest zrozumieć, dlaczego 
na terenach sąsiadujących ze wspomnianym powiatem pracują już komisje szacujące straty, a u nich (mimo 
interwencji) nikt nie zgłosił takiej potrzeby do właściwych organów państwa. Proszę o informację, czy niezro-
zumiała postawa władz samorządowych powiatu buskiego i gminy Busko-Zdrój jest niechlubnym wyjątkiem, 
czy też to niepokojące zjawisko wystąpiło również na innych terenach naszego kraju dotkniętego skutkami 
tegorocznej suszy.

Krzysztof Słoń 
Jan Maria Jackowski 
Mieczysław Gil
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Szewińskiego

Oświadczenie skierowane do prezes Rady Ministrów Ewy Kopacz

Szanowna Pani Premier!
Zwracam się z uprzejmą prośbą o przyznanie miastu Częstochowa wsparcia finansowego w związku z or-

ganizacją wizyty papieża Franciszka oraz licznym przybyciem do naszego miasta pielgrzymów w okresie 
Światowych Dni Młodzieży.

Kraków, który jest gospodarzem Światowych Dni Młodzieży, otrzymał deklarację wsparcia finansowego 
ze strony rządu, który czuje odpowiedzialność za wspomniane wydarzenie oraz za bezpieczeństwo wszystkich 
uczestników.

Znacząca liczba pielgrzymów dotrze podczas wizyty papieża Franciszka również do Częstochowy, a to 
oznacza, że przewidywana liczba gości wyniesie kilkaset tysięcy osób.

Miasto Częstochowa ma doświadczenie w obsłudze ruchu pielgrzymkowego oraz było organizatorem 
Światowych Dni Młodzieży w 1991 r., jednakże wsparcie finansowe dla tak wielkiego wydarzenia z pewnością 
pozwoli na utrzymanie odpowiedniego poziomu porządku i bezpieczeństwa.

Wobec przedstawionych kwestii proszę Panią Premier o pozytywne rozpatrzenie wniosku po przedstawieniu 
sprecyzowanych oczekiwań ze strony władz miasta Częstochowa.

Z poważaniem 
Andrzej Szewiński
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Andrzeja Szewińskiego

Oświadczenie skierowane do marszałka województwa śląskiego Wojciecha Saługi

Szanowny Panie Marszałku!
W nawiązaniu do odpowiedzi na moje oświadczenie (nr BSP/043-78-3385/15 z dnia 16 lipca 2015 r.), zanie-

pokojony sytuacją mieszkańców Częstochowy, zwracam się z prośbą o przywrócenie połączenia kolejowego 
na linii Częstochowa – Opole.

Do czasu remontu torowiska związanego z planowanymi przejazdami pociągów Pendolino istniały połączenia 
osobowe pomiędzy Częstochową a Opolem. Remont się zakończył. Niestety połączenia nie zostały przywrócone. 
Obecnie nie ma żadnego pociągu osobowego relacji Częstochowa – Opole. Koleje Śląskie zapowiedziały ewen-
tualne wprowadzenie pociągów osobowych relacji Częstochowa – Lubliniec w grudniu 2015 r., lecz nawet gdyby 
ta zapowiedź została zrealizowana, to problem istnieje, gdyż nadal brakuje połączenia kolejowego z Opolem.

Rozwiązaniem problemu byłoby utworzenie bezpośredniego połączenia Częstochowa – Opole lub 
Częstochowa – Fosowskie. W przypadku drugiej opcji istnieje możliwość przesiadki na pociąg osobowy 
Przewozów Regionalnych obsługujących linię Opole – Tarnowskie Góry. Obecnie na całej linii zmoderni-
zowane są wszystkie perony, przy których nie zatrzymuje się żaden pociąg. Osoby dojeżdżające do pracy 
z Częstochowy do Lublińca lub dalej na teren województwa opolskiego zostały wykluczone komunikacyjnie. 
Jeżeli dojeżdżają do miejsca pracy położonego poza miejscem ich zamieszkania, to muszą korzystać z własnych 
środków transportu. Alternatywne połączenie PKS także jest niewystarczające, gdyż autobusy nie zatrzymują 
się w każdej miejscowości, jeżdżą bardzo rzadko i – co najważniejsze – wyjeżdżają z Częstochowy zbyt późno, 
co uniemożliwia dojazd do miejsca pracy chociażby na godzinę 8.00.

Należy również zwrócić uwagę na fakt, że częstochowska spółka Rurexpol, dawna rurownia ISD Huty 
Częstochowa, należąca do grupy Alchemia, rozpoczęła redukcję zatrudnienia z czterystu dziesięciu do dwustu 
osiemdziesięciu, dwustu dziewięćdziesięciu pracowników. Zwalniani pracownicy otrzymują propozycję pracy 
w jednym z dwóch oddziałów należących do Alchemii, między innymi w Walcowni Rur Andrzej znajdującej się 
w miejscowości Zawadzkie w województwie opolskim, w odległości około 63 km od Częstochowy. Zwolnieni 
pracownicy, którzy zdecydują się na pracę w Walcowni Rur Andrzej, będą tworzyć kolejną grupę wykluczoną 
komunikacyjnie.

Pragnę zaznaczyć, że powyższa sprawa jest znacząca zarówno dla mieszkańców Częstochowy, jak i Opola 
oraz całego powiatu częstochowskiego i lublinieckiego. W związku z tym apeluję o potraktowanie przedsta-
wionej sprawy z należytą powagą i podjęcie odpowiednich działań i decyzji w celu przywrócenia połączenia 
kolejowego na linii Częstochowa – Opole, zgodnie z oczekiwaniami mieszkańców.

Z poważaniem 
Andrzej Szewiński
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Oświadczenie złożone 
przez senator Grażynę Sztark

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
W nocy z 1na 2 września bieżącego roku nad zachodnią Polską przeszły nawałnice, które spowodowały 

znaczne utrudnienia w ruchu pociągów. Powalone drzewa i zerwana sieć trakcyjna zablokowały tory kolejowe 
między Dobiegniewem a Bierzwnikiem na pograniczu województwa lubuskiego i zachodniopomorskiego. 
Tory zablokowało około 30 drzew, przez co na trasie Poznań – Szczecin utknęły cztery pociągi. Nawałnice 
spowodowały duże opóźnienia pociągów sięgające 11 godzin. Jak donoszą media, pasażerowie ze względu na 
brak informacji w większości podjęli podróż na własną rękę.

W związku z powyższym nasuwają się pytania o regulacje prawne dotyczące współpracy na pograniczu 
dwóch województw w wyżej wymienionej sytuacji, jak również pytanie o rozważenie decyzji o poszerzeniu 
pasa bezpieczeństwa wzdłuż torów w taki sposób, aby uniknąć bądź zminimalizować szkody i utrudnienia 
w transporcie. Warto również ocenić wykonanie obowiązków przewoźnika wobec podróżujących w sytuacji 
niemożliwej kontynuacji jazdy pociągu.

Proszę o ustosunkowanie się do przedstawionego problemu.

Łączę wyrazy szacunku 
Grażyna Sztark
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Oświadczenie złożone  
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta

Szanowny Panie Prokuratorze!
Dnia 20 lipca bieżącego roku zgłosiła się do biura senatorskiego pani Teresa G. 
Prokuratura Rejonowa Łódź-Śródmieście postanowieniem z dnia 9 maja 2015 r. odmówiła wszczęcia śledztwa 

w sprawie dotyczącej złożenia fałszywych zeznań w sprawie prowadzonej z powództwa pani G. 
Z relacji pani G. wynika, że pewni prokuratorzy, którzy prowadzili to postępowanie, mogli mieć w tej spra-

wie powiązania inne niż służbowe. Prosimy o zbadanie sprawy pod tym kątem. Takie wnioski wyciągnęliśmy 
nie tylko z relacji pani G., ale również z notatek prasowych.

W związku z tym chcielibyśmy również dowiedzieć się, czy były jakieś skargi lub inne wątpliwości co do 
bezstronności prokuratorów badających tę sprawę, dotyczącą Spółdzielni Mieszkaniowej „Radogoszcz-Wschód”.

Prosilibyśmy również o informację, na czym polegała analiza prokuratury w sprawie złożonego doniesienia 
o popełnieniu przestępstwa.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
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Oświadczenie złożone  
przez senatora Grzegorza Wojciechowskiego 

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do rzecznika praw obywatelskich, 
do ministra sprawiedliwości Borysa Budki oraz do przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa Romana 
Hausera

Szanowni Państwo!
Opinia publiczna w Polsce poruszona jest sprawą trwającego już czwarty rok tymczasowego aresztowania 

Macieja D. z Warszawy. Z informacji medialnych wiadomo, że Maciej D. został aresztowany przez sąd na wnio-
sek stołecznej prokuratury pod zarzutem przestępstw związanych z narkotykami, że do winy się nie przyznał, 
a podstawą zarzutu są podobno niezweryfikowane obiektywnymi dowodami zeznania świadka koronnego, 
ponoć masowo pomawiającego także wiele innych osób.

Abstrahując od okoliczności sprawy, które powinny być wyjaśnione w postępowaniu sądowym, porażający 
jest czas trwania aresztowania, z nazwy tymczasowego, a w praktyce zbliżającego się do wieczności, bo dla 
człowieka przebywającego w ścisłej izolacji cztery lata to nieomal wieczność.

Panie Prokuratorze Generalny, nie znajdujemy usprawiedliwienia dla tak długiego aresztowania człowieka 
niewinnego, nie wiem, czy niewinnego w świetle faktów, ale z pewnością niewinnego w świetle prawa.

O utrzymywaniu aresztu rozstrzyga niezawisły sąd, ale wiele zależy od wniosków i postawy prokuratury. 
Mamy podejrzenie graniczące z pewnością, że wobec Macieja D. ma miejsce łamanie praw człowieka, dlatego 
prosimy Prokuratora Generalnego oraz pozostałych adresatów o pilne zbadanie tej sprawy i podjęcie działań 
przywracających elementarne poszanowanie praw człowieka.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
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Oświadczenie złożone przez senatorów  
Grzegorza Wojciechowskiego, Tadeusza Kopcia  

i Wojciecha Skurkiewicza

Oświadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta, do rzecznika praw obywatelskich 
oraz do prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Adama Jassera

Szanowna Pani Rzecznik! Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Prezesie!
Prosimy o przyjrzenie się działalności przedsiębiorstw oferujących umowy tak zwanej odwróconej hipoteki, 

a zwłaszcza Funduszu Hipotecznego Dom SA Spółka Komandytowo-Akcyjna z siedzibą w Warszawie.
Ideą tego typu umowy jest zapewnienie starszym ludziom dożywotnej renty oraz prawa zamieszkiwania 

w swoim lokalu w zamian za przeniesienie własności tego lokalu na rzecz przedsiębiorstwa prowadzącego 
taką działalność. Z informacji nam przekazanych wynika, że w co najmniej jednym przypadku (kazus pani 
Amalii M.) zawarto taką umowę z wyżej wymienionym przedsiębiorstwem. Fundusz niedługo po zawarciu 
umowy wymeldował panią Amalię z jej lokalu oraz żąda od niej opuszczenia tego lokalu i przeniesienia się do 
wskazanego lokalu socjalnego.

Wiele wskazuje na to, że tego rodzaju praktyki doprowadzają do wyzyskiwania osób starszych, które w ten 
sposób tracą cały dorobek życia. Konstrukcja tych umów często nie gwarantuje ochrony praw i interesów 
konsumenta i jest niezgodna z zasadami współżycia społecznego. Pana Prokuratora Generalnego prosimy 
o zbadanie, czy tego rodzaju proceder nie nosi znamion oszustwa.

Z poważaniem 
Grzegorz Wojciechowski 
Tadeusz Kopeć 
Wojciech Skurkiewicz
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Przemówienia i oświadczenia senatorów przekazane do protokołu, niewygłoszone podczas 81. posiedzenia Senatu

Oświadczenie złożone 
przez senator Alicję Zając

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

W ślad za moją interwencją do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (pismo nr NK-244015/2014 
z dn. 10 września 2014 r. będące odpowiedzią na moje oświadczenie dotyczące DK nr 73) otrzymałam infor-
mację, że drogi tej nie można/nie planuje się zmodernizować do standardów klasy GP (droga główna przy-
śpieszonego ruchu, odpowiednio wyprofilowana, z szerokimi utwardzonymi poboczami). Powodem tegoż było 
(jest?) małe natężenie ruchu, które wykazały pomiary z 2010 r., minimalnie nieprzekraczające wymaganych 
9.888 pojazdów na dobę. W zamian miały być wykonywane tutaj prace remontowe mające ograniczyć na tej 
drodze liczbę ofiar śmiertelnych.

Jednakże działania GDDKiA okazują się nieskuteczne. Liczba ofiar rośnie lawinowo, a natężenie ruchu 
przewyższa wyżej wymienione kryteria. Dlatego wnoszę do Pani Minister o zarządzenie ponownych pomiarów 
natężenia ruchu, a w razie przekroczenia wymogów o zarządzenie natychmiastowych prac modernizacyjnych 
w celu uzyskania tutaj drogi klasy GP, bo ginie coraz więcej osób. 

W razie stwierdzenia braku możliwości technicznych do niezbędnej tutaj modernizacji wnoszę o wystąpienie 
do rządu o reaktywację planu i realizację budowy drogi ekspresowej na odcinku Tarnów – Biecz, która pozwoli 
na odciążenie DK nr 73 dzięki nowemu połączeniu DK nr 28 z autostradą A4. Ożywi to zarazem rejon Jasła, 
Krosna i Gorlic oraz będzie nowym, krótszym łącznikiem pomiędzy autostradą A4 a drogą ekspresową nr 19 
do Barwinka i dalej na południe Europy. 

Z uwagi na aktualność tematu proszę o pilną odpowiedź i podjęcie stosownych działań.

Alicja Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senator Alicję Zając

Oświadczenie skierowane do minister infrastruktury i rozwoju Marii Wasiak

Szanowna Pani Minister!
Osoby niepełnosprawne zgłaszają, że wieloletnie usprawnianie i nauka czy ukończenie wielu kursów i szkoleń 

prozawodowych opłacanych ze środków unijnych i PFRON nie gwarantują im niezależnego życia i podjęcia pracy.
Przyczyny upatrują w braku środka transportu umożliwiającego im swobodne przemieszczanie, w tym 

dotarcie do potencjalnego pracodawcy celem autoprezentacji lub dotarcie do pracy w ogóle. Ten sam dylemat 
mają osoby z niepełnosprawnością już pracujące i uczące się oraz kontynuujące intensywną rehabilitację.

W związku z tym, uwzględniając apele osób niepełnosprawnych i ich organizacji, zwracam się do Pani 
Minister z wnioskiem, po pierwsze, o opracowanie i uruchomienie programu unijnego wspierającego zakup 
samochodów dla osób niepełnosprawnych będących inwalidami narządu ruchu lub niewidomymi, w tym 
przypadku dla ich opiekunów; po drugie, wskazanie lub opracowanie nowych wytycznych dla departamentów 
zarządzania regionalnymi programami operacyjnymi co do tego, w jaki sposób środki na lata 2014–2020 mogą 
przeznaczyć na poprawę mobilności indywidualnych osób niepełnosprawnych.

Uzasadnieniem celowości tych działań może być fakt, że mimo wydatkowania wielu setek milionów środków 
unijnych i PFRON na szkolenia i kursy prozawodowe liczba zatrudnionych osób niepełnosprawnych zauwa-
żalnie nie wzrosła. Szkoda więc marnować środki tylko na te formy aktywizacji w sytuacji, gdy osobom tym 
nie zapewni się swobodnego dojazdu do pracy. Posiadanie własnego, odpowiednio dostosowanego samochodu 
przyczyni się także do większej aktywności społecznej tych osób, a to przełoży się na poprawę ich losu.

Z uwagi na aktualność tematu bardzo proszę o pilną odpowiedź i podjęcie stosownych działań.

Alicja Zając
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Oświadczenie złożone 
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Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Przepisy ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o rencie socjalnej 

mówią między innymi o tym, że emerytura lub renta ulega zmniejszeniu lub zawieszeniu w razie osiągania przez 
świadczeniobiorcę przychodu w kwocie wyższej niż 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Uważam, że utrzymywanie limitów nie tylko ogranicza marzenia osób niepełnosprawnych o godnym wy-
nagrodzeniu za dobrą pracę, jest to też swoista kara za aktywność zawodową i „zachęta” do ucieczki w szarą 
strefę. Dlatego zapytuję Pana Ministra: dlaczego przez osiem lat rządów koalicja PO‒PSL nie podjęła żadnych 
działań na rzecz zniesienia limitów dorabiania przez rencistów i emerytów bądź dlaczego nie podjęto żadnych 
działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków tych ograniczeń poprzez ustanowienie jednego poziomu 
i zasady „złotówka potrącenia za złotówkę przekroczenia”?

Uważam, że podjęcie takich działań w odniesieniu do osób niepełnosprawnych jest zasadne, gdyż ich życie 
i praca są tak trudne, że kolejne bariery ograniczające ich marzenia wydają się zbędne, limity zniechęcają także 
do nauki i podnoszenia kwalifikacji oraz do wydajniejszej pracy.

Alicja Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senator Alicję Zając

Oświadczenie skierowane do ministra pracy i polityki społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza

Szanowny Panie Ministrze!
Z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 maja 2003 r. w sprawie algorytmu przekazywania środków 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych samorządom wojewódzkim i powiatowym 
(tekst pierwotny: DzU z 2003 r. nr 88, poz. 808) nie wynika, aby wysokość środków, jakie prezes zarządu 
PFRON przekazuje na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej samorządowi wojewódzkiemu 
na realizację zadań określonych w art. 35 ust. 1 pkty 4–6 oraz art. 36 ustawy, a powiatowemu na realizację 
zadań określonych w art. 11, art. 12a, art. 13, art. 26, art. 26d–26f, art. 35a ust. 1 pkty 7 i 8, art. 36 oraz art. 40 
i art. 41 ustawy, była uzależniona także od zamożności poszczególnych samorządów.

Uważam takie rozwiązanie za błędne w obliczu corocznego braku wystarczających środków na pomoc 
osobom niepełnosprawnym, a także w związku z innymi przepisami pomocowymi, które prawie każdorazowo 
uzależniają wysokość wsparcia od zamożności beneficjenta. 

Dlatego bardzo proszę o wyjaśnienia w następujących sprawach.
Dlaczego dotąd nie wprowadzono do wspomnianego algorytmu zapisu uzależniającego wysokość przyzna-

wanych przez PFRON środków także od zamożności poszczególnych samorządów?
Czy ministerstwo jest gotowe przeprowadzić stosowną analizę zasadności i możliwości technicznych wpro-

wadzenia takiego rozwiązania do algorytmu przy podziale środków pomocowych PFRON na 2016 r.?
Czy jest możliwe dodanie do środków funduszu na wspomniane zadania także środków unijnych?

Alicja Zając
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Oświadczenie złożone 
przez senatora Józefa Zająca

Oświadczenie skierowane do marszałka Senatu Bogdana Borusewicza

Szanowny Panie Marszałku!
Proponuję, by Izba na swoim ostatnim posiedzeniu w bieżącej kadencji podjęła próbę sformułowania przesła-

nia skierowanego do senatorów kolejnych kadencji. W porządku ostatniego posiedzenia proponuję przewidzieć 
punkt poświęcony sformułowaniu wniosków z prac Senatu ósmej kadencji. 

Uważam, że powinniśmy i jesteśmy w stanie przyjąć w wyniku dyskusji dokument zawierający wnioski 
i propozycje wynikające z naszych czteroletnich doświadczeń, pożyteczne dla senatorów kolejnych kadencji.

Józef Zając



Treść 
81. posiedzenia Senatu w dniach 2, 3 i 4 września 2015 r.

(Obrady w dniu 2 września)

Otwarcie posiedzenia
Projekt porządku obrad
Zatwierdzenie porządku obrad
Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na za-
rządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
ogólnokrajowego referendum

Wystąpienie przedstawiciela prezydenta RP
szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska  . . . . . . . . . . . . . . 6

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . . 9
senator Włodzimierz Cimoszewicz  . . . . . . . 9
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . . 9
szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska  . . . . . . . . . . . . . 10
senator Stanisław Gorczyca  . . . . . . . . . . 12
senator Jarosław Lasecki  . . . . . . . . . . . 12
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 12
szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska  . . . . . . . . . . . . . 12
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . 13
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 14
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . . 14
szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska  . . . . . . . . . . . . . 14
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 15
szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska  . . . . . . . . . . . . . 16
senator Bogdan Klich  . . . . . . . . . . . . . 16
senator Józef Zając  . . . . . . . . . . . . . . 17
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 17
szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska  . . . . . . . . . . . . . 18
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 20
senator Janusz Sepioł  . . . . . . . . . . . . . 20
senator Bogusław Śmigielski  . . . . . . . . . 21
szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska  . . . . . . . . . . . . . 21
senator Bogusław Śmigielski  . . . . . . . . . 22
szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska  . . . . . . . . . . . . . 23
senator Bogusław Śmigielski  . . . . . . . . . 24
szef Kancelarii Prezydenta RP  

Małgorzata Sadurska  . . . . . . . . . . . . . 24
senator Mieczysław Gil  . . . . . . . . . . . . 24
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 24
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska  . . . . . . . . . . . . . 25
senator Krzysztof Słoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
senator Stanisław Kogut .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 26
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska  . . . . . . . . . . . . . 27
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . 28
szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska  . . . . . . . . . . . . . 28

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodaw-
czej, Komisji Budżetu i Finansów Publicznych, 
Komisji Środowiska, Komisji Samorządu Tery-
torialnego i Administracji Państwowej, Komisji 
Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej oraz 
Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca 
Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 29

Sprawozdanie mniejszości połączonych Komisji 
Ustawodawczej, Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych, Komisji Środowiska, Komisji Samo-
rządu Terytorialnego i Administracji Państwowej, 
Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecz-
nej oraz Komisji Nauki, Edukacji i Sportu

senator sprawozdawca 
Kazimierz Wiatr  . . . . . . . . . . . . . . . . 31

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 33
senator Włodzimierz Cimoszewicz  . . . . . . 33
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 34
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 35
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 36
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 36
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 37
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
dyrektor Zespołu  
Kontroli Finansowania Partii Politycznych  
i Kampanii Wyborczych  



287
81. posiedzenie Senatu w dniach 2, 3 i 4 września 2015 r.

Spis treści

w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz  . . . . . . . . . . . . . . . 39
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 39
dyrektor Zespołu  
Kontroli Finansowania Partii Politycznych  
i Kampanii Wyborczych  
w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz  . . . . . . . . . . . . . . . 39
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 40
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
dyrektor Zespołu  
Kontroli Finansowania Partii Politycznych  
i Kampanii Wyborczych  
w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz  . . . . . . . . . . . . . . . 41
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 42
senator Andrzej Matusiewicz  . . . . . . . . . 42
dyrektor Zespołu  
Kontroli Finansowania  
Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych  
w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz  . . . . . . . . . . . . . . . 42
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 43
dyrektor Zespołu  
Kontroli Finansowania  
Partii Politycznych i Kampanii Wyborczych  
w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz  . . . . . . . . . . . . . . . 44
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 44
dyrektor Zespołu  
Kontroli Finansowania Partii Politycznych  
i Kampanii Wyborczych  
w Krajowym Biurze Wyborczym  
Krzysztof Lorentz  . . . . . . . . . . . . . . . 44
senator Maciej Klima  . . . . . . . . . . . . . 45
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 45
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 45
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Izabela Leszczyna  . . . . . . . . . . . . . . . 45
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 46
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Izabela Leszczyna  . . . . . . . . . . . . . . . 47
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marek Bucior  . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
dyrektor generalny  
Lasów Państwowych  
Adam Wasiak  . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 49
dyrektor generalny  
Lasów Państwowych  
Adam Wasiak  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 50
dyrektor generalny  
Lasów Państwowych  
Adam Wasiak  . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 51

dyrektor generalny  
Lasów Państwowych  
Adam Wasiak  . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marek Bucior  . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 53
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie  
Pracy i Polityki Społecznej  
Marek Bucior  . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 54
senator Józef Zając  . . . . . . . . . . . . . . 54
dyrektor generalny  
Lasów Państwowych  
Adam Wasiak  . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
senator Leszek Czarnobaj  . . . . . . . . . . . 55
dyrektor generalny  
Lasów Państwowych  
Adam Wasiak  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 55
dyrektor generalny  
Lasów Państwowych  
Adam Wasiak  . . . . . . . . . . . . . . . . . 55

Otwarcie dyskusji
senator Bogdan Pęk  . . . . . . . . . . . . . . 56
senator Mieczysław Augustyn .  .  .  .  .  .  .  .  . 58

Wznowienie obrad
Punkt 1. porządku obrad: wyrażenie zgody na za-
rządzenie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
ogólnokrajowego referendum (cd.)

Dyskusja (cd.)
senator Stanisław Gorczyca  . . . . . . . . . . 59
senator Edmund Wittbrodt .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 62
senator Włodzimierz Cimoszewicz  . . . . . . 64
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 66
senator Witold Sitarz  . . . . . . . . . . . . . 68
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 69
senator Andrzej Matusiewicz  . . . . . . . . . 69
senator Jan Rulewski  . . . . . . . . . . . . . 70
senator Czesław Ryszka .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . . 72
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 73
senator Jarosław Obremski  . . . . . . . . . . 75
senator Henryk Cioch  . . . . . . . . . . . . . 77
senator Jerzy Chróścikowski  . . . . . . . . . 78
senator Dorota Czudowska  . . . . . . . . . . 80
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 81
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 82
senator Krzysztof Słoń .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 83
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 84
senator Wojciech Skurkiewicz .  .  .  .  .  .  .  .  . 85
senator Kazimierz Wiatr .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 86

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela prezydenta RP

szef Kancelarii Prezydenta RP  
Małgorzata Sadurska  . . . . . . . . . . . . . 88

Wznowienie posiedzenia
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Punkt 15. porządku obrad: informacja z działalno-
ści Krajowej Rady Sądownictwa w 2014 roku

przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 90

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 93
senator Henryk Cioch  . . . . . . . . . . . . . 93
senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . . 94
przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 94
senator Andrzej Matusiewicz  . . . . . . . . . 95
senator Grzegorz Wojciechowski  . . . . . . . 96
senator Bogdan Borusewicz .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 96
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 98
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . . 98
senator Alicja Zając  . . . . . . . . . . . . . . 98
przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 99
senator Grażyna Sztark  . . . . . . . . . . . 101
senator Grzegorz Wojciechowski  . . . . . . 101
senator Andrzej Pająk  . . . . . . . . . . . . 101
przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  102
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . 102
senator Grzegorz Wojciechowski  . . . . . . 103
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  103
przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  104
senator Grzegorz Wojciechowski  . . . . . . 105
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . 106
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . 106
przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  106
senator Grzegorz Wojciechowski  . . . . . . 107
przewodniczący  
Krajowej Rady Sądownictwa  
Roman Hauser .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  107

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski  . . . . . . . . . . . 108
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . 109
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .110
senator Henryk Cioch  . . . . . . . . . . . . .111
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . .112
senator Michał Seweryński  . . . . . . . . . .112
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .113

Zamknięcie dyskusji

Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych za-
sadach restrukturyzacji walutowych kredytów miesz-
kaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych 
do waluty polskiej

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator  sprawozdawca 
Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . . . . . .114

Sprawozdanie mniejszości Komisji Budżetu i Fi-
nansów Publicznych

senator  sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . .117

Wznowienie obrad
Punkt 2. porządku obrad: ustawa o szczególnych za-
sadach restrukturyzacji walutowych kredytów miesz-
kaniowych w związku ze zmianą kursu walut obcych 
do waluty polskiej (cd.)

Sprawozdanie mniejszości Komisji Budżetu i Fi-
nansów Publicznych (cd.)

senator  sprawozdawca 
Grzegorz Bierecki  . . . . . . . . . . . . . . 121

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 121
senator Bogdan Pęk  . . . . . . . . . . . . . 122
senator Maciej Klima  . . . . . . . . . . . . 122
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  122
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 123
senator Maciej Klima  . . . . . . . . . . . . 125
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  125
senator Andrzej Matusiewicz  . . . . . . . . 125
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 126
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  127
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 128
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 128
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  129
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 131
senator Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . 131
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 132
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  132
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  133
senator Maciej Klima  . . . . . . . . . . . . 134
senator Grzegorz Wojciechowski  . . . . . . 134
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  135
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 135
senator Grzegorz Wojciechowski  . . . . . . 136
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  136
senator Bogdan Pęk  . . . . . . . . . . . . . 137
sekretarz stanu  
w Ministerstwie Finansów  
Izabela Leszczyna  . . . . . . . . . . . . . . 137
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  140
senator Henryk Cioch  . . . . . . . . . . . . 141
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 141
sekretarz stanu  

(Obrady w dniu 3 września)
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w Ministerstwie Finansów  
Izabela Leszczyna  . . . . . . . . . . . . . . 141
senator Bogdan Pęk  . . . . . . . . . . . . . 142
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  143
przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak  . . . . . . . . . . . . . . 143
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  147
senator Bogdan Pęk  . . . . . . . . . . . . . 148
przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak  . . . . . . . . . . . . . . 148
senator Bohdan Paszkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  149
przewodniczący  
Komisji Nadzoru Finansowego  
Andrzej Jakubiak  . . . . . . . . . . . . . . 149

Otwarcie dyskusji
senator Marek Borowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  150
senator Jan Maria Jackowski  . . . . . . . . 152
senator Grzegorz Bierecki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  153
senator Henryk Cioch  . . . . . . . . . . . . 154
senator Bogdan Pęk  . . . . . . . . . . . . . 156
senator Kazimierz Kleina  . . . . . . . . . . 157
senator Bogdan Pęk  . . . . . . . . . . . . . 158
senator Henryk Cioch  . . . . . . . . . . . . 159

Zamknięcie dyskusji
Punkt 3. porządku obrad: ustawa o nadzorze ma-
kroostrożnościowym nad systemem finansowym 
i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym

Sprawozdanie Komisji Budżetu i Finansów Pu-
blicznych

senator  sprawozdawca 
Piotr Gruszczyński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  159

Otwarcie dyskusji
senator Marek Rocki .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  160

Zamknięcie dyskusji
Punkt 4. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 
inwestycji w zakresie dróg publicznych oraz niektó-
rych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialne-
go i Administracji Państwowej

senator  sprawozdawca 
Andrzej Matusiewicz  . . . . . . . . . . . . 161

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator  sprawozdawca 
Andrzej Owczarek .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  161

Otwarcie dyskusji

Zamknięcie dyskusji
Punkt 5. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo lotnicze

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator  sprawozdawca 
Bogusław Śmigielski  . . . . . . . . . . . . 162

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 6. porządku obrad: ustawa o pracy 
na morzu

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator  sprawozdawca 
Wiesław Dobkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  163

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senio-
ralnej i Społecznej

senator  sprawozdawca 
Robert Mamątow  . . . . . . . . . . . . . . 165

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rodziny, Po-
lityki Senioralnej i Społecznej

senator  sprawozdawca 
Mieczysław Augustyn  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  166
senator Robert Mamątow  . . . . . . . . . . 167

Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Matusiewicz  . . . . . . . . 167
senator Robert Mamątow  . . . . . . . . . . 167
senator Wiesław Dobkowski  . . . . . . . . 167

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju  
Dorota Pyć .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  168

Zapytania i odpowiedzi
senator Grzegorz Wojciechowski  . . . . . . 169
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju  
Dorota Pyć .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  169
senator Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . 170
senator Andrzej Matusiewicz  . . . . . . . . 170
senator Grzegorz Wojciechowski  . . . . . . 171
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju  
Dorota Pyć .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  171
przewodniczący  
Państwowej Komisji  
Badania Wypadków Morskich  
Cezary Łuczywek  . . . . . . . . . . . . . . 172

Otwarcie dyskusji
senator Robert Mamątow  . . . . . . . . . . 172

Zamknięcie dyskusji
Komunikaty
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Wznowienie posiedzenia
Punkt 7. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i admini-
stracji morskiej oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca  
Wiesław Dobkowski . . . . . . . . . . . . . 174

Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Matusiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  176
senator Wiesław Dobkowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  176

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju  
Dorota Pyć . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 8. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych 
innych ustaw

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Gospodarki Narodowej

senator sprawozdawca  
Stanisław Jurcewicz . . . . . . . . . . . . . 177

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 9. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo o ustroju sądów wojskowych

Sprawozdanie Komisji Praw Człowieka, Praworząd-
ności i Petycji

senator sprawozdawca Aleksander Pociej . . 178
Sprawozdanie Komisji Obrony Narodowej

senator sprawozdawca  
Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . . . . . 178

Zapytania i odpowiedzi
senator Andrzej Matusiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  179
senator Wojciech Skurkiewicz . . . . . . . . 179
senator Aleksander Pociej . . . . . . . . . . 179
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Wojciech Hajduk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179

Otwarcie dyskusji
senator Piotr Zientarski.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  179

Zamknięcie dyskusji
Wystąpienie przedstawiciela rządu

podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Wojciech Hajduk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  180

Punkt 10. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o państwowej kompensacie przysługującej ofiarom niektó-
rych przestępstw, ustawy – Kodeks postępowania cywilne-
go oraz ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywil-
nych

Sprawozdanie połączonych Komisji Ustawodawczej 
oraz Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji

senator sprawozdawca  
Bohdan Paszkowski . . . . . . . . . . . . . 181

Wystąpienie przedstawiciela rządu
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Sprawiedliwości  
Wojciech Węgrzyn . . . . . . . . . . . . . . 181

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 11. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o sys-
temie ubezpieczeń społecznych

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca  
Waldemar Kraska.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  182

Sprawozdanie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi
senator sprawozdawca  
Przemysław Błaszczyk .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  182

Sprawozdanie mniejszości Komisji Rolnictwa i Roz-
woju Wsi

senator sprawozdawca Marek Konopka . . . 182
Zapytania i odpowiedzi

senator Andrzej Matusiewicz.  .  .  .  .  .  .  .  .  183
senator Waldemar Kraska  . . . . . . . . . . 183
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  183
podsekretarz stanu  
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi  
Tadeusz Nalewajk . . . . . . . . . . . . . . 183

Otwarcie dyskusji
senator Józef Zając .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  184
senator Jerzy Chróścikowski .  .  .  .  .  .  .  .  .  185

Zamknięcie dyskusji
Punkt 12. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o zatrudnieniu socjalnym oraz niektórych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Samorządu Terytorialnego 
i Administracji Państwowej

senator sprawozdawca  
Maria Koc  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Sprawozdanie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej 
i Społecznej

senator sprawozdawca  
Mieczysław Augustyn . . . . . . . . . . . . 186

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 13. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa oraz niektó-
rych innych ustaw

Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca  
Aleksander Pociej  . . . . . . . . . . . . . . 187

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Punkt 14. porządku obrad: ustawa o zmianie ustawy 
– Prawo własności przemysłowej

(Obrady w dniu 4 września)
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Sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej
senator sprawozdawca  
Stanisław Iwan . . . . . . . . . . . . . . . . 187

Wystąpienie przedstawiciela rządu
prezes Urzędu Patentowego RP  
Alicja Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . 188

Zapytania i odpowiedzi
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 189
prezes Urzędu Patentowego RP  
Alicja Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . 189
senator Jan Wyrowiński  . . . . . . . . . . . 190
prezes Urzędu Patentowego RP  
Alicja Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . 190
senator Robert Dowhan  . . . . . . . . . . . 190
prezes Urzędu Patentowego RP  
Alicja Adamczak . . . . . . . . . . . . . . . 190

Otwarcie dyskusji
Zamknięcie dyskusji

Wznowienie obrad
Punkt 16. porządku obrad: informacja o działalności 
Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrod-
ni przeciwko Narodowi Polskiemu w okresie 1 stycznia 
2014 r. – 31 grudnia 2014 r.

prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  191

Zapytania i odpowiedzi
senator Jan Wyrowiński  . . . . . . . . . . . 196
prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  196
senator Stanisław Iwan .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197
prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197
senator Jan Rulewski .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  197
prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  198
senator Ryszard Górecki . . . . . . . . . . . 199
prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  199
senator Aleksander Pociej . . . . . . . . . . 199
prezes Instytutu Pamięci Narodowej 
 – Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  200
senator Czesław Ryszka . . . . . . . . . . . 201
prezes Instytutu Pamięci Narodowej  
– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  201
senator Bogdan Borusewicz . . . . . . . . . 202
prezes Instytutu Pamięci Narodowej  

– Komisji Ścigania Zbrodni  
przeciwko Narodowi Polskiemu  
Łukasz Kamiński .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  202
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